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RESUMO 

Do conjunto das espécies piscícolas introduzidas mais recentemente em Portugal, o Alburno (Alburnus 

alburnus) destaca-se pelo grande incremento nas suas populações, ocorrendo atualmente em elevada 

densidade em muitos rios da Península Ibérica, com destaque para a basia Hidrográfica do rio Guadiana. 

Embora existam alguns estudos que permitam identificar o Alburno como uma forte ameaça às 

populações de Saramugo (Anaecypris hispanica), não existe conhecimento específico sobre muitos 

aspetos da bioecologia desta espécie invasiva em rios intermitentes, assim como o seu real impacto no 

contexto ambiental e biológico da área de intervenção do projeto. Assim, esta Acção pretendeu avaliar o 

potencial impacte do Alburno sobre o Saramugo, considerando três componentes: i) avaliação dos 

padrões de uso de espaço de Alburno e Saramugo e quantificação do grau de sobreposição do habitat; ii) 

avaliação das interações bióticas entre Alburno e Saramugo, designadamente predação e competição 

pelo espaço; iii) avaliação do potencial de hibridação entre as duas espécies. 

O uso de habitat de Saramugo e Alburno foi realizado com base em dados recolhidos numa vasta rede de 

locais na bacia hidrográfica do rio Guadiana. A variabilidade espacio-temporal das capturas de Alburno foi 

avaliada com base em amostragens sazonais realizadas em locais cobrindo um gradiente montante-

jusante dos cursos de água, até à zona de confluência com albufeiras. Uma sub-amostra dos Alburnos 

capturados foi processada em laboratório para análise do ciclo reprodutivo e do regime trófico. A 

viabilidade de hibridação entre Alburno e Saramugo foi avaliada mantendo em coexistência lotes de 

ambas as espécies durante o período reprodutor e complementada com a realização de vários 

cruzamentos artificiais ex-situ para testar a compatibilidade entre os gâmetas. Foram realizadas análises 

para determinação do perfil genético, no sentido de avaliar a proximidade genética entre Alburno e 

Saramugo. O estudo do padrão comportamental e das interacções interespecíficas competitivas foram 

realizados utilizando métodos de observação directa e registos vídeo. A análise de dados envolveu 

abordagens uni e multivariadas e o recurso a diferentes testes estatísticos. 

Os resultados obtidos contribuiram não só para o conhecimento dos potenciais impactes do Alburno 

sobre o Saramugo, como também de aspetos da bioecologia desta espécie não nativa, que lhe conferem 

capacidade de adaptação, dispersão e sucesso invasivo, incluindo: elevada abundância de Alburno nas 

sub-bacias do rio Degebe e do rio Caia particularmente em cursos de água com influência de albufeiras e 

açudes; elevada sobreposição das curvas de probabilidade de uso de habitat entre Alburno e Saramugo; 

moderada sobreposição no regime trófico de entre duas espécies sem evidência de potencial predatório 

de Alburno;  interacções interespecíficas com reduzido número de manifestações agonísticas directas 

mas com efeitos na alteração do comportamento de Saramugo; ausência de hibridação entre Alburno e 

Saramugo em condições de cativeiro e com base em fertilização artificial.  

No contexto actual, os conhecimentos adquiridos no âmbito deste projecto sugerem que o Alburno poderá 

desencadear impactos em situação de coexistência com Saramugo, embora provavelmente não constitua 



	

uma ameaça iminente à conservação do Saramugo, superior à incontornável ameaça que as restantes 

espécies não-nativas representam. Em situação de coexistência com elevadas densidades de Alburno e 

em cenários de elevado constrangimento ambiental (e.g. anos secos, elevada degradação de habitat) é 

expectável que as interações competitivas entre as espécies se intensifiquem com prejuízo para as 

populações de Saramugo. Nesse sentido, o impacte real do Alburno sobre o Saramugo poderá depender 

de múltiplos factores assim como da sua interação dinâmica, i.e. apresenta alguma variabilidade 

circunstancial.  

A informação recolhida no decorrer desta Acção é fundamental para suportar a tomada de decisão 

relativa à implementação das Acções concretas de conservação e melhoria do habitat, designadamente 

ao nível da avaliação e redução de pressões antrópicas, do controlo eficaz e duradouro da dispersão de 

Alburno, da melhoria e reabilitação de habitat direccionadas aos elementos diferenciadores das 

preferências de Alburno e favorecimento das populações de Saramugo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  



	
	

ABSTRACT 

Within the pool of all the fish species introduced recently in Portugal, the Bleak is distinguished by a large 

increase in its populations, currently occurring in high density in many rivers of the Iberian Peninsula, with 

emphasis in the Guadiana river basin. Although there are some studies identifying the Bleak as a major 

threat to the fish native populations, there is no specific knowledge on many aspects of its bio-ecology in 

temporary rivers, as well as on the impact of this invasive species in the environmental and biological 

context of the intervention area of this project. Thus, this action aimed to evaluate the potential impact of 

the Bleak on the Saramugo populations, considering three targets: i) characterization of the Bleak and 

Saramugo habitat and quantification of spatial niche overlap; ii) assessment of biotic interactions between 

the Bleak and the Saramugo, including trophic and spatial competition; iii) evaluation hybridization viability 

between the two species. 

Data were collected in a large network of sites in the Guadiana river basin. The spatio-temporal variability 

of the Bleak captures was evaluated based on seasonal sampling at sites covering an upstream-

downstream gradient of streams, to the confluence with downstream reservoirs. A sub-sample of the 

Bleak captures was processed in the laboratory in order to analyse the reproductive cycle and diet. The 

possibility of hybridization between the Bleak and the Saramugo was assessed maintaining different 

groups of both species in coexistence during the breeding period and complemented with the 

development of various artificial crosses to test the compatibility between their gametes. Several analyses 

were undertaken to determine the genetic profile, allowing to assess the genetic proximity between the 

Bleak and the Saramugo. The studies on the behavioral pattern and the interspecific competitive 

interactions were conducted using direct observation methods and video records. Data analysis involved 

both univariate and multivariate analyses and the use of different statistical tests. 

The obtained results contributed not only to the knowledge of the potential impacts of the Bleak on the 

Saramugo, but also of several aspects of the bio-ecology of this non-native species, giving it the ability to 

adapt, disperse and invasive success, revealing: high of abundance Bleak on Caia and Degebe river 

basins; high overlap of habitat between the Beak and Saramugo; moderate overlap in trophic niche with 

no evidence of predation threat to Saramugo; interspecific interaction with effects on Saramugo behaviour 

change, although the rate of aggressive was very low. No hybridation between Saramugo and Blaek were 

observed in experimental conditions. 

Developed studies able us to conclude that the potential impacts of the Bleak on the Saramugo in case of 

coexistence, may be significant, and reflected at different levels. However, in the current context, the 

knowledge gained in this project do not suggest that the Bleak is an imminent threat to the conservation of 

Saramugo populations, higher than the threat already represented by the remaining non-native species, 

although these impacts may depend on many factors, whose evaluation was outside the scope of this 

project. 



	

The knowledge gathered is essential to support decision-making on the implementation of concrete 

conservation measures and habitat improvement, particularly in terms of the assessment and reduction of 

anthropogenic pressures, effective and lasting measures to contro the Bleak dispersion, habitat 

rehabilitation directed to benefit Saramugo populations. 
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Impacte do alburno sobre o saramugo   1 

	

INTRODUÇÃO GERAL          1 

 

Os ecossistemas fluviais da Península Ibérica constituem alguns dos maiores hotspots de biodiversidade 

piscícola do mundo e abrangem um grande número de espécies altamente endémicas (Reyjol et al., 

2007; Kottelat & Freyhof, 2007). Grande parte destas espécies encontra-se ameaçada, essencialmente 

como consequência da degradação do habitat e de invasões biológicas, fatores que atuam em sinergia 

(Hermoso et al., 2011). O fenómeno das bio-invasões na região do Mediterrâneo é particularmente 

alarmante nestes ecossistemas, dado que estes se encontram entre os mais invadidos do mundo 

(Clavero & García-Berthou, 2006; Leprieur et al., 2008), onde são constantemente relatados casos de 

espécies piscícolas em processos de colonização de novas áreas (Ilhéu et al., 2014a). O impacto 

ecológico das espécies invasivas tem-se demonstrado um problema ambiental e socioeconómico, devido 

à sua natureza imprevisível e frequentemente irreversível (Blanchet et al., 2009). O sucesso no 

estabelecimento das espécies introduzidas está relacionado com as suas características ecológicas e o 

seu ciclo de vida e com fatores ambientais, difíceis de antecipar (Marr et al., 2010). Para além de serem 

apontadas como uma das maiores causas do declínio da biota nativo, a dispersão de espécies invasivas 

pode afectar o funcionamento dos ecossistemas aquáticos, nomeadamente devido à homogeneização 

biológica associada ao domínio de algumas espécies introduzidas em detrimento das nativas. (e.g. Rahel, 

2000; Olden & Poff, 2003). Neste sentido, as espécies invasoras afetam a qualidade ecológica dos 

ecossistemas naturais de diversas formas e podem representar uma séria ameaça à integridade e 

funcionamento dos mesmos.  

Os principais mecanismos de impacto da introdução de espécies incluem alterações genéticas ao nível 

populacional, pressão de predação e competição com as espécies nativas e/ou modificações do habitat 

(ver Leunda, 2010 para o contexto na Península Ibérica).	 A hibridação pode constituir um grande 

problema das bio-invasões quando há reprodução interespecífica entre indivíduos não-nativos e nativos 

relacionados. Independentemente da viabilidade dos híbridos, a priori ocorre uma diminuição do sucesso 

reprodutivo das espécies parentais. No caso de originar híbridos férteis capazes de se cruzarem com as 

espécies parentais, ocorre uma alteração significativa no fundo genético, o que aumenta a magnitude da 

ameaça à integridade da população nativa (Almodóvar et al., 2012).  

A pressão de predação causada por espécies invasivas poderá impor profundas alterações nas 

comunidades piscícolas do Mediterrâneo uma vez que estas espécies tem um baixo alcance e muitas 

vezes estão inseridas em habitats desprovidos de predadores nativos. As espécies introduzidas com 

hábitos piscívoros podem predar diferentes estádios do ciclo de vida das nativas, desde os ovos até aos 
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adultos e essa pressão pode também ter consequências a nível comportamental, com mudanças no 

habitat como consequência de fuga aos predadores. Deste modo, a invasão por predadores exóticos 

poderá resultar num declínio ou mesmo extinção dessas populações.	

As espécies invasivas competem com as nativas pelos recursos – espaço e energia – e podem alterar a 

dinâmica espácio-temporal do ecossistema, restringindo o nicho das nativas ou provocando alterações na 

dieta como resultado da utilização de recursos energéticos alternativos. A progressiva degradação das 

condições abióticas nos ecossistemas mediterrânicos e o aumento da densidade piscícola devido ao 

elevado recrutamento das espécies invasivas, podem afectar a estrutura e diversidade das cadeias 

alimentares com implicações sobre as espécies nativas (Ilhéu et al., 2014a). A competição pelos recursos 

constitui geralmente um problema relevante porque um grande número de espécies invasivas nativas 

apresenta um perfil generalista e adaptável ao uso de diferentes recursos alimentares (Ribeiro & Leunda, 

2012). Por outro lado, a elevada sobreposição de nicho ao nível do habitat pode conduzir a uma 

intensificação da competição pelos habitats disponíveis, particularmente durante o estio quando os peixes 

estão confinados a pegos residuais, com consequentes deslocalizações das espécies nativas. Em alguns 

casos, a competição pelo habitat ou pelos recursos tróficos pode relacionar-se diretamente com 

interações comportamentais, incluindo comportamentos agressivos ou perturbação aquando das 

atividades reprodutivas (Leunda et al. 2010).  

Dentro do conjunto das espécies de peixes introduzidas mais recentemente em Portugal, o Alburno ou 

Ablete (Alburnus alburnus) destaca-se como aquela que registou maior incremento nas suas populações, 

ocorrendo atualmente em elevada densidade em muitos rios da Península Ibérica, com destaque para o 

Guadiana (Carbonero et al., 2006, Vinyoles et al., 2007, Ilhéu et al., 2014a). A. alburnus é um ciprinídeo 

nativo de grande parte da Europa, desde a encosta Este dos Pirenéus até aos Montes Urais (Pérez-Bote 

et al., 2004; Vinyoles et al., 2007; Almeida et al., 2014). Apesar desta espécie não existir naturalmente na 

Península Ibérica, foi introduzida localmente em Portugal e Espanha por ser uma presa de espécies 

piscívoras apreciadas na pesca desportiva (Vinyoles et al., 2007). Assume-se que a ocorrência e 

dispersão desta espécie possa estar relacionada com alterações hidrológicas dos cursos de água, uma 

vez que a dispersão de A. alburnus está associada a sistemas fluviais com barragens. A regulação do 

regime hidrológico, a construção de barragens e a excessiva extração de água parecem ter contribuído 

para a expansão da espécie (Vinyoles et al., 2007). Contudo, apesar desta espécie ser considerada 

limnófila, também se desenvolve em ambientes lóticos e é já encontrada a grandes distâncias de 

reservatórios com características lênticas (Almeida et al., 2014). Em Portugal, presentemente, esta 

espécie ocorre num elevado número de habitats reófilos, os quais se constituem como habitats 

preferenciais de muitas espécies nativas, nomeadamente durante o período reprodutivo (Ilhéu, 2004). 

A. alburnus é considerada uma espécie gregária, formando grandes grupos em zonas tendencialmente 

lênticas, mas também ocorre em riffles pouco profundos ou ao longo de costas rochosas de lagos, 
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ocasionalmente associada a vegetação submersa (Kottelat & Freyhof, 2007). Nos seus habitats de 

origem, este ciprinídeo alimenta-se essencialmente de plâncton (a maioria dos conteúdos estomacais 

consistem em zooplâncton - Biró & Muskó, 1995), incluindo crustáceos, invertebrados aquáticos e até 

insetos terrestres que caem na superfície (Biró & Muskó 1995; Pérez-Bote et al., 2004; Kottelat & Freyhof, 

2007; Almeida et al., 2014). A sua época reprodutiva inicia-se em Abril e os indivíduos adultos têm a 

capacidade de se reproduzir várias vezes ao longo de várias semanas ou até meses (Hladík & Kubečka, 

2003).  

Foram já descritas alterações na dimensão e estrutura etária de A. alburnus de acordo com fatores 

bióticos e abióticos, como a temperatura, a competição e a disponibilidade de recursos (Biró & Muskó, 

1995; Masó et al., 2016). Esta espécie atinge abundâncias elevadas sob condições de habitat distintas, 

similarmente a outras espécies invasoras, o que demonstra uma alta plasticidade fenotípica, permitindo-

lhes alterar características do seu ciclo de vida quando introduzidos em habitats novos e confrontados 

com cenários de variabilidade ambiental (Almeida et al., 2014; Masó et al., 2016). Assim sendo, é 

espectável que altere o seu crescimento e características reprodutivas sob condições particulares, 

diversificar a sua dieta, incluindo no consumo de novas presas (Vinyoles et al., 2007; Almeida et al., 

2014). O maior desenvolvimento dos indivíduos adultos em habitat invadidos pode representar uma 

resposta fisiológica ao nível das populações para aumentar as taxas de reprodução e compensar a altas 

taxas de mortalidade, permite-lhe superar outras espécies nativas nos rios ibéricos, que poderá estar 

relacionado com mecanismos epigenéticos em que os invasores demonstram uma maior taxa de 

sobrevivência do que as espécies nativas (Vinyoles et al., 2007, Almeida et al., 2014; Masó et al., 2016). 

Em síntese, A. alburnus apresenta um carácter suficientemente plástico para se adaptar à elevada 

variabilidade ambiental típica dos cursos de água de tipo Mediterrânico, e apresentar sucesso e 

vantagens sobre as espécies nativas, nomeadamente sobre as mais vulneráveis como é o caso de A. 

hispanica. 

Tipicamente, os rios da bacia hidrográfica do Guadiana perdem a sua conectividade hídrica na época 

estival, ficando reduzidos a uma série de pegos não comunicantes. Nestas condições, os peixes ficam 

sujeitos a um elevado confinamento espacial que os torna particularmente vulneráveis a pressão de 

predação e competição por espaço e maior risco de propagação de doenças infeciosas. A. hispanica é 

uma espécie particularmente sensível ao confinamento espacial durante o estio (talvez a mais sensível 

das espécies nativas que ocorrem na bacia do Guadiana), devido ao seu comportamento gregário e ao 

seu reduzido tamanho corporal, que propiciam uma maior pressão por parte das espécies não nativas. 

A potencial elevada sobreposição de nicho ecológico, entre A. alburnus e os ciprinídeos nativos, com 

destaque para A. hispanica, permite prever consideráveis impactes negativos, quer através de 

competição e predação quer através de hibridação com espécies nativas geneticamente próximas. O 

confinamento espacial, a utilização dos mesmos substratos de postura, a frequentemente elevada 
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densidade das populações de A. alburnus e a proximidade filogenética entre estas espécies resultam 

numa conjugação de fatores que torna bastante provável a ocorrência de hibridação entre ambas, já 

salientada por diversos autores (e.g. Robalo et al., 2006, Vinyoles et al., 2007, Perea et al., 2010, 

Almodóvar et al., 2012). Está comprovado que esta espécie exótica hibrida muito facilmente com outros 

ciprinídeos (Blachuta & Witkowski, 1984; Crivelli & Dupont, 1987), especialmente com espécies do género 

Squalius (e.g. Kammerad & Wuestemann, 1989; Almodóvar et al., 2012). A potencial hibridação entre A. 

alburnus e A. hispanica configura um caso em que uma espécie invasiva, em resultado de uma 

introdução antropogénica, poderá conduzir à extinção de uma espécie nativa que evoluiu na Península 

Ibérica nos últimos milhares de anos.  

Embora existam alguns estudos que permitam identificar A. alburnus como uma forte ameaça às 

populações de A. hispanica (e.g. Perea et al., 2010, Almodóvar et al., 2012), não existe conhecimento 

específico sobre muitos aspetos da bio-ecologia desta espécie em rios temporários, assim como, o real 

impacto desta espécie invasiva no contexto ambiental e biológico da área de intervenção do projeto. A 

identificação e conhecimento preciso dos mecanismos de interação entre A. alburnus e A. hispanica são 

essenciais para adaptar medidas de intervenção que minimizem e controlem de forma efetiva as 

ameaças à sustentabilidade das escassas populações de A. hispanica. 

Neste sentido, é de extrema relevância a avaliação da distribuição atual, bem como as dinâmicas 

populacionais e estratégias de A. alburnus que lhe conferem tal grau de adaptabilidade, incluindo a 

dispersão na rede hídrica, e comportamento reprodutivo e trófico. A avaliação das preferências de habitat 

de ambas as espécies e a identificação dos fatores chave de diferenciação entre A. alburnus e A. 

hispanica quanto ao uso do espaço são cruciais, para que se implementem medidas de reabilitação 

cirúrgicas e adaptadas a cada contexto local e de facto eficazes. A avaliação das interações bióticas entre 

A. alburnus e A. hispanica, nomeadamente ao nível da hibridação e competição é igualmente 

fundamental para prevenir impactes e garantir a preservação das populações de A. hispanica. 

Deste modo, nesta ação pretendeu-se contribuir para o conhecimento de aspetos da bio-ecologia de A. 

alburnus, que lhe conferem capacidade de adaptação, dispersão e sucesso invasivo, assim como das 

interações potencialmente negativas entre esta espécie invasiva e A. hispânica. Neste contexto os 

objectivos foram os seguintes:  

Identificação e avaliação dos padrões de abundância, distribuição, reprodução, condição corporal e 

alimentação de A. alburnus bem como dos factores ambientais e das estratégias populacionais que lhe 

conferem potencial invasivo (Capitulo 2 e 4);  

Avaliação do potencial e da viabilidade de hibridação entre A. alburnus e A. hispanica, através da 

determinação do perfil genético de A. alburnus, da compatibilidade entre os gâmetas de A. alburnus e A. 

hispanica e da viabilidade dos alevins resultantes após cruzamentos artificiais entre indivíduos das duas 

espécies (Capítulo 3); 
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Avaliação dos padrões de uso e preferências de habitat de A. allburnus em cursos de tipo Mediterrânico e 

quantificação do grau de sobreposição do nicho/habitat com A. hispanica (Capítulo 5); 

Identificação de alterações comportamentais em A. hispanica na presença de A. alburnus, e de potenciais 

interações competitivas decorrentes da sua coexistência (Capítulo 6).  

Pretende-se, assim avaliar exatamente em que circunstâncias, a potencial coexistência entre A. alburnus 

e A. hispanica compromete as populações da espécie nativa no sentido de contribuir para a identificação 

de medidas adequadas à limitação dessas interações, no espaço e no tempo, para que as condições de 

habitat de A. hispanica sejam favorecidas em detrimento da espécie invasiva. 
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ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE ALBURNO      2 

 

2.1. Introdução 

Do conjunto das espécies de peixes introduzidas mais recentemente em Portugal, o Alburno, Alburnus 

alburnus, destaca-se como aquela que registou maior incremento nas suas populações, ocorrendo 

atualmente em elevada densidade em muitos rios da Península Ibérica, com destaque para o Guadiana 

(Carbonero et al., 2006; Vinyoles et al., 2007; Ilhéu et al., 2014a). O seu caracter invasor reveste-se de 

particular ameaça para as espécies nativas, dado tratar-se de um ciprinídeo, com uma bioecologia 

potencialmente semelhante à dos ciprinídeos nativos. 

Embora existam alguns estudos que permitam identificar A. alburnus como uma ameaça às populações 

de Saramugo, Anaecypris hispanica (e.g. Almodóvar et al., 2012), não existe conhecimento específico 

sobre muitos aspetos da bioecologia desta espécie invasiva em rios temporários, assim como o real 

impacto no contexto ambiental e biológico da área de intervenção do projeto. Neste sentido, pretendeu-se 

contribuir para o conhecimento da abundância e distribuição de A. alburnus, assim como dos factores que 

a determinam/influenciam e ainda de aspectos da sua bioecologia, nomeadamente reprodução e 

movimentação na rede hídrica que têm interações potencialmente negativas com o meio e o biota 

receptor, os quais são fundamentais para avaliar os efeitos da potencial coexistência das espécies no 

espaço e no tempo e delinear medidas que a limitem ou minimizem, no sentido de salvaguardar a 

sustentabilidade das populações de A. hispanica. 

 

 

2.2. Metodologia 

Amostragem 

Os dados foram recolhidos em 62 locais da bacia hidrográfica do rio Guadiana, nas sub-bacias dos rios e 

ribeiras Caia (N=11), Xévora (N=6), Degebe (N=7), Lucefécit (N=1), Álamo (N=1), Ardila (N=8), Chança 

(N=4), Carreiras (N=2), Vascão (N=10), Foupana (N=6) e Odeleite (N=6). As amostragens foram 

realizadas pelas várias equipas envolvidas no projecto Life Saramugo (Aqualogus, ICNF, LPN e 

Universidade de Évora) durante a primavera de 2015 e 2016, seguindo o protocolo estabelecido para a 

fauna piscícola (INAG, 2008) no âmbito da implementação da Directiva-Quadro da Água (Comissão 

Europeia, 2000, Directiva 2000/60/CE). Todos os indivíduos capturados foram identificados ao nível da 
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espécie e medidos (comprimento total, mm). Os indivíduos de espécies nativas foram devolvidos vivos à 

água e os indivíduos de espécies não-nativas foram removidos e sacrificados. 

Com o objectivo de analisar a variabilidade espacio-temporal das capturas de Alburnus alburnus e 

averiguar a existência de deslocações periódicas na rede hídrica, foram realizadas amostragens sazonais 

(primavera, verão e outono) em vários locais ao longo da ribeira da Azambuja (N=3) na sub-bacia do rio 

Degebe, e do rio Caia (N=6), cobrindo os sectores montante, intermédio e jusante destes cursos de água, 

até à zona de confluência com as albufeiras de Alqueva e Caia, respetivamente. Estes dados foram ainda 

complementados com dados de capturas da ictofauna recolhida pela equipa da Universidade de Évora 

entre 2010 e 2012 no âmbito do Projecto Climfish (CLIMFISH-PTDC/AAC-AMB/102541/2008) em 7 locais 

das bacias hidrográficas do rio Guadiana (Sub-bacia do Degebe, N=4) e Sado (Sub-bacia das Alcáçovas, 

N=3). A informação biológica destes locais foi incluída na análise, para incrementar a base de dados, uma 

vez que registaram elevados valores de abundância de alburno e permitiram reflectir um gradiente entre o 

sector montante e jusante, até à confluência com as albufeiras de Alqueva e Pego do Altar. A 

metodologia de amostragem seguiu igualmente o protocolo oficialmente adoptado, tendo as amostragens 

sido realizadas nos mesmos períodos do ano. 

A avaliação do estado reprodutivo de Alburus alburnus foi efectuada com base numa sub-amostra de 

indivíduos recolhida no decurso das amostragens de campo, através da avaliação macroscópica das 

gónadas em laboratório, com base em 6 estados de maturação (Nikolsky, 1963): (i) juvenis imaturos, 

gónadas ausentes ou translúcidas com aspecto filiforme, sexo indeterminado; (ii) gónadas já evidentes de 

aparência translúcida com ligeira tonalidade rosa, sexo geralmente indeterminado; (iii) gónadas opacas 

com coloração branca-acinzentada nos machos e amarela-pálida nas fêmeas, nas quais se observam 

oócitos muito pequenos; (iv) gónadas de grandes dimensões, ocupando grande parte da cavidade 

abdominal, com coloração branca nos machos e amarela-alaranjada nas fêmeas, estas últimas 

apresentando um aspecto granuloso, com os oócitos no seu máximo desenvolvimento, (v) gâmetas 

expelidos à mais leve pressão no ventre do peixe; (vi) gónadas com aspecto muito flácido, resíduos de 

sémen ou de oócitos. Foi ainda registado o peso dos indivíduos e da respectiva gónada.    

A caracterização ambiental dos locais de amostragem foi realizada com base em variáveis regionais e 

locais. As variáveis regionais foram obtidas recorrendo a cartografia digital e incluíram Declive (%), 

altitude (m), precipitação média anual (mm), escoamento médio anual (mm), ordem de curso e distância à 

nascente no local amostrado (km). As variáveis locais foram avaliadas durante a amostragem e incluíram 

temperatura da água (ºC), condutividade (µS·cm-1), pH, oxigénio dissolvido (mg·L-1), profundidade média 

do troço (m), velocidade de corrente média (m·s-1), classe de substrato dominante [adaptado da escala de 

Wentworth (Giller & Malmqvist, 1998): 1-vasa e areia fina; 2-gravilha; 3-cascalho; 4-pedras; 5-blocos; 6-

blocos maiores que 50 cm], pedras e blocos (%), cover aquático (%, considerando helófitas, hidrófitas e 
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detritos lenhosos), ensombramento do troço (%) e proporção de cada tipo de meso-habitat (pool, run, 

riffle). 

Em cada amostragem foi também avaliado o nível de pressão antropogénica dos locais com base em 10 

variáveis originalmente desenvolvidas no âmbito do projecto FAME (2004): área urbana, uso de solo, 

vegetação ripária, condição morfológica, carga de sedimentos, contaminação orgânica/enriquecimento 

em nutrientes, acidificação e toxicidade, regime hidrológico, massas de água lênticas artificiais, 

conectividade. Cada variável foi pontuada entre 1 (ausência de perturbação) e 5 (perturbação máxima) 

(ver Matono et al., 2012). A soma de todas as pontuações representa a pressão antropogénica total em 

cada local. De acordo com este valor total obtido em cada amostragem, os locais foram classificados em 

três classes de perturbação antropogénica: pouco perturbados – classe 1 (pressão total inferior a 14), 

moderadamente perturbados – classe 2 (pressão total entre 14 e 22), muito perturbados – classe 3 

(pressão total superior a 22). Vários parâmetros físico-químicos foram ainda considerados e obtidos 

através de análises laboratoriais (Clescery et al., 1998), permitindo complementar a avaliação do nível de 

perturbação humana ao nível do enriquecimento em nutrientes e a contaminação orgânica: CBO5 (mg/L), 

PO43
- (mg/L), NO2

- (mg/L), NO3
- (mg/L), NH4

+ (mg/L), Sólidos suspensos totais (mg/L) e fitopigmentos 

(método monocromático de Lorenzen). 

 

Análise de dados 

A análise dos dados foi realizada separadamente para dois conjuntos de dados: i) Amostragens 

realizadas em locais da bacia hidrográfica do rio Guadiana no âmbito do Projecto Life Saramugo 

(2015/2016) na primavera e no outono (período lótico); ii) Amostragens realizadas em locais com elevada 

abundância de Alburno nas bacias hidrográficas dos rios Guadiana e Sado no âmbito dos Projectos 

Climfish (2010/2012) e Life Saramugo (2015/2016), cobrindo um gradiente montante-jusante em três 

períodos do ano (primavera, verão, outono), com alternância de condições lótico/lêntico.  

As capturas foram padronizadas para uma área de 100 m2 e expressas em termos de densidade (número 

de indivíduos/100 m2). Para além da caracterização taxonómica, analisou-se também a estrutura dos 

agrupamentos piscícolas com base na riqueza específica e diversidade específica (Índice de Shannon-

Wiener). Estas métricas foram calculadas para os agrupamentos piscícolas considerando a totalidade das 

espécies, apenas espécies nativas e apenas espécies não-nativas.  

Considerando a longevidade apontada para Alburnus alburnus (Kottelat,1997) e as possíveis implicações 

na variabilidade da sua bioecologia ao longo de diferentes fases do ciclo de vida, foram estabelecidas 

classes dimensão com base na distribuição da frequência de comprimentos. Este método permite a 

decomposição das amostras multimodais de distribuição de frequência de comprimentos em subgrupos 

de distribuição normal, que representam as classes etárias (coortes). Foi aplicada a Regra de Sturges 

(Sturges, 1926; Scott, 2009) para definir o número de classes sobre um total de 5024 alburnos 
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(comprimento total entre 20 mm e 250 mm) capturados entre 2007 e 2016 pela equipa da Universidade 

de Évora no decurso de vários projectos de investigação. O histograma produzido (não apresentado) 

permitiu a identificação de 6 classes de dimensão, mas as classes de maiores dimensões foram fundidas 

devido ao muito baixo número de capturas a incluir na análise de dados, totalizando, assim, 4 classes 

consideradas: < 60 mm, ]60, 120] mm, ]120, 150] mm, ]150, 200] mm. 

A análise do ciclo reprodutivo de Alburnus alburnus foi efectuada através do cálculo do Índice de 

Condição Corporal (K), que deriva da relação peso-comprimento (Fulton, 1904) e do Índice 

Gonadosomático (IGS), o qual expressa a percentagem do peso das gónadas no peso dos indivíduos e 

indica, dessa forma, a época em que as gónadas estão mais túrgidas e maduras (DeVlaming et al., 

1982). Pretendeu-se, assim, identificar o comprimento da primeira maturação sexual, rácio sexual, época 

reprodutiva e respectiva localização nos troços amostrados. Os valores foram calculados para cada 

indivíduo e depois agrupados em médias mensais, através das equações: 

                       K= 100 (Wt / L3)                                                        IGS = 100 (Wg / Wt) 

Onde Wt = peso total do corpo, Wg = peso da gónada, L = comprimento 

Para avaliar as relações entre as espécies, as variáveis ambientais e o nível de degradação 

antropogénica dos locais foi realizado um Escalamento Multidimensional (MDS) (Clarke & Warwick, 1994) 

dos locais de amostragem com base na composição dos agrupamentos piscícolas, utilizando o 

Coeficiente de semelhança de Bray-Curtis. Para esta análise apenas foram consideradas as espécies 

com frequência de ocorrência superior a 2%. A relação entre as espécies piscícolas, as variáveis 

ambientais e o nível de pressão antropogénica foi analisada através da projecção das correlações 

(coeficiente de correlação de Pearson) das espécies e variáveis com os eixos do MDS sobre o diagrama 

de ordenação. Os locais de amostragem foram codificados de acordo com a classe de perturbação 

antropogénica anteriormente referida (pouco, moderadamente e muito perturbados). 

A relação entre a abundância de espécies não nativas, particularmente A. alburnus, e a diversidade e 

riqueza de espécies nativas foi avaliada com base no coeficiente de correlação de Pearson. 

A variabilidade espacio-temporal nas capturas das várias classes de dimensão de A. alburnus foi testada 

recorrendo à análise Permanova (Anderson, 2001), com recurso ao teste de Monte Carlo sob 999 

permutações. O sector fluvial (montante, intermédio, jusante) e o período do ano foram utilizados como 

factores nesta análise. A localização no sector fluvial foi atribuída a cada local com base na ordem de 

curso e distância à nascente de acordo com três classes: sector montante, sector intermédio, sector 

jusante. 

Sempre que necessário, os dados foram transformados para garantir a normalidade dos mesmos 

(Legendre & Legendre, 1998). Em todas as análises o nível de significância foi fixado a 0.05. As análises 

estatísticas foram efectuadas com o auxílio dos programas Statistica 10.0 e Primer 6.0. 
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2.3. Resultados e discussão 

No total das amostragens realizadas na bacia hidrográfica do rio Guadiana em período lótico, no âmbito 

do projecto Life Saramugo, foram capturadas 25 espécies piscícolas, 15 das quais nativas e 10 não 

nativas (Fig. 2.1), incluíndo os indivíduos considerados híbridos de Squalius alburnoides x Albunus 

alburnus (ver Capítulo 3). Há ainda a registar a ocorrência de Sander lucioperca num dos locais de 

amostragem da sub-bacia do rio Degebe, mas apenas durante o período de verão, razão pela qual esta 

espécie não consta dos gráficos apresentados para o período lótico. No geral, as espécies nativas 

tiveram maior representatividade nas capturas, sendo os valores de frequência mais expressivos do que 

os de densidade. Squalius alburnoides foi a espécie mais frequente e abundante, salientando-se ainda as 

espécies de barbos, assim como Cobitis paludica no conjunto de nativas. Anaecypris hispanica registou 

uma frequência de ocorrência significativa, mas com abundâncias quase residuais. Quanto às espécies 

não nativas, Alburnus alburnus, Lepomis gibbosus e Gambusia holbrooki destacaram-se em absoluto, 

registando valores por espécie mais elevados que a maioria das nativas, não só em termos de 

frequência, mas principalmente em termos de abundância (Fig. 2.1). Ou seja, estas espécies, para além 

de ocorrerem frequentemente, registaram elevadas abundâncias, dominando os agrupamentos em vários 

locais. Ameiurus melas obteve também alguma expressividade, principalmente em termos de frequência. 

Refira-se ainda a ocorrência de Oncorhynchus mykiss, concretamente na sub-bacia do Xévora. 

	

Figura 2.1. Frequência de ocorrência e densidade média (ind/100 m2) das espécies piscícolas capturadas 
durante o período lótico de 2015/2016. Distinguem-se com cores diferentes espécies nativas (azul) e não 
nativas (amarelo), destacando-se o Alburno, Alburnus alburnus (vermelho). Para cada espécie é indicada 
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a respectiva abreviatura utilizada em diderentes figuras. Híbrido (Salb x Aalb) = Híbridos de Squalius 
alburnoides x Albunus alburnus. Luciobarbus spp = Luciobarbus juvenis - CT< 120 mm. 

 

Relativamente à distribuição das capturas, registou-se a presença de A. alburnus em 14 locais 

distribuídos por quatro sub-bacias da rede hídrica do rio Guadiana: Caia, Xévora, Degebe e Vascão (Figs. 

2.2 e 2.3). Apesar da ausência de capturas de Alburno na sub-bacia do Ardila no decorrer do Projecto Life 

Saramugo, a equipa da Universidade de Évora tem registos de ocorrência da espécie nesta bacia em 

2011/2012, incluindo a existência de recrutamento significativo, confirmado pela captura de larvas 

(CLIMFISH-PTDC/AAC-AMB/102541/2008). As abundâncias observadas revelaram-se particularmente 

elevadas nas sub-bacias dos rios Xévora e Degebe. Com efeito, em todos os locais destas duas sub-

bacias as espécies não nativas dominaram os agrupamentos piscícolas, sendo a contribuição do Alburno 

determinante nessa dominância (Figs. 2.3 e 2.4). Na sub-bacia do Caia a dominância de espécies não 

nativas foi observada em três locais, mas nestas as capturas de A. alburnus não foram tão expressivas 

nem determinantes na proporção de espécies não nativas (Figs. 2.3 e 2.4). Refira-se que nestes locais 

estão sob a influência de açudes (AC3 e Aa), e em zona de confluência com a albufeira do Caia (AlbC), 

i.e., zonas com ligação a extensas massas de água lênticas, o que poderá constituir um factor importante 

para a maior abundância de espécies não nativas, com carácter predominantemente limnofílico (Bernardo 

et al., 2003; Vinyoles et al., 2007). Nos restantes locais do Caia, as espécies nativas registaram a maior 

proporção nas capturas (A e Aj). Considerando a área de distribuição actual de A. hispanica (Acção A3), 

os resultados apontam para uma potencial sobreposição na distribuição deste e A. alburnus na sub-bacia 

do Vascão, embora ainda não se tenha verificado a coexistência das duas espécies nos mesmos locais. 

Sublinhe-se que o local Vf está muito próximo da foz da ribeira do Vascão (Fig. 2.2), apresentando uma 

elevada abundância de espécies não nativas, para além da ocorrência de A. alburnus (Fig. 2.3), que 

entram a partir do curso principal do rio Guadiana. 

 

Figura 2.2. Locais de amostragem na bacia hidrográfica do rio Guadiana no âmbito do projecto Life 
Saramugo, com indicação dos valores de abundância de Alburno (ind/100 m2) durante o período lótico. 
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Figura 2.3. Densidade de espécies nativas e não nativas, com destaque para A. alburnus, nos locais de 
amostragem com presença desta espécie nas várias sub-bacias hidrográficas do rio Guadiana durante o 
período lótico 2015/2016. 

 

Relativamente à composição piscícola das sub-bacias com ocorrência de A. alburnus, verificou-se que a 

ribeira do Vascão apresenta uma reduzida proporção de espécies não nativas, mantendo 

destacadamente os valores médios mais elevados de riqueza (S=7) e diversidade (H=1,3) de espécies 

nativas (Fig. 2.4). Nesta sub-bacia onde não foram capturados indivíduos híbridos S. alburnoides x A. 

Alburnus. É importante salientar que estes valores reflectem o panorama desta sub-bacia em termos 

médios, mas os resultados apresentados anteriormente para o local Vf, onde ocorre A. alburnus, lançam 

um importante alerta para as consequências negativas (de diferente natureza) da elevada abundância de 

espécies não nativas sobre os agrupamentos piscícolas nativos desta Ribeira (Fig. 2.3), e para a 

importância da sua preservação enquanto possível. Os cursos de água da sub-bacia do rio Caia, 

apresentaram menores valores médios de riqueza (S=4) e diversidade (H=0.8) de espécies nativas, 

destacando-se a espécie não nativa Gambusia holbrooki como capturas bastantes expressivas. Nos rios 

Xévora e Degebe, as espécies não nativas dominaram claramente os agrupamentos piscícolas com 

abundâncias relativas superiores a 65%, destacando-se a elevada densidade de A. alburnus, 

acompanhada de Lepomis gibbosus e seguidas de Gambusia holbrooki e Ameiurus melas (Fig. 2.4). 

Ambas as sub-bacias apresentaram valores médios de riqueza (S=3 e 4) e diversidade (H=0.8 e 0.9) de 

espécies nativas próximos dos valores obtidos para o Caia. No geral, verificaram-se correlações 

significativas entre a abundância de espécies não nativas nos diferentes locais de amostragem e a 

riqueza (r = -0.74; P<0.01) e diversidade (r = -0.68; P<0.05) de espécies nativas, não se detectando um 

agravamento desta tendência nos locais com presença de A. alburnus. 
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Figura 2.4. Composição piscícola e respectiva abundância relativa nas sub-bacias dos rios Xévora e Caia 
e Ribeiras do Vascão e da Azambuja, na rede hídrica do rio Guadiana com registo de presença de A. 
alburnus durante o período lótico 2015/2016. Os nomes das espécies foram abreviados, de acordo com a 
figura 2.1. 

 

A abundância e distribuição das espécies está necessariamente relacionada com as variáveis ambientais 

a diferentes escalas. O diagrama de ordenação do MDS com base na similaridade dos agrupamentos 

piscícolas demonstrou alguma descriminação dos locais pouco perturbados e uma considerável 

sobreposição dos locais moderadamente perturbados e muito perturbados (Fig. 2.5). A projecção das 

correlações entre os eixos do MDS e a abundância das espécies piscícolas por um lado (Fig. 2.5a), e as 

varáveis ambientais por outro (Fig. 2.5b), evidenciou alterações nos agrupamentos piscícolas tanto ao 

longo do gradiente ambiental puro como do gradiente de perturbação antropogénica. As variáveis 

regionais mais importantes na estruturação dos agrupamentos piscícolas foram o declive, ordem de curso 

e escoamento médio anual. Algumas variáveis locais fortemente associadas às principais variáveis de 

escala regional também se revestem de particular importância, designadamente a profundidade do troço, 

velocidade de corrente, tipo de substrato e percentagem de cover aquático. De uma forma geral, as 

espécies nativas associaram-se a locais menos perturbados, particularmente aqueles situados mais a 

montante, em cursos com maior declive e escoamento, diversidade de habitats e disponibilidade de 

runs/riffles. As espécies não nativas foram mais abundantes em cursos mais perturbados, com maior 

ordem, menor escoamento e declive e maior percentagem de habitats sem corrente. 

Portanto, a uma escala regional, as variáveis mais relacionadas com a presença de A. alburnus (e a 

maioria das espécies não nativas) diferem daquelas que determinam a ocorrência e abundância das 

espécies nativas, em particular os pequenos ciprinídeos como A. hispanica. O nível de perturbação 
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antrópica desempenha claramente um papel importante (tendendo a ser maior nos sectores mais a 

jusante), já que, apesar da elevada tolerância de algumas espécies nativas, estas são negativamente 

influenciadas pela degradação ambiental. Em contrapartida, a ocorrência e distribuição das espécies não 

nativas é, numa primeira fase, determinada por factores ambientais, mas a sua abundância e sucesso 

estão associados à perturbação antropogénica (Ilhéu et al., 2014b). Estes resultados alertam para uma 

eficiente avaliação das pressões e respectivo controlo. 

 

 

Figura 2.5. Diagrama de ordenação do Nonmetric Multidimensional Scaling (MDS) dos locais de 
amostragem com base na composição dos agrupamentos piscícolas durante o período lótico 2015/2016, 
utilizando o Coeficiente de semelhança de Bray-Curtis. As espécies piscícolas (a) e as variáveis 
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ambientais (b) foram projectadas no diagrama de ordenação de acordo com as respectivas correlações 
(coeficiente de correlação de Pearson) com os eixos do MDS. Os nomes específicos das espécies foram 
abreviados de acordo coma figura 2.1., assim como a designação das variáveis ambientais: Profundidad 
média (Prof_me), Condutividade (Cond), Ordem de curso (Ordem), Percentagem de cada tipo de habitat 
(Pool, Run, Riffle), Velocidade de corrente média (Vc_med), Substrato dominante (Subst), Cover aquático 
(Cover), Declive e Escoamento médio anual. Os locais de amostragem foram codificados de acordo com 
o nível de perturbação antropogénica: classe 1 – azul; classe 2 – amarelo; classe 3 – vermelho.  

 

A análise da variabilidade espacial das capturas de Alburno permitiu verificar diferenças significativas 

(P<0,05) na distribuição das diferentes classes de dimensão ao longo de um gradiente de rio montante-

jusante em vários troços amostrados, todos eles com ligação a uma albufeira no sector jusante (Fig. 2.6). 

Os resultados demonstraram uma clara diferenciação na distribuição das classes de dimensão, 

observando-se indivíduos de menores dimensões (inferiores a 60 mm) principalmente no sector montante 

e intermédio, e indivíduos de maiores dimensões (150-200 mm) no sector jusante, ocorrendo também no 

sector intermédio. Os indivíduos da classe de dimensão 120-150 mm apresentaram aproximadamente o 

mesmo padrão dos indivíduos maiores, embora tenham ocorrido também no sector montante, mas em 

proporções muito reduzidas. Os indivíduos da classe 60-120 mm, que representam a maior fração da 

população, mantiveram proporções aproximadas nos três sectores. 

 

 

Figura 2.6. Proporção das várias classes de dimensão de A. alburnus nos diferentes sectores fluviais 
amostrados. 

 

Em termos de variação temporal, verificou-se que a distribuição das várias classes de dimensão se altera 

ao longo dos períodos analisados, sugerindo uma movimentação de A. alburnus e na rede hídrica, à 

semelhança das espécies nativas potamódromas, barbos e bogas (Fig. 2.7). 
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Aparentemente os movimentos ascendentes na rede hídrica são efectuados pelos indivíduos das classes 

60-120 mm, 120-150 mm e 150-200 mm, registando-se maior distância espacial sobretudo entre os 

extremos das classes de dimensão. Estes movimentos efetuados na primavera parecem estar associados 

ao período reprodutivo (Hladík & Kubečka, 2003; Kotusz et al., 2006; Almeida et al., 2014). Embora se 

encontrem indivíduos maduros e em fase de postura em todas as classes de dimensão, a partir dos 60 

mm, a qual se identificou como a dimensão mínima para a primeira maturação sexual quer em machos, 

quer em fêmeas, a grande maioria dos indivíduos em estádio V (postura) corresponde às classes de 

dimensão 12-15 mm (41 %) e 15-20 mm (43%) e, por conseguinte, a maioria dos indivíduos em postura 

(>60%) foi identificado nos troços de jusante. Neste sentido, a reprodução parece ocorrer sobretudo nos 

sectores a jusante onde se encontram os reprodutores de maiores dimensões e por conseguinte, estes 

resultados parecem indicar que serão os indivíduos de menores dimensões, correspondentes às classes 

<60 mm e 60-120 mm que realizam as migrações ascendentes para troços de menor ordem, constituindo-

se estes como o corpo populacional de dispersão.  

Adicionalmente, verificou-se uma relação entre a distribuição espacio-temporal e a proporção dos 

estádios de maturação de A. alburnus, assim como com os Índices de Condição Corporal (K) e 

Gonadosomático (IGS) (Fig. 2.8). A proporção dos estádios de maturação IV/V/VI permitiu identificar o 

pico reprodutor entre Abril e Maio, embora o período reprodutor seja bastante longo, iniciando-se ainda 

em Março e estendendo-se até Junho/Julho, com um rácio sexual sempre a favor dos machos (M/F 

médio=3.9). Os Índices Gonadosomático e de Condição Corporal acompanham e confirmam este padrão, 

apresentando uma tendência decrescente entre Março e Julho. A distribuição dos indivíduos inferiores a 

60 mm (correspondentes, em grande medida, à coorte do ano) permite apontar a ocorrência de 

recrutamento na primavera e verão (em consonância com os resultados do ciclo reprodutor – Fig. 2.8), 

com maiores ocorrências nos sectores montante e intermédio, embora também se registe a jusante (Fig. 

2.7). Dado que se observam indivíduos em estádio de postura em todos os troços, a partir dos 60 mm, a 

reprodução tende a ocorrer em toda a rede hídrica, com reprodutores tendencialmente mais jovens nos 

sectores intermédios e a montante, enquanto os indivíduos de maiores dimensões se constituem como 

meta-populações em sectores localizados mais a jusante os quais apresentam maior disponibilidade de 

água durante todo o ano. Desta forma, o recrutamento é assegurado pelos indivíduos de 60-120 mm e de 

120-150 mm a montante e pelos indivíduos de 60-120 mm, de 120-150 mm e de 150-200 mm nos 

sectores intermédio e jusante. 
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Figura 2.7. Densidade das várias classes de dimensão de A. alburnus nos diferentes sectores fluviais 
amostrados na primavera, verão e outono. 

 

O aumento de capturas nos sectores montante e intermédio registado no verão está relacionado com o 

efeito de concentração e maior eficiência de pesca nesta altura do ano nestes sectores, já que os peixes 

ficam confinados a pegos isolados, especialmente no sector montante (Gasith & Resh, 1999, Ilhéu, 2004) 

(Fig. 2.7). A variabilidade das capturas entre a primavera e o outono, observada a montante, nas classes 

de dimensão inferior a 60 mm e 60-120 mm sugere a ocorrência de mortalidade estival nos pegos, que 

podem secar totalmente, ou apresentar condições limitantes para a ictiofauna (tanto em termos físico-

químicos como bióticos, através da intensificação das interacções inter e intra-específicas), e nos quais a 

fauna piscícola fica muito vulnerável a predadores terrestres (Magalhães et al., 2002; Magalhães et al., 

2007). Esta diferença não foi evidente no sector intermédio, uma vez que os pegos aqui localizados são 

maiores e sofrem, tendencialmente, menor redução de volume ao longo do verão, e por isso mantêm 

melhores condições e capacidade de suporte, permitindo melhores oportunidades de sobrevivência 

durante este período (Ilhéu, 2004; Bêche et al., 2006). 
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Figura 2.8. Proporção média mensal dos vários estádios de maturação sexual, Índice de Condição 
Corporal (K) e Índice Gonadosomático (IGS) de A. alburnus. 

 

Os movimentos descendentes na rede hídrica parecem ser maioritariamente efectuados pelos indivíduos 

de 120-150 mm e de 150-200 mm e ocorrem após a primavera (Fig. 2.7), provavelmente em resposta à 

redução de caudal e consequente contração fluvial constrangimentos que ocorre nos sectores intermédio 

e, sobretudo, montante durante o período estival nos cursos do sul com carácter predominantemente 

intermitente. Os indivíduos de 60-120 mm não parecem realizar movimentos descendentes a partir dos 

sectores a montante e intermédios, mantendo-se nos pegos que persistem durante o verão e 

recolonizando a partir daí quando é restabelecida a continuidade fluvial, podendo voltar a dispersar para 

montante na primavera seguinte. No sector jusante, estes indivíduos seguem um padrão idêntico ao das 

classes de maiores dimensões, possivelmente devido à proximidade à albufeira, onde as condições são 

mais estáveis (Wetzel, 2001) e os recursos alimentares lhes permitem restabelecer mais rapidamente a 

condição corporal diminuída após o período reprodutor (Fig. 2.8) e evitando uma possível mortalidade 

(Vøllestad, 1985; Almeida et al., 2014).  
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Assim, os resultados sugerem que a expansão de A. alburnus na rede hídrica é principalmente realizada 

pelos indivíduos de 60-120 mm, que são os que se deslocam mais para montante, assim como pelos 

indivíduos inferiores a 60 mm, que incrementam os efectivos populacionais anualmente e que podem 

dispersar para montante no ano seguinte, após atingirem a maturidade sexual. Os indivíduos de 120-150 

mm e de 150-200 mm e parte dos indivíduos de 60-120 mm conseguem assegurar a manutenção das 

populações, mesmo em caso de mortalidade acentuada, permanecendo mais a jusante, em locais com 

condições hidrológicas mais estáveis (menor intermitência e maior disponibilidade de água), junto das 

albufeiras. Esta espécie parece, assim, apresentar uma estratégia de vida multidirecional, com uma parte 

da população a exibir comportamentos de tipo r (adoptada pelos indivíduos de menores dimensões nos 

sectores montante e intermédio) e outra a exibir comportamento de tipo k (adoptada pelos indivíduos de 

maiores dimensões nos sectores intermédio e jusante), apostando tanto na resiliência como na 

resistência, garantindo assim o sucesso invasor. 

 

 

2.4. Conclusões 

Foi confirmada a presença de A. allburnus em quatro sub-bacias da rede hídrica do rio Guadiana: Caia, 

Xévora, Degebe e Vascão, embora a equipa da Universidade de Évora tenha registos anteriores de 

ocorrência da espécie também na sub-bacia do Ardila. As maiores abundâncias registaram-se nos rios 

Xévora e Degebe, onde constitui a espécie dominante (em percentagem) dos agrupamentos piscícolas. 

No geral, verificaram-se menores valores de riqueza e diversidade de espécies nativas nos locais com 

maior abundância de espécies não nativas, não se detectando um agravamento desta tendência nos 

locais com presença de A. alburnus. 

A uma escala regional, as maiores abundâncias de A. alburnus foram registadas em locais de maior 

ordem e menor declive, escoamento e diversidade de habitats. À semelhança das restantes espécies não 

nativas, verificou-se uma forte associação à perturbação antropogénica, reflectida nos elevados níveis de 

degradação dos locais com presença e maior abundância de A. alburnus. Este resultado revela a 

importância da identificação e avaliação de pressões antrópicas, assim como da implementação de 

medidas que visem o seu controlo e redução, favorecendo as espécies piscícolas nativas, em detrimento 

das não-nativas (Acções C1, C2 e C3). 

Verificou-se uma significativa variabilidade na distribuição espacio-temporal das várias classes de 

dimensão de A. alburnus, com ocorrência dos indivíduos de maiores dimensões predominantemente nos 

sectores a jusante e os indivíduos de menores dimensões mais a montante. Os resultados sugerem ainda 

a existência de movimentações na rede hídrica. Os movimentos ascendentes são aparentemente 

efectuados na primavera por indivíduos maduros de menores dimensões e parecem estar associados ao 
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período reprodutor, enquanto os movimentos descendentes são efectuados no final da primavera como 

resposta aos constrangimentos hidrológicos, típicos do período estival nos rios de tipo mediterrânico, 

particularmente os de carácter mais intermitente. O período reprodutor decorre entre Março e 

Junho/Julho, com identificação do pico em Abril/Maio e o recrutamento ocorre em todos os sectores 

fluviais. 

Embora A. alburnus seja considerada uma espécie mais associada a ambientes lênticos (lagos e 

albufeiras), sobretudo na sua área geográfica de origem, os resultados demonstraram a elevada 

adaptação aos cursos de água de tipo Mediterrânico, exibindo capacidade de expansão para montante, 

ao longo dos vários sectores fluviais. Estes movimentos parecem efectuados sobretudo por indivíduos de 

menor classes de dimensão (60-120 mm), os quais não efetuam movimentos descendentes, garantindo 

assim a ocupação progressiva de novas áreas e, portanto, o sucesso invasor. Os indivíduos de maiores 

dimensões constituem metapopulações localizadas a jusante, que atuam como pool de recolonização 

seguro. Este padrão condiciona, naturalmente, a implementação de medidas de controlo à dispersão de 

A. alburnus, as quais terão que ser, necessariamente, de carácter permanente (Acção C4). 

Os resultados obtidos alertam para a particular vulnerabilidade da população de A. hispanica na sub-

bacia da Ribeira do Vascão, uma vez que A. alburnus já se encontra no sector jusante desta Ribeira. 

Embora as maiores abundâncias de A. alburnus se associem a locais de maior ordem, a movimentação 

desta espécie na rede hídrica parece ser bastante eficaz, promovendo a expansão da sua distribuição 

muito rapidamente, podendo progredir para os sectores mais a montante, onde ocorre A. hispanica (ver 

relatório da Acção A3). Uma vez em coexistência, as probabilidades de interações interespecíficas 

negativas ao nível reprodutivo são bastante elevadas, dado que A. alburnus apresenta elevada 

capacidade de recrutamento e um período reprodutor extenso, sobrepondo-se ao de A. hispanica. 
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ESTUDO SOBRE O POTENCIAL DE HIBRIDAÇÃO GENÉTICA ENTRE ALBURNO E SARAMUGO 3                                                                                  

 

3.1. Introdução 

O Alburno (Alburnus alburnus) é um ciprinídeo euro-asiático recentemente introduzido na Península 

Ibérica e cuja expansão tem sido muito rápida (Vinyoles et al., 2007). É sabido que as populações de A. 

alburnus que ocorrem na Península Ibérica são populações reprodutoras, com um recrutamento muito 

elevado e que facilmente atingem efectivos populacionais bastante expressivos (Carbonero et al., 2006, 

Vinyoles et al., 2007). Está igualmente comprovado que esta espécie hibrida muito facilmente com outros 

ciprinídeos (Blachuta & Witkowski, 1984; Crivelli & Dupont, 1987; Witkowski et al., 2015), especialmente 

com espécies do género Squalius (Wheeler, 1978; Witkowski & Blachuta, 1980; Kammerad & 

Wuestemann, 1989; Almodóvar et al., 2012). Na bacia do Guadiana, dada a proximidade filogenética 

relativamente às espécies nativas Squalius pyrenaicus, Squalius alburnoides e A. hispanica (Robalo et 

al., 2006, Levy et al., 2008), pode igualmente haver oportunidade para hibridação com A. alburnus 

(Robalo et al., 2006, Vinyoles et al., 2007, Perea et al., 2010, Almodóvar et al., 2012). A proximidade 

filogenética conjuga-se com outros factores favoráveis à hibridação, como o confinamento espacial em 

época de reprodução, a utilização de substratos de postura idênticos e a frequentemente elevada 

densidade das populações de A. alburnus. A potencial hibridação com A. alburnus poderá resultar na 

introgressão de genes alóctones no fundo genético das espécies nativas, com consequências 

gravíssimas para a sobrevivência das populações nativas e para a sua integridade taxonómica. Mais 

concretamente, relativamente ao Saramugo (Anaecypris hispanica), por se tratar de uma espécie 

criticamente em perigo que ocorre em baixas densidades, no caso de haver um número 

desproporcionadamente superior de machos reprodutores de A. alburnus, a probabilidade das fêmeas de 

A. hispanica se cruzarem com machos da sua espécie é mais reduzida, o que resulta num recrutamento 

inferior da população de A. hispanica. Se a situação se mantiver (ou agravar) durante algumas gerações, 

com a diminuição do recrutamento de A. hispanica em cada época de reprodução, existe um sério risco 

de extinção de A. hispanica a curto prazo. Por outro lado, se os híbridos gerados pelos cruzamentos entre 

A. alburnus e A. hispanica forem férteis, como seria expectável dada a proximidade filogenética entre as 

duas espécies, a espécie A. hispanica passará a ter genes de outra espécie integrados no seu fundo 

genético (com potenciais consequências que não se podem determinar a priori) e passará a existir uma 

gama variada de morfótipos híbridos que dificultará a correcta identificação da espécie através das suas 

características morfológicas externas. Previsivelmente, sendo mais abundantes em número e 

ecologicamente melhor sucedidos, os indivíduos puros de A. alburnus e os seus híbridos poderão 

facilmente suplantar os efectivos populacionais de A. hispanica e conduzir à sua completa extinção num 
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reduzido número de gerações. Este terá sido, aliás, o processo responsável pela extinção do ancestral 

paterno do complexo S. alburnoides: a espécie materna do complexo (S. pyrenaicus) ter-se-á cruzado em 

massa com a espécie paterna (filogeneticamente aparentada com A. hispanica) gerando S. alburnoides 

com maior tamanho corporal, ecologicamente melhor adaptados e mais férteis, que terão sido 

responsáveis pela extinção da espécie paterna que lhes deu origem (Robalo et al., 2006; Sousa-Santos 

et al., 2007). A diferença fundamental entre esta situação e a que se prevê que aconteça caso A. 

alburnus e A. hispanica hibridem massivamente, é que no caso da formação do complexo hibridogenético 

S. alburnoides a hibridação terá ocorrido há mais de 1 milhão de anos, em resultado do contacto entre 

duas espécies até então alopátricas e que se terão encontrado devido à reestruturação histórica da rede 

fluvial Ibérica (Sousa-Santos et al., 2007). A potencial hibridação entre A. alburnus e A. hispanica 

configura um caso substancialmente diferente, em que uma espécie não-nativa, em resultado de uma 

introdução antropogénica, poderá conduzir à extinção de uma espécie nativa que evoluiu na Península 

Ibérica nos últimos milhares de anos. 

No entanto, para que a hibridação entre A. alburnus e A. hispanica seja uma ameaça real e preocupante 

para a conservação de A. hispanica, seria necessário que existissem: 1) ocorrências simpátricas, 2) 

épocas de reprodução sincrónicas, 3) gâmetas compatíveis, e 4) indivíduos híbridos férteis. 

Com a manutenção das duas espécies em cativeiro durante a época de reprodução procurou-se estudar 

o seu comportamento reprodutor, nomeadamente no que diz respeito às interacções interespecíficas de 

corte, e avaliar a ocorrência de híbridos resultantes de eventuais cruzamentos entre A. alburnus e A. 

hispanica, com posterior avaliação dos seus genótipos. O acompanhamento dos lotes com as duas 

espécies, foi realizado entre meados de Maio e meados de Julho dois anos consecutivos (2015-2016) nas 

instalações do Parque Natural do Vale do Guadiana do ICNF (PNVG-ICNF) em condições ambientais 

idênticas àquelas a que estão sujeitos os lotes reprodutores de A. hispanica dos quais todos os anos se 

recrutam novos indivíduos destinados ao reforço de populações alvo. Foram monitorizados no exterior 3 

tanques (réplicas) de aproximadamente 600 L, cada um com 30 exemplares de A. hispanica (CT médio= 

53 mm, min= 45 mm, max= 62 mm) e 15 exemplares de A. alburnus (CT médio = 82 mm, min=65 mm, 

max= 160 mm). No decurso deste ensaio não foram detectados comportamentos de corte entre as duas 

espécies e não se foi detectada a presença de ovos, larvas ou juvenis. No entanto, durante o mesmo 

período ocorreu reprodução de A. hispanica em tanques compostos exclusivamente por esta espécie.  

Embora não se possa descartar totalmente a possibilidade de ter ocorrido reprodução espontânea 

seguida de canibalismo de ovos, comportamento já descrito para outras espécies de ciprinídeos (e.g. 

Katano 1992, Katano & Maekawa 1995, Green et al., 2008, Sousa-Santos et al., 2014a), a ausência de 

progenia motivou a reestruturação do estudo genético inicialmente previsto.  

 

Assim, numa primeira fase (Estudo 1), foi elaborado o perfil genético de Alburnus alburnus com base em 

dois marcadores moleculares (gene mitocondrial do citocromo b e gene nuclear da beta-actina), 
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contrastando-o com os perfis das espécies simpátricas com as quais pode potencialmente hibridar: 

Saramugo Anaecypris hispanica, Bordalo Squalius alburnoides e Escalo Squalius pyrenaicus. A análise 

comparativa dos perfis genéticos permitiu avaliar, numa segunda fase, a ocorrência de híbridos naturais 

com A. alburnus (Estudo 2). Para tal, foram efectuadas análises genéticas de S. alburnoides capturados 

na natureza que, pelas suas características morfológicas, indiciavam poder tratar-se de indivíduos 

híbridos e procedeu-se à identificação do seu genótipo recorrendo aos perfis obtidos no Estudo 1.  

Finalmente, no que diz respeito à potencial hibridação entre Alburno e Saramugo, e uma vez que não 

foram detectados híbridos naturais entre estas duas espécies no meio natural, realizaram-se vários 

cruzamentos artificiais com o objectivo de testar a compatibilidade entre os gâmetas das duas espécies e 

a viabilidade dos alevins resultantes (Estudo 3). 

 

 

3.2. Perfil genético de Alburnus alburnus e estudo comparativo com perfis 
genéticos de espécies simpátricas (Estudo 1) 

Objectivo: Determinar o perfil genético da espécie Alburnus alburnus para dois marcadores moleculares 

por forma a estabelecer diferenças relativamente aos perfis genéticos de espécies simpátricas com 

potencial de hibridação. 

 

3.2.1. Metodologia 

Foram recolhidas e conservadas em álcool a 90º amostras de barbatana com cerca de 1cm2 de 15 A. 

alburnus provenientes de cursos de água da sub-bacia do rio Caia, um dos afluentes tributários do rio 

Guadiana, onde a espécie apresenta uma ocorrência bastante expressiva. O ADN destes tecidos foi 

extraído com o kit comercial “REDExtract-N-Amp Tissue PCR” (Sigma-Aldrich) de acordo com as 

instruções do fabricante. Seguidamente foram amplificados o gene mitocondrial do citocromo b (cytb) e o 

gene nuclear da beta-actina, usando os primers e condições de PCR descritos por Sousa-Santos et al. 

(2014b). Os produtos amplificados obtidos por PCR foram purificados e sequenciados pela empresa 

Stabvida. As sequências de ADN obtidas foram editadas e alinhadas recorrendo ao software CodonCode 

Aligner v4.0.4 (CodonCode Corp., USA). Os haplótipos partilhados e a lista de sequências 

representativas foram obtidos usando o software DNA-collapser (FaBox v.1.41).  

Para efeitos comparativos, o perfil genético das espécies simpátricas com as quais A. alburnus poderá 

potencialmente hibridar (Saramugo A. hispanica, Bordalo S. alburnoides e Escalo S. pyrenaicus) foi 

igualmente determinado utilizando os mesmos marcadores moleculares. Os perfis genéticos de A. 

alburnus e das três espécies simpátricas analisadas foram traduzidos em tabelas de diferenças obtidas 

usando o software CodonCode Aligner v4.0.4 (CodonCode Corp., USA).  
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Do lote de sequências do gene cytb disponíveis no Genbank para a bacia do Guadiana, foi seleccionada 

uma sequência por espécie (accession numbers: AJ427834, AJ427837, DQ263236). Sequências de 

outros Alburnus europeus disponíveis no GenBank (accession numbers: AF090744, AF090745, 

DQ350254, HM560060, HM560062, JQ436541) foram igualmente utilizadas para a análise filogenética 

baseada neste gene. Embora a filogenia da espécie já tenha sido descrita (Levy et al., 2008, Perea et al., 

2010), foi construída uma árvore filogenética baseada nas sequências do gene cytb, para comprovação 

do posicionamento filogenético dos indivíduos de A. alburnus analisados. As relações filogenéticas foram 

estabelecidas usando o critério de parsimónia implementado pelo software PAUP 4.0 (Sinauer 

Associates), usando 1000 reamostragens para cálculo dos valores de suporte por análise de bootstrap e 

estipulando como outgroup a espécie Cyprinus carpio (GenBank accession number: DQ868875).  

Ao contrário do gene mitocondrial, herdado apenas por linhagem materna, o gene nuclear da beta-actina 

permite a identificação dos alelos herdados de ambos os progenitores e, consequentemente, a 

identificação de indivíduos híbridos. A edição das sequências obtidas para indivíduos heterozigóticos para 

o gene da beta-actina envolveu a identificação de ambos os complementos cromossómicos de acordo 

com o procedimento descrito por Sousa-Santos et al. (2005), utilizando como referência sequências 

homozigóticas da mesma espécie e de espécies simpátricas. Para efeitos comparativos, foi utilizado um 

conjunto de sequências já disponíveis para a bacia do Guadiana, obtidas pela equipa do MARE-ISPA: 1 

A. alburnus (não publicada), 28 A. hispanica (Sousa-Santos et al., 2014b), 7 S. alburnoides e 9 S. 

pyrenaicus (Almada & Sousa-Santos, 2010). Este conjunto de sequências foi utilizado para a constituição 

de uma biblioteca de haplótipos de referência, após truncagem da extremidade 3’ onde se regista 

habitualmente alguma perda de sinal. Este procedimento cautelar permitiu que fosse analisada a porção 

do fragmento do gene da beta-actina com melhor qualidade, o que é crucial para a edição fiável de 

indivíduos heterozigóticos. De seguida, a identificação das mutações específicas de cada espécie 

possibilitou a edição das sequências de indivíduos heterozigóticos de A. alburnus que, uma vez 

decifradas, passaram igualmente a integrar a biblioteca de referência.   

 

3.2.2. Resultados e Discussão 

ADN mitocondrial 

Das 15 sequências de A. alburnus obtidas para o gene do cytb, com uma extensão de 991 pares de 

bases, recuperaram-se quatro haplótipos (ALBURNCYT1 a 4), estando o mais frequente (ALBURNCYT1) 

presente em 10 indivíduos – Tabela 3.1. O número de mutações entre pares de haplótipos varia entre 

uma e cinco (Tabela 3.1.), o que se traduz numa percentagem de divergência de 0.10 a 0.50% para o 

fragmento analisado. 
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Tabela 3.1. Frequências relativas (N) de cada haplótipo e número de posições mutacionais detectadas 
entre cada par de haplótipos 
 

 N ALBURNCYT1 ALBURNCYT2 ALBURNCYT3 

ALBURNCYT1 10    

ALBURNCYT2 1 1   

ALBURNCYT3  3 4 5  

ALBURNCYT4 1 3 4 1 

 

 

A árvore filogenética, baseada em 168 loci informativos (dos restantes, 713 são constantes e 110 não 

informativos), demonstra uma maior proximidade filogenética entre A. alburnus e A. hispanica, formando 

um clado bem suportado e claramente distinto do clado formado pelas espécies simpátricas de Squalius 

(Figura 3.1.). Os haplótipos sequenciados para a bacia do Guadiana agrupam-se com os dois haplótipos 

de A. alburnus provenientes da República Checa e do rio Jarama em Espanha (este último exactamente 

igual ao haplótipo ALBURNCYT3 do Guadiana) e apresentam uma clara distinção relativamente aos 

haplótipos da Rússia, Croácia e das duas subespécies gregas (Fig. 3.1).  

 

 

 

Figura 3.1. Árvore de parsimónia obtida para o gene mitocondrial do cytb. 
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ADN nuclear 

Dos 15 A. alburnus sequenciados, foi possível obter amplificações aceitáveis do gene da beta-actina para 

sete indivíduos, dois homozigóticos e os restantes cinco heterozigóticos.  

O alinhamento das sequências obtidas para os A. alburnus homozigóticos (N=2) com os haplótipos já 

disponíveis para A. alburnus (N=1) e para as espécies simpátricas que lhe são filogeneticamente mais 

próximas (S. alburnoides, S. pyrenaicus e A. hispanica) permitiu a construção de uma biblioteca de 

referência e a consequente identificação das mutações específicas de cada espécie (Tabela 3).  

Os fragmentos analisados, com uma extensão de 412 pares de bases, apresentam 12 loci 

diagnosticantes que, no seu conjunto, representam o perfil genético das espécies em estudo para o gene 

nuclear da beta-actina (Tabela 3.2.).  

 

Tabela 3.2. Listagem das mutações específicas das espécies A. alburnus, A. hispanica, S. alburnoides e 
S. pyrenaicus, com identificação do locus onde ocorrem, para o fragmento analisado do gene nuclear da 
beta-actina. As delecções foram identificadas pelo caracter “-“. Nota: consideraram-se mutações 
específicas aquelas que são partilhadas por todos os haplótipos obtidos para uma dada espécie 

 loci 

 22 33 39 58 71 78 83 102 109 142 395 405 

A. alburnus AG A A T A T A C A - T T 

S. alburnoides -- G T T T T A C A - A A 

A. hispanica AG G A T A T - T A - T C 

S. pyrenaicus AG A A G A - A C G T T C 

 

 

A amostra de A. alburnus do rio Caia analisada geneticamente mostra que esta espécie, introduzida há 

cerca de 12 anos na bacia do Guadiana, exibe alguma diversidade haplotípica para o gene mitocondrial 

do citocromo b, com uma elevada semelhança relativamente a haplótipos provenientes de Espanha e 

República Checa. A partilha de um haplótipo com o rio Jarama, afluente do Tejo espanhol, indicia que o 

stock introduzido para fundar as duas populações alóctones, no Tejo e no Guadiana, poderá ter tido a 

mesma proveniência.  

A árvore filogenética obtida com base no ADN mitocondrial comprova a anteriormente descrita 

proximidade filogenética entre A. alburnus e A. hispanica (Levy et al., 2008, Perea et al., 2010) e um 

maior distanciamento em relação às espécies simpátricas de Squalius, S. pyrenaicus e S. alburnoides. 

A sequenciação do gene nuclear da beta-actina permitiu a identificação de um lote de 12 loci 

diagnosticantes para A. alburnus, S. alburnoides, S. pyrenaicus e A. hispanica, essencial para a 

identificação futura de eventuais híbridos entre estas espécies. 
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3.3. Potencial de hibridação natural com A. alburnus (Estudo 2)  

Objectivo: Avaliação da eventual ocorrência de híbridos com A. alburnus no meio natural 

 

3.3.1. Metodologia 

Durante o trabalho de campo realizado para a concretização das Acções 3, 4 e 5 foram detectados 

indivíduos que, apesar de identificados como Bordalos (Squalius alburnoides), apresentavam 

características morfológicas intermédias compatíveis como tendo resultado de hibridação com A. 

alburnus: morfologia da cabeça e da barbatana pélvica atípicas, assim como coloração. No total, foram 

identificados 19 potenciais híbridos nos rios Xévora (N=13), Aronches (N=3) da bacia hidrográfica do rio 

Guadiana e Alcaçovas (N=3) da bacia hidrográfica do rio Sado, dos quais se recolheu uma pequena 

amostra de barbatana para conservação em álcool a 90ºC e posterior análise genética. Estas amostras 

de tecido foram sujeitas aos procedimentos acima descritos relativamente à amplificação por PCR dos 

marcadores moleculares cytb e beta-actina. As sequências obtidas foram editadas e alinhadas com as 

que integravam as bibliotecas de referência criadas no Estudo 1.  

A sequenciação do gene nuclear da beta-actina permitirá comprovar a natureza híbrida dos indivíduos 

uma vez que será possível identificar os complementos genéticos de ambas as espécies no ADN nuclear 

do mesmo indivíduo. Por outro lado, como o gene mitocondrial (cytb) é herdado exclusivamente por via 

materna, a sua sequenciação permitirá identificar a espécie que actuou como progenitor materno nos 

cruzamentos interespecíficos. Se a hibridação entre as duas espécies for bidireccional, detectar-se-ão 

indivíduos híbridos com ADN mitocondrial de A. alburnus e indivíduos híbridos com ADN mitocondrial de 

S. pyrenaicus (ADN mitocondrial tipicamente presente no complexo S. alburnoides da bacia do Guadiana; 

Sousa-Santos et al., 2010), comprovando o envolvimento de fêmeas das duas espécies nos cruzamentos 

interespecíficos. 

Por se tratar de um complexo hibridogenético, os cromatogramas obtidos para o gene nuclear da beta-

actina de S. alburnoides (excepto para a forma não híbrida, com genótipo do tipo AA) apresentam uma 

sobreposição de picos que decorre da existência de indels em heterozigotia (Fig. 3.2) nos complementos 

cromossómicos dos progenitores (Sousa-Santos et al., 2005). Pelo contrário, os cromatogramas obtidos 

para as restantes espécies em estudo apresentam picos simples (se o indivíduo for homozigótico) ou 

picos duplos quando os complementos cromossómicos apresentam bases nucleares distintas para 

determinado locus (no caso de indivíduos heterozigóticos) (Fig. 3.2). Neste último caso, os dois 

complementos cromossómicos serão recuperados com base na metodologia descrita por Sousa-santos et 

al. (2005), utilizando a biblioteca de haplótipos produzida no Estudo 1 como referência. 
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Figura 3.2. Cromatogramas resultantes da sequenciação do gene nuclear da beta-actina. De cima para 
baixo: A. alburnus, A. hispanica, S. pyrenaicus e S. alburnoides. Os cromatogramas desta última espécie, 
dada a sua origem hibridogenética, apresentam sempre picos duplos em resultado de desfasamentos de 
leitura causados pela existência de indels em heterozigotia. 
 

 

3.3.2. Resultados e Discussão 

Dos 19 S. alburnoides identificados como potenciais híbridos naturais com A. alburnus, dois 

apresentavam o típico ADN mitocondrial de S. pyrenaicus (ancestral materno deste complexo 

hibridogenético na bacia do Guadiana; Almada & Sousa-Santos 2010) e os restantes 17 indivíduos 

apresentavam ADN mitocondrial de A. alburnus, herdado do progenitor materno. 

Relativamente ao gene nuclear da beta-actina, a detecção das mutações específicas nos cromatogramas 

dos indivíduos analisados revelou a existência de 3 A. alburnus homozigóticos, 11 A. alburnus 

heterozigóticos e 5 híbridos entre S. alburnoides e A. alburnus (Tabela 3.3.). 

Conjugando os resultados obtidos para os dois marcadores moleculares (Tabela 3.3.), comprova-se a 

ocorrência de cinco S. alburnoides híbridos com A. alburnus, sendo dois resultantes de cruzamentos 

entre fêmeas de S. alburnoides e machos de A. alburnus e três resultantes do cruzamento recíproco. A 

análise dos cromatogramas obtidos para o gene da beta-actina permitiu igualmente identificar o genótipo 

dos S. alburnoides envolvidos nos cruzamentos com A. alburnus: fêmeas triplóides PAA e machos não 

híbridos AA. 

Quanto aos restantes 14 indivíduos analisados, tratam-se de A. alburnus com genoma nuclear 

homozigótico (N=3) ou heterozigótico (N=11). 
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Tabela 3.3. Identificação do genótipo dos potenciais híbridos naturais por conjugação dos resultados 
obtidos para os marcadores mitocondrial e nuclear. Legenda: AAL – A. alburnus, SA – S. alburnoides, SP 
S. pyrenaicus 
 

# Proveniência Cytb Beta-actina Identificação 

1 Xévora X8 #1 AAL AAL1 x AAL2 A. alburnus heterozigótico 

2 Xévora X8 #10 AAL AAL1 x AAL2 A. alburnus heterozigótico 

3 Aronches #1 AAL  AAL x SA HÍBRIDO (fêmea AAL x macho SA) 

4 Xévora X8 #7 AAL AAL1 x AAL2 A. alburnus heterozigótico 

5 Xévora X8 #11 AAL AAL1 x AAL2 A. alburnus heterozigótico 

6 Xévora X8 #12 AAL AAL1 x AAL2 A. alburnus heterozigótico 

7 Xévora X8 #3 AAL AAL1 x AAL2 A. alburnus heterozigótico 

8 Xévora X8 #9 AAL AAL1 x AAL2 A. alburnus heterozigótico 

9 Xévora X8 #8 AAL AAL A. alburnus homozigótico 

10 Xévora X8 #4 SP SA x AAL HÍBRIDO (fêmea SA x macho AAL) 

11 Aronches #2 SP SA x AAL HÍBRIDO (fêmea SA x macho AAL) 

12 Xévora X8 #5 AAL AAL1 x AAL2 A. alburnus heterozigótico 

13 Aronches #3 AAL  AAL x SA HÍBRIDO (fêmea AAL x macho SA) 

14 Xévora X8 #13 AAL AAL1 x AAL2 A. alburnus heterozigótico 

15 Xévora X8 #2 AAL AAL A. alburnus homozigótico 

16 Xévora X8 #6 AAL AAL A. alburnus homozigótico 

17 Alcaçovas #3 AAL AAL1 x AAL2 A. alburnus heterozigótico 

18 Alcaçovas #2 AAL AAL1 x AAL2 A. alburnus heterozigótico 

19 Alcaçovas #1 AAL  AAL x SA HÍBRIDO (fêmea AAL x macho SA) 

 

 

Este estudo demonstrou a existência de hibridação bidireccional entre S. alburnoides e A. alburnus 

comprovando-se, portanto, o envolvimento de fêmeas de ambas as espécies nos cruzamentos 

interespecíficos (Figura 3.3.). Relativamente a S. alburnoides, concluiu-se que os indivíduos envolvidos 

nos cruzamentos com A. alburnus foram fêmeas triplóides com genótipo PAA e machos não híbridos com 

genótipo, pertencem às duas formas mais abundantes deste complexo na bacia do Guadiana (Alves et 

al., 2001). Em ambos os casos, os gâmetas produzidos são haplóides (no caso das fêmeas, por meiose 

normal após exclusão do cromossoma P – Alves et al., 2001), pelo que os híbridos resultantes do 

cruzamento com A. alburnus são diplóides (Fig. 3.3). 
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Figura 3.3. Representação esquemática da hibridação comprovada entre S. alburnoides e A. alburnus, 
com identificação dos genótipos mitocondriais e nucleares dos indivíduos. Legenda dos complementos do 
genótipo: P - S. pyrenaicus, A - S. alburnoides, B -A. alburnus. 
 

Salienta-se que do lote de 19 indivíduos sinalizados como potenciais híbridos entre S. alburnoides e A. 

alburnus dadas as suas características morfológicas intermédias, apenas cinco (26%) são efectivamente 

híbridos entre as duas espécies. Este resultado demonstra claramente que a identificação morfológica de 

potenciais híbridos deverá ser sempre validada por análises genéticas baseadas na sequenciação do 

gene mitocondrial cytb e de pelo menos um gene nuclear. 

 

 

3.4. Cruzamentos entre A. alburnus e A. hispanica por fertilização artificial (Estudo 
3) 

Objectivo: Testar a compatibilidade entre os gâmetas de A. alburnus e A. hispânica e a viabilidade dos 

alevins resultantes após cruzamentos artificiais entre indivíduos das duas espécies. 

 

3.4.1. Metodologia 

Para a realização dos cruzamentos artificiais foram seleccionados indivíduos adultos de A. hispanica, 

mantidos nos tanques de reprodução do PNVG-ICNF, e de A. alburnus capturados em cursos de água 

das sub-bacias dos rios Caia e Degebe durante o período reprodutivo (Maio a Julho) em 2015 e 2016. Em 

ambas as espécies, o estado de maturação foi avaliado através de uma leve pressão abdominal (Fig. 

3.4). De modo a evitar a utilização de oócitos em estados precoces de maturação, foram apenas 



	

	
Impacte do alburno sobre o saramugo   31 

	

utilizadas nas experiências as fêmeas que emitiram gâmetas de imediato, na sequência da leve pressão 

efectuada. 

 

 

 
Figura 3.4. Pressão abdominal - procedimento adoptado para avaliação do estado de maturação dos 
adultos. 
 

Os gâmetas foram recolhidos em caixas de Petri, adicionou-se cerca de 10ml de água do tanque dos 

adultos e agitou-se delicadamente a mistura com movimentos circulares para facilitar a fertilização (Fig. 

3.5). Os ovos fertilizados foram colocados em aquários com arejamento permanente e azul de metileno 

para evitar contaminação fúngica (Fig. 3.5). 

 

 

 

Figura 3.5. Mistura de sémen e oócitos (à esquerda) e aquários para criação de alevins resultantes dos 
cruzamentos artificiais entre A. alburnus e A. hispanica (à direita). 
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3.4.2. Resultados e Discussão 

Foram realizados quatro ensaios de cruzamentos entre fêmeas de A. hispanica e machos de A. alburnus 

e três do cruzamento recíproco, entre machos de A. hispanica e fêmeas de A. alburnus (Tabela 3.4.). O 

número de ensaios dos dois tipos de cruzamentos foi condicionado pela diferente disponibilidade de 

adultos em avançado de maturação das duas espécies.  

 

Tabela 3.4. Resumo dos cruzamentos artificiais efectuados entre A. alburnus e A. hispanica, com 
indicação do número de fêmeas e machos utilizados e do número de ovos fertilizados (*valores estimados 
visualmente) 
Tipo de cruzamento Local Data Nº fêmeas Nº machos Nº ovos 

Fêmea A. hispanica x macho A. alburnus Évora 19/6/2015 6 2 7 

 Mértola 25/5/2016 5 1 68 

 Mértola 8/6/2016 4 11 11 

 Mértola 20/6/2016 5 5 107 

Fêmea A. alburnus x macho A. hispanica Mértola 25/5/2016 1 3 40* 

 Mértola 8/6/2016 1 10 50* 

 Mértola 20/6/2016 1 14 100* 

  Total: 23 46 >376 

 

No total, foram utilizados mais de 186 oócitos de 20 fêmeas de A. hispanica, mais de 190 oócitos de 3 

fêmeas de A. alburnus e sémen de 27 machos de A. hispanica e de 19 A. alburnus (Fig. 3.6). 

Embora o aspecto dos oócitos, com a clara distinção de uma zona central opaca alaranjada e uma zona 

periférica transparente (Figura 3.7.), indiciasse a ocorrência de fertilização e um normal desenvolvimento 

do embrião, todos os ovos foram considerados inviáveis 24 a 48h após a fertilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Oócitos e sémen de A. alburnus (em cima) e de A. hispanica (em baixo). 
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Figura 3.7. Ovos de A. hispanica antes (cor alaranjada uniforme; à esquerda) e depois (centro alaranjado 
e periferia transparente; à direita) da fertilização com sémen de A. alburnus. 
 

Apesar de existirem evidências de que ocorreu fertilização, a obtenção de ovos inviáveis em todos os 

ensaios de cruzamentos interespecíficos entre A. hispanica e A. alburnus, envolvendo quase quatro 

centenas de ovos, poderá ser explicada por uma das seguintes hipóteses: 1) existe uma 

incompatibilidade cromossómica que inviabiliza o normal desenvolvimento dos híbridos; 2) as condições 

ambientais de fertilização e manutenção dos ovos são inadequadas; 3) foram utilizados oócitos imaturos, 

que não resultaram de desova espontânea.  

 

 

3.5. Conclusões 

Os estudos realizados permitem concluir que existe uma elevada proximidade genética entre A. alburnus 

e A. hispanica, superior à observada entre o primeiro e S. alburnoides, relativamente aos quais se 

evidenciou e comprovou a ocorrência de híbridos na natureza, em rios da bacia hidrográfica do Guadiana 

e do Sado. Embora não se tenham observado ovos, larvas e juvenis em tanques onde se manteve a co-

existência de exemplares de A. hispanica e A. alburnus durante o período reprodutivo, nem a viabilidade 

de cerca de 400 ovos fertilizados ex-situ em cruzamentos interespecíficos destas espécies envolvendo 23 

fêmeas e 46 machos, não é possível ainda descartar a hipótese de existir viabilidade de hibridação entre 

A. hispanica e A. alburnus.  

A ausência de reprodução em tanques com lotes mistos onde duas espécies co-existiram durante o 

período reprodutivo, poderá ter resultado de uma insuficiente aclimatação e/ou de alterações 

comportamentais inter e intraespecíficas (ver Capitulo 6), nomeadamente de nível social, com 

implicações na taxa de atividade metabólica que poderão ter inibido as posturas em ambas as espécies, 

embora não se possa descartar totalmente a possibilidade de ter ocorrido reprodução espontânea 
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seguida de canibalismo de ovos. Este resultado circunscreve-se a condições de elevado confinamento 

num ambiente com elevado grau de artificialização, sendo importante ressalvar que em condições 

naturais é espectável que as duas espécies possam reproduzir-se em simultâneo no tempo e no espaço 

(ver Capitulo 2 e Capitulo 5) e nesse sentido a evidência de incompatibilidade cromossómica será de 

facto o garante de que as estas espécies não produzem híbridos viáveis. Naturalmente que outros 

factores poderão ser determinantes para o fenómeno de hibridação, nomeadamente aspectos 

relacionados com o comportamento reprodutivo onde é espectável que o tamanho dos peixes e o elenco 

ictiofaunisto tenham um papel importante. A grande diferença de tamanho entre A. alburnus e A. 

hispanica, e maior abundância relativa de S. alburnoides em cenários hipotéticos de co-existência poderá 

privilegiar fenómenos de hibridação sobretudo entre A. alburnus e S. alburnoides, no entanto estas 

hipóteses carecem de investigação aprofundada, as quais não foram objecto de investimento no presente 

estudo. 

No sentido de comprovar a existência de incompatibilidade cromossómica que inviabiliza o normal 

desenvolvimento de híbridos do cruzamento entre A. hispanica e A. alburnus seria importante efetuar 

novos ensaios numa próxima época de reprodução. Assim, para cada fêmea madura de A. hispanica, os 

oócitos colhidos por pressão abdominal deverão ser divididos em dois lotes: um a fertilizar por sémen de 

A. hispanica (lote puro) e outro a fertilizar por sémen de A. alburnus (lote híbrido). Se apenas forem 

obtidos ovos viáveis nos lotes puros, descartam-se as hipóteses das condições ambientais de fertilização 

e manutenção dos ovos serem inadequadas e da utilização de oócitos imaturos não resultarem de 

desova espontânea, as quais poderão comprometer a reprodução e consequentemente a viabilidade da 

hibridação interespecífica. Deste modo poder-se-á concluir que a hibridação entre A. hispanica e A. 

alburnus não conduz à produção de híbridos viáveis, havendo alguma incompatibilidade entre as 

espécies que compromete o normal desenvolvimento dos embriões. Se, pelo contrário, se obtiverem ovos 

inviáveis nos dois lotes, é provável que haja alguma condição ambiental crucial para o desenvolvimento 

embrionário que não está a ser acautelada com os procedimentos metodológicos adoptados e testar-se-

ão novas metodologias. 
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ECOLOGIA TRÓFICA DE ALBURNO                   4 

 

4.1. Introdução  

O estudo das relações tróficas entre espécies nativas e não-nativas, particularmente nas invasivas é de 

extrema importância para se compreender o real impacto destes nas comunidades receptoras. As 

interações tróficas potencialmente negativas são sobretudo de tipo predatório e competitivo tanto directas 

como indirectas. Considerando a grande proximidade ecológica do alburno Alburnus alburnus com a 

ictiofauna nativa do sul de Portugal, e as elevadas densidades que desenvolve em certos contextos nos 

rios da Pensinsula ibérica (Carbonero et al., 2006, Vinyoles et al. 2007, Ilhéu et al., 2014a), é expectável 

que ocorram potencialmente interações negativas com desvantagens para a fauna nativa.  

O regime e comportamento alimentar de A. alburnus tem sido amplamente estudado nos ecossistemas 

onde é nativo, particularmente em condições lênticas, nos quais a dieta da espécie é composta sobretudo 

por zooplancton (Cladocera, Copepoda, Chironomidae e crustaceos Amphipoda. (e.g. Politou et al., 1993; 

Biró & Muskó, 1995; Liu & Uiblein, 1996; Bogacka-Kapusta & Kapusta, 2007; Jankauskiene ̇ & Jenciu ̄te ̇, 

2007). Correntemente existem poucos estudos sobre a alimentação de A. alburnus em rios (Danilović, 

2010, Almeida in prep) e quase nada no contexto ambiental onde se constitui como espécie invasiva, 

sendo espectável, que pela sua plasticidade se possam manifestar variações consideráveis entre o 

comportamento trófico das populações dos habitats de origem e dos invadidos.  

Nesse sentido o estudo do regime trófico e comportamento predatório de A. Alburnus no contexto 

ambiental concreto de ameaça a Anaecypris hispanica, permitirá avaliar melhor seus reais potenciais 

impactos. Este conhecimento da bio-ecologia de A. alburnus no contexto dos nossos ecossistemas 

constitui o suporte fundamental para a implementação de medidas de gestão e minimização do impacto 

no sentido da conservação da ictiofauna nativa com destaque para A. hispanica. 

 

 

4.2. Metodologia 

A metodologia aplicada no estudo do regime trófico de A. Alburnus, consistiu na análise dos conteúdos 

gastrointestinais. Esta análise foi realizada sobre um conjunto de indivíduos provenientes de 4 cursos de 

água da bacia hidrográfica do rio Guadiana, nas sub-bacias Caia (Ribeira de Arronches, Caia)  e Degebe 

(Ribeira da Azambuja), amostrados entre 2015 e 2016 em três períodos (primavera, verão e outono). Os 
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indivíduos foram capturados com recurso a pesca elétrica e redes nórdicas multipanos em situações de 

elevada profundidade. Todos os indivíduos capturados foram imediatamente refrigerados e 

posteriormente congelados. As características de habitat dos locais de proveniência dos indivíduos foram 

avaliadas com baseas variáveis e os procedimentos descritos no Capitulo 2 (ver página 7).  

Os indivíduos foram distribuídos por três diferentes classes, com base no seu comprimento total (CT) 

estabelecidas com base na análise multimodal de distribuição de frequência (ver Capitulo 2): classe 1 

(CL1) - ]60, 120] mm, classe 2 (CL2) - ]120, 150] mm, classe 3 (CL3) - ]150, 200] mm. O estudo da dieta 

de alburno foi centrado na fase madura (pre-adultos e adultos) por se considerar ser esta aquela que 

poderá representar maior ameaça às populações de peixes nativos, nomeadamente de A. hispanica.  

 

Análise laboratorial da dieta 

No laboratório, após a sua descongelação, os indivíduos foram medidos (0,1 mm) com régua graduada, e 

pesados (0,001 g) em balança semi-analítica. Posteriormente procedeu-se à evisceração por meio de 

dessecação ventral dos peixes com vista à extração dos conteúdos gastrointestinais. Numa fase inicial os 

conteúdos foram primeiramente fixados com solução de formalina a 4%.  Todos os conteúdos 

apresentaram elevada abundância de matéria branca de textura esponjosa, a qual se foi associada a 

produto de reação do aparelho gastrointestinal à formalina. A partir daí, a análise dos conteúdos passou a 

ser feita imediatamente após a extracção do aparelho gastrointestinal mesmo, por forma a não ser 

necessária a utilização da formalina. Cada conteúdo gastrointestinal foi colocado em 5 ml de água dentro 

de uma placa de Petri e com a ajuda de pinças e agulha, realizou-se a separação do bolo alimentar, que 

foi conservado a 70%. Os items tróficos foram identificados e classificados através de uso de lupa 

binocular (x 20), com a ajuda de guias nomeadamente de invertebrados bentónicos (e.g. Tachet et al., 

2010), os quais foram classificados até à Ordem.  

Alguns items tróficos foram agrupados, tendo por base a sua funcionalidade e/ou proximidade 

taxonómica, constituindo assim unidades com maior expressão em termos numéricos (e.g. EPT´s: 

Efemeroptera, Plecotera, Tricoptera, Hy/He: Hymenoptera e Hemiptera).  

 

Ensaios de predação  

Complementarmente, foram realizados ensaios especificamente direcionados à avaliação do potencial 

predatório de A. alburnus sobre peixes de pequenas dimensões. Estes ensaios envolveram indivíduos 

adultos (dimensão superior a 120 mm), por terem, expectavelmente, maior capacidade de perseguir 

ativamente e predar outros peixes e/ou larvas. Os ensaios decorreram entre Junho e Setembro de 2015 

em ambiente laboratorial controlado, utilizando aquários de 400 L, devidamente equipados (incluindo 
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pedras e vegetação como elementos de refúgio/abrigo) e monitorizados, no sentido de manter estáveis os 

principais parâmetros físico-químicos da água: Temperatura (23.6ºC), Condutividade (542.3 µs/cm), 

oxigénio dissolvido (7.9 mg/L e 95.4%) e pH (7.6). Foram também recolhidas amostras de água mensais, 

por forma a avaliar e controlar a qualidade da água com base em diferentes nutrientes: PO43
- (mg/L), 

NO2
- (mg/L), NO3

- (mg/L) e NH4
+ (mg/L) (Clescery et al., 1998). 

Realizaram-se quinze ensaios com A. alburnus, três ensaios com barbos (Luciobarbus microcephalus) e 

um ensaio com bogas (Pseudochondrostoma willkommii), por forma a comparar os resultados entre A. 

alburnus e outras espécies nativas. Os espécimens de A. alburnus utilizados nos ensaios foram divididos 

em quatro grupos, constituídos por indivíduos com dimensão semelhante (amplitude não superior a 10 

mm), permitindo, assim, uma interpretação mais fina dos resultados: Grupo 1 - [120, 130] mm, Grupo 2 – 

[130, 140] mm, Grupo 3 – [140, 150] mm, Grupo 4 – [150, 160] mm. Durante todo o período de ensaio, os 

indivíduos foram mantidos sem alimentação suplementar para além das presas associadas aos testes. 

Depois de dois dias de aclimatação em condição de privação alimentar, no 3º dia foi introduzido um lote 

de larvas de Gambusia holbrooki (espécie não-nativa capturada para o efeito). Ao longo dos 5 dias 

seguintes os aquários foram monitorizados diariamente, contabilizando o número de larvas consumidas e 

respectiva dimensão. No dia de introdução das larvas foram realizados registos de imagem nos aquários, 

com recurso a câmaras GoPro Hero 4.0. Em todos os ensaios foram utilizados indivíduos e larvas 

diferentes. A Tabela 4.1. sumariza a informação relativa ao número de indivíduos predadores e presas 

assim como as respectivas dimensões nos ensaios realizados. 
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Tabela 4.1. Resumo da informação relativa aos ensaios laboratoriais direccionados para avaliação do 
potencial de predação, realizados com Alburnus alburnus, Luciobarbus microcephalus e 
Pseudochondrostoma willkommii, utilizando larvas de Gambusia holbrooki 

 

 

Análise de dados 

A percentagem relativa de cada item trófico foi estimada assim como o respectivo volume, tendo-se 

avaliado o índice volumétrico pelo método dos pontos (Hyslop, 1980), ponderado pelo volume dos 

conteúdos (IV): 

 

𝐼𝑉𝑖 =  𝑉𝑖𝑎 𝑥 𝑉𝑎 𝑥 𝑉𝑚𝑎𝑥!!  𝑥 𝑛!!
!

!!!

 

 

em que IVi= Índice volumétrico ponderado ao item i,  

Via= proporção do item i no conteúdo a, Va=volume de conteúdo a, Vmax= volume do maior conteúdo 

nas amostras.  

Número de 
indiv íduos

Dimensão 
média (mm)

Dimensão 
mínima (mm)

Dimensão 
máxima (mm)

Número de 
larvas

Dimensão 
média (mm)

Dimensão 
mínima (mm)

Dimensão 
máxima (mm)

1 Alburnus alburnus 7 122.7 120 130 7 5.6 5 7

2 Alburnus alburnus 7 129.1 120 130 7 5.4 5 6

3 Alburnus alburnus 7 129.7 120 130 7 6.3 5 7

4 Alburnus alburnus 7 126.9 120 130 7 8.6 7 9

5 Alburnus alburnus 7 135.4 132 138 10 11.1 8 14.5

6 Alburnus alburnus 7 137.1 132 140 10 9.5 7 13

7 Alburnus alburnus 7 138.4 136 140 10 9.6 7 13

8 Alburnus alburnus 7 143.7 140 150 7 6.1 5 7

9 Alburnus alburnus 7 143.7 140 150 7 7.9 7 9

10 Alburnus alburnus 7 143.6 141 147 10 12.3 9.5 16

11 Alburnus alburnus 7 142.0 140 147 10 10.0 6 15

12 Alburnus alburnus 7 145.9 140 150 10 9.5 6 14

13 Alburnus alburnus 7 150.0 150 160 10 10.2 7 14

14 Alburnus alburnus 7 151.7 150 156 10 12.9 10 15

15 Alburnus alburnus 7 158.3 153 160 10 10.2 7 14

16 Luciobarbus microcephalus 7 173.6 145 191 7 6.1 5 8

17 Luciobarbus microcephalus 7 179.3 173 187 10 10.1 6 15

18 Luciobarbus microcephalus 7 163.3 156 170 10 9.8 6 15

19 Pseudochondrostoma willkommii 4 172.8 140 204 7 6.5 6 7

Predador Presa
Ensaio Espécie
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Foi também calculada para os vários grupos de items de cada unidade bio-ecológica (classe dimensão e 

estação do ano), a frequência de ocorrência ou Índice de Frequência (IF):   

𝐼𝐹𝑖 = 100 𝑥 𝑝𝑖 𝑥 𝑃!! 

em que IFi= frequência de ocorrência do item i, pi=número de conteúdos do item i, P= número total de 

conteúdos.  

   

Os regimes tróficos foram caracterizados globalmente com o Indice de Zander (1982) “Main Food Index” 

modificado para casos em que a frequência numérica deixa de ter significado (MFI*):  

 

𝑀𝐹𝐼∗ = (𝐹 𝑥 𝐼𝑉)!!/! 

em que, para um dado item trófico e relativamente ao total, IF= frequência de ocorrência, IV= índice 

volumétrico ponderado.  

 

Todos os valores foram corrigidos de modo a que a soma dos índices relativos a todos os items de cada 

regime fosse igual a 1 e assim diretamente comparáveis.    

A medida de heterogeneidade do regime trófico foi determinada pela amplitude de nicho (B) de Levins, 

calculada sobre os valores de MFI*:  

𝐵 = ( 𝑝𝑖!)!!          

em que pi=proporção do item trófico i relativamente ao total 

 

Foi ainda determinada a medida de sobreposição de nicho trófico entre as várias classes de dimensão da 

amostra populacional de alburno, com base no índice de Shoener (θ): 

𝜃𝑥𝑦 = 1 − 0,5 |𝑝𝑥𝑖 − 𝑝𝑦𝑖|
!

!!!

 

 

em que pxi=proporção da classe i no nicho da espécie x, pyi= proporção da classe i no nicho da espécie y  
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Por forma a verificar a existência de diferenças significativas para as três classes de dimensão 

relativamente à dieta global de A. alburnus, realizou-se o teste de Friedman, com base nos valores de 

MFI assim como com base no IF. O de teste de Kruskall-Wallis e Man-Whitney foi usado para avaliar 

diferenças entre as classes de dimensão relativamente aos índices de replecção, amplitude de nicho, e IV 

de cada item trófico, apresentando-se estes últimos com box plots, para uma melhor visualização dos 

resultados. Aplicou-se ainda o teste de Friedman para testar diferenças relativamente ao número médio 

de presas consumidas nas três classes de dimensão. 

A relação entre os items tróficos e as características biométricas dos indivíduos foi avaliada com base na 

correlação de Spearman, assim como com as variáveis ambientais dos locais de proveniência dos 

indivíduos amostrados.  

A variação da dieta a nível sazonal, foi testada com o teste de Friedman sobre os dados do MFI, tendo 

sido complementarmente realizada uma análise Permanova (Anova Permutacional Multivariada) e Simper 

com o objectivo de avaliar o grau de semelhança da dieta nos vários períodos do ano, assim como a 

identificação dos respectivos items tróficos indicadores (Dufréne and Legendre, 1977; Anderson 2001). 

As diferenças sazonais no IV dos items tróficos, assim como nos índices de replecção e amplitude de 

nicho, foram avaliadas com base no teste de Kruskall-Wallis. Realizou-se também uma análise de 

ordenação de tipo MDS (MultiDimensionalScaling) dos ítems tróficos mais relevantes com o objetivo de 

explorar a relação multidimensional entre o seu consumo e a estação ano. 

Relativamente ao potencial de predação de A. alburnus, para cada ensaio foram calculadas a taxa de 

sobrevivência das larvas introduzidas (nº larvas consumidas/nº total de larvas introduzidas) e a relação 

presa/predador (dimensão média das larvas/dimensão média do predador). A relação entre estes dois 

valores foi analisada graficamente e através do Coeficiente de correlação de Pearson. 

Os testes de Kruskal-Wallis e Man-Whitney foram utilizados para avaliar a existência de diferenças 

significativas na taxa de sobrevivência das larvas e na relação presa/predador entre os ensaios 

envolvendo os diferentes grupos de alburno, barbos e bogas (Siegel & Castellan, 1988). Estes testes 

foram também usados para testar diferenças significativas entre as dimensões de consumidas e não 

consumidas.  

As análises MDS e Permanova foram realizadas com o software PRIMER 6, e nos testes de Friedman, 

Kruskall-Wallis e Man-Whitney utilizou-se o software STATISTICA 10.0. O nível de significância 

estatístico adotado foi P≤ 0, 05. 
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4.3. Resultados  

Regime trófico 

No total, foram analisados 207 conteúdos gastrointestinais distribuídos por 3 classes de dimensão pré-

estabelecidas (CL1: n=79; CL2: n=67; CL3: n=61), com uma representação relativamente equitativa pelos 

diferentes períodos e locais de amostragem.  

Os indivíduos da classe de menor dimensão apresentaram menor percentagem de conteúdos vazios, 

observando-se um incremento do índice de vacuidade com o aumento da classe de dimensão dos 

indivíduos (Tabela 4.2). Os valores dos índices de repleção gastrointestinal e de amplitude de nicho 

trófico apresentaram um padrão inverso, verificando-se uma diminuição significativa volume de alimento 

ingerido (P<0, 01) com o aumento da classe de dimensão.  

  

Tabela 4.2. Valores dos índices de vacuidade, repleção e amplitude de nicho para as classes de 

dimensão consideradas (CL1 - ]60, 120] mm, CL - ]120, 150] mm, CL3 - ]150, 200] mm) 

Classe dimensão CL1 CL2 CL3 

Índice de vacuidade (%) 8,9 13,4 19,7 

Índice de replecção  

gastro-intestinal (%) 

22,4 

 

16,3 

 

11,8 

 

Amplitude de nicho (MFIndex) 7,0 6,4 6,2 

 CL1 vs CL2 CL1 vs CL3 CL2 vs CL3 

Sobreposição de nicho 0,8 0,6 0,4 

 

A espécie apresentou um perfil trófico consideravelmente generalista, com elevada amplitude de nicho 

em todas as classes de dimensão, expressa pelo elevado número de items alimentares consumido (Fig. 

4.1). Com base na análise do Main Food Index (MFI), verifica-se que a dieta é maioritariamente composta 

por insectos aquáticos, particularmente Efemeroptera, Plecoptera e Tricopera (EPT) e Coleoptera. Dentro 

do grupo EPT, os Efemeroptera representam na dieta, a ordem dominante (com percentagens superiores 

a 80%) em todas as classes de dimensão. Nesse sentido, a referência a EPT designa sobretudo esta 

ordem de macroinvertebrados aquáticos.   

As algas filamentosas representam também uma fração importante da dieta, constituindo o item mais 

consumido na classe 1 e classe 2, embora a fração animal seja dominante em todas as dietas (> 60%).  
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Figura 4.1. Regime trófico de A. alburnus para as três classes de dimensão consideradas (CL1 - ]60, 120] 

mm, CL2 - ]120, 150] mm, CL3 - ]150, 200] mm) tendo por base o índice MFI.  

 

Na análise global da dieta (MFI) observaram-se algumas diferenças entre classes de dimensão, embora 

sejam estatisticamente pouco significativas (P=0,06), devido a alguma variabilidade entre indivíduos, mas 
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também porque o padrão de frequência de consumo de alguns items não é diretamente proporcional ao 

respectivo volume consumido (Tabela 4.3).     

 De modo geral os indivíduos da classe 1 apresentam significativamente (P<0,01) maior frequência de 

consumo de algas filamentos relativamente aos das outras classes de dimensão (Tabelas 4.3. e 4.4.), 

embora proporcionalmente em menor quantidade (volume). Na classe 3 observou-se uma baixa 

frequência de consumo deste item, mas quando ocorre representa um elevado volume na dieta.  

 

Tabela 4.3. Valores médio dos índices volumétricos e de frequência para cada item trófico nas três 

classes de dimensão consideradas (CL1 - ]60, 120] mm, CL2 - ]120, 150] mm, CL3 - ]150, 200] mm).  

§ Origem maioritariamente terrestre 

 

Volume/Frequência 

Items tróficos CL1  CL2  CL3  

 

Odonata (ninfas) 0,01/ 0,1 0,03/ 0,21 0,07 /0,18 

Coleoptera (adultos) 0,17/ 0,20 0,06/ 0,15 0,11 /0,11 

EPT – Efemeroptera + Plecoptera +Tricoptera  0,20/ 0,41 0,15/ 0,51 0,24 /0,54 

Efemeroptera (ninfas) 0,18/ 0,34 0,13/ 0,39 0,2/ 0,44 

Plecoptera (ninfas) 0,01/ 0,10 0,02/ 0,10 0,04/ 0,16 

Tricoptera (larvas) 0,002/ 0,03 0,001/ 0,03 0,001/ 0,03 

Dipteros (adultos)§ 0,05/ 0,16 0,02/ 0,15 0,05 /0,11 

Hy/He – Hymenoptera + Hemiptera (adultos)§ 0,09/ 0,19 0,03/ 0,07 0,03 /0,13 

Hymenoptera 0,06/ 0,13 0,03/ 0,06 0,02/ 0,08 

Hemiptera 0,03/ 0,05 0,001/ 0,01 0,01/ 0,08 

Insectos não identificados/outros§  0,02/ 0,10 0,03/ 0,10 0,07 /0,16 

Arachnidea§  0,10/ 0,20 0,05/ 0,10 0,03 /0,11 

Crustáceos Decápodes 0,03/ 0,04 0,04/ 0,04 0,03 /0,03 

Crustáceos Braquiópodes 0,002/ 0,14 0,01/ 0,16 0,01 /0,05 

Detritos 0,001/ 0,01 0,01/ 0,04 0,01 /0,02 

Macrófitas 0,003/ 0,04 0,01/ 0,06 0,004 /0,02 

Filamentosas 0,28/ 0,33 0,42/ 0,30 0,34 /0,07 

Ovos Peixe 0,01/ 0,03 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 

Sedimentos/detritos 0,05/ 0,09 0,15/ 0,12 0,01/ 0,03 
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Na classe 3, observou-se relativamente baixa frequência de consumo de algas, no entanto em termos 

médios foram consumidas em elevada quantidade, aparentando constituir um recurso alternativo com 

importância, mas não de primeira opção. Os restantes items de origem vegetal apresentaram reduzida 

frequência e volume consumido. O consumo de ovos de peixes registou-se apenas na classe 1 com 

muito baixa frequência de ocorrência. O consumo de EPT (larvas), predominantemente Efemeroptera 

apresentou elevados valores tanto em termos de frequência como de volume em todas as classes de 

dimensão embora seja significativamente (P<0,01) menos consumido na classe 1, relativamente à classe 

3. O consumo deste grupo aumenta significativamente com o comprimento dos indivíduos (Spearman 

r=0,2, P<0,01), observando-se o inverso com o consumo de algas filamentosas e macrófitas (Spearman 

r=0,2, P<0,001). 

 

Tabela 4.4. Significância estatística nos índices volumétrico (IV) e de frequência (IF) dos vários items 

tróficos entre classes de dimensão (apenas são apresentados os items com diferenças estatísticas entre 

classes: ** P<0,01; *P<0,05; n.s - não significativo).  EPT - Efemeroptera, Plecoptera e Tricopera, Hy/He - 

Hymenoptera/Hemiptera, Crust. Braq. – Crustáceos braquiópodes. 

IV/IF Odonata EPTs Hy/He Crust. Braq. Filamentosas 
 Cl2 Cl3 Cl2 Cl3 Cl2 Cl3 Cl2 Cl3 Cl2 Cl3 

Cl1 */ * n.s n.s **/* n.s/** n.s. n.s. n.s./* n.s./** **/** 

Cl2 n.s n.s n.s n.s n.s n.s. n.s. **/** n.s. **/** 

Cl3 n.s n.s n.s n.s n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

 

Alguns items tróficos apresentaram entre si correlações positivas estatisticamente significativas 

(P<0,001), das quais se destaca o grupo Coleoptera, Hymenoptera/Hemiptera e Aracnidae (Tabela 4.4). 

Este padrão poderá resultar de uma idêntica distribuição na disponibilidade destas presas e/ou de 

estratégia de predação onde está equacionada a relação custo-beneficio da energia envolvida na captura 

de presas de diferentes dimensões face à capacidade de escape das mesmas. O volume de algas 

filamentosas presente nos conteúdos, apresenta-se correlacionado negativamente com o volume das 

principais presas (Coleoptera, EPT´s e Hymenoptera/Hemiptera, Tabela 4.5), o qual poderá estar 

relacionado também com estratégias de alimentação tendo por base a relação custo-beneficio em 

resposta ao gasto energético da predação ativa.   
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Tabela 4.5. Valores do coeficiente de correlação de Spearman (r) entre items tróficos tendo por base o 

respectivo volume no conteúdo (*P<0,01; **P<0,001; n.s= não significativo). EPT - Efemeroptera, 

Plecoptera e Tricopera, Hy/He - Hymenoptera/Hemiptera. Os items tróficos omissos não apresentam 

valores de significância para P>0,05.     

 

 

O consumo de ovos, embora com muito reduzida expressão, apresenta correlação significativa (P<0,001) 

com o de macrófitas, provavelmente resultado da aderência dos ovos a esta vegetação. Tendo em 

consideração, o tipo de ovos e o período de colheita dos indivíduos com ovos nos conteúdos (Junho e 

Setembro), provavelmente serão da própria espécie.   

As estratégias tróficas predação-grazing apresentam como é sabido variações em função da dimensão 

dos indivíduos. Os items alimentares correspondentes a presas de menor dimensão (e.g. crustáceos 

branqueopódes) apresentaram maior frequência de consumo nas classes de menor dimensão, embora 

representem proporcionalmente um baixo volume consumido assim como um baixo número de indivíduos 

por conteúdo gastrointestinal (Fig. 4.2). De modo inverso, as presas de maior dimensão, como é o caso 

da Odonata, apresentaram maior expressão nos indivíduos maiores (classe 2 e 3). De forma geral, as 

presas mais consumidas, em número de indivíduos, foram Crustáceos Branqueópodes, Efemeroptera, 

Díptera e Coleóptera. Os indivíduos da classe 3 apresentaram um perfil predatório mais evidente, nos 

quais se registou maior número de presas consumidas por individuo (Fig. 4.2) e onde a componente 

insectívora é mais evidente. Obviamente que o número de presas por conteúdo constitui uma métrica que 

poderá estar subestimada pois baseia-se na identificação de peças corporais como cabeças e caudas, 

que podem sofrer elevada fragmentação no processo digestivo, sendo provável que esteja subestimada 

particularmente nos indivíduos de menores dimensões, devido à maior fragmentação do material animal. 

Apesar das tendências anteriormente descritas, a elevada variabilidade desta métrica dentro e entre 

classes, determinou a inexistência de diferenças significativas no número médio de presas consumidas 

entre as várias classes de dimensão (P>0,1).   
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Figura 4.2. Número médio de presas consumidas por individuo em cada classe de dimensão (CL1 - ]60, 

120] mm, CL2 - ]120, 150] mm, CL3 - ]150, 200] mm). 

 

De um ponto de vista global o regime trófico das classes 1 e 2 apresentou maior sobreposição de nicho, 

registando-se a menor sobreposição entre as classes 2 e 3 (Tabela 4.2), provavelmente devido a uma 

certa diferenciação trófica resultado de potencial competição entre indivíduos de dimensões próximas e 

em co-existência, corroborado pelo tendencial carácter mais generalista da classe 2 e predatório na 

classe 3.    

Danilović (2010) estudou a dieta natural de A.alburnus em rios da Croácia, onde a espécies é nativa, 

tendo observado o consumo de um elevado número de maro-invertebrados bentónicos (Nematoda, 

Annelida, Isopoda, Amphipoda, Aranea, Ephemeroptera, Odonata, Homoptera, Thysanoptera, 

Trichoptera, Coleoptera, Diptera e Hymenoptera) em grande medida idênticos aos encontrados no 

presente estudo, assim como num estudo preliminar desenvolvido por Almeida et al. (2016) num pequeno 

rios de tipo Mediterrânico em Espanha, embora neste estudo a dieta foi composta maioritariamente por 

Crustáceos plantónicos.       

Considerando a relação com as variáveis ambientais, observaram-se algumas correlações significativas 

entre o consumo de determinados itens e as características do habitat de captura dos indivíduos 

analisados (Tabela 4.6). O item Coleoptera apresentou o maior número de correlações significativas 

(P<0,001) com as variáveis de habitat, observando-se um aumento do respectivo volume nos conteúdos 

com o aumento da temperatura, da concentração de oxigénio dissolvido (OD), da percentagem de pedras 
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no substrato e de macrófitas hidrófitas, e inversamente uma diminuição com o aumento da velocidade da 

corrente (Tabela 4.6). A abundância de Hymenoptera/Hemiptera também aumenta significativamente 

(P<0,001) com a temperatura e concentração de OD e a percentagem de macrófitas hidrófitas. O 

aumento do consumo de insectos aquáticos em habitat com maior disponibilidade de pedras e macrófitas 

expressa também o carácter oportunista de A. alburnus, tirando vantagens de diferentes fontes 

alimentares em função da sua disponibilidade no meio. Por outro lado, o consumo de algas filamentosas 

aumenta significativamente (P<0,001) com a velocidade da corrente e consequentemente com a maior 

disponibilidade de habitat de tipo run e riffles e negativamente com a percentagem de pedras com alguma 

dimensão. Durante a Primavera, observa-se uma elevada abundância de algas filamentosas em habitats 

pouco profundos e com corrente (runs e riffles) que proporcionam cover para um conjunto alargado de 

espécies aquáticas de média-pequena dimensão, os quais constituem os habitats de maior probabilidade 

de uso de A. alburnus, particularmente da classe 1 (ver Capitulo 5). Neste sentido, o uso deste tipo de 

habitats poderá ser multifuncional, no qual se inclui também a componente alimentar.   

  

Tabela 4.6. Valores de correlação de Spearman (R) entre o IV dos items tróficos e as variáveis 

ambientais em cada habitat amostrado (*P<0,01; **P<0,001; n.s= não significativo). Temp- Temperatura 

(ºC), OD – Oxigénio dissolvido (mg/L), Vel. Corr – Velocidade da corrente, Pedras – Percentagem de 

substrato do tipo Pedras, Hidrófitas – Percentagem de macrófitas hidrófitas, Helófitas – Percentagem de 

macrófitas helófitas, Detritos – Percentagem de detritos vegetais, EPT - Efemeroptera, Plecoptera e 

Tricopera, Hy/He - Hymenoptera/Hemiptera, Crust. Braq. – Crustáceos braquiópodes  

 

 

 Temp. OD Runs Riffles Vel. corr. Pedras Hidrófilas Helófitas Detritos 

Odonata 

 

n.s n.s -0,28** -0,27** -0,28** n.s n.s n.s -0,21* 

Coleoptera 0,48** 0,38** -0,33** -0,32** -0,31** 0,31** 0,34** n.s -0,20* 

EPT n.s n.s -0,21* n.s -0,27** n.s n.s -0,19* -0,32** 

Diptera n.s n.s -0,19* n.s n.s n.s n.s n.s n.s 

Hy/He 0,41** 0,33** -0,28** -0,27** -0,26** 0,27** 0,30** n.s n.s 

Aracnidae 0,27** n.s -0,26** -0,25** -0,23* n.s n.s n.s n.s 

Crust. Braq. n.s n.s -0,23* -0,23* -0,24** n.s n.s n.s -0,19* 

Detrítico vegetais n.s -0,26** n.s n.s n.s -0,19* -0,23* -0,24** n.s 

Filamentosas -0,31** -0,34** 0,33** 0,31** 0,40** -0,43** -0,26** n.s 0,43** 

Sedimentos/detritos -0,27** n.s 0,30** 0,33** 0,24** n.s n.s n.s n.s 
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Estes padrões são coerentes com os resultados da análise trófica por estação do ano (Fig. 4.3) onde está 

claramente expressa, alterações na dieta em função das condições ambientais, observando-se diferenças 

significativas (P<0,05) na composição da dieta (MFIndex) entre as várias estações do ano, sendo de 

destacar o outono por apresentar menor amplitude de nicho trófico e maior taxa de vacuidade 

gastrointestinal (Tabela 4.7).  

 

Tabela 4.7. Índices de vacuidade (%), de repleção gastrointestinal (%) e amplitude de nicho (MFIndex) 

em cada uma das estações do ano analisadas. 

 
Primavera Verão Outono 

Índice de vacuidade (%) 13,3 11,1 26,4 

Índice de replecção (%) 20,2 33,5 22,7 

Amplitude de nicho  6,5 6,2 2,4 

 

 

 

Figura 4.3. Regime trófico (Índice MFI) de A. alburnus na primavera, verão e outono (EPT - 

Efemeroptera, Plecoptera e Tricopera, Hy/He - Hymenoptera/Hemiptera).   

 

Da primavera para o outono, observa-se uma diminuição significativa (P<0,01) no consumo de material 

animal (insectos), acompanhado por um aumento de consumo de algas filamentosas e sedimentos com 

detritos que no outono representam em termos médios, cerca de 75% do volume de alimento presente 

nos conteúdos.  

Com base na análise MDS (Fig. 4.4) e Permanova, verificam-se diferenças significativas (P<0,001) no 

volume dos itens tróficos entre a primavera e as restantes estações, não se observando diferenças entre 

o verão e o outono. 
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Embora tendencialmente os items tróficos mais relevantes tenham sido idênticos em todas as estações 

(Fig. 4.3), a representatividade de cada um foi distinta em cada período do ano; os items tróficos 

indicadores na primavera foram EPT´s e Coleoptera, com 75% de contribuição para a semelhança dentro 

desta estação do ano enquanto no verão foram as algas filamentosas e EPT´s, representando uma 

contribuição de 76% para a semelhança da dieta nesta estação. No outono, os items tróficos indicadores 

foram as algas filamentosas e o sedimento com detritos, representando uma contribuição de 87% para a 

semelhança das dietas nesta estação (SIMPER, PERMANOVA, P<0,001). 

 

Figura 4.4. Projeção bivariada do MDS com base no volume dos items tróficos com maior 

representatividade na dieta de A. alburnus.   

 

Embora a componente zoofaga e plantófaga esteja documentada para a dieta de A. alburnus, verifica-se 

uma elevada variabilidade do regime trófico globalmente, nomeadamente em termos da importância 

relativa de cada item em função da disponibilidade alimentar do meio e de potenciais interações 

competitivas intra e interespecíficas. Nos sistemas lênticos, A. alburnus consume sobretudo presas 

pelágicas de menor dimensão, exibindo tipicamente um comportamento alimentar associado à superfície 

- “Anflug” (Haberlehn, 1988, Almeida et al., 2016) enquanto nos sistemas lóticos e de menor profundidade 

apresenta uma alimentação em grande medida bentónica, baseada em insectos aquáticos como 

Efemoroptera e Coleoptera, mas também algas filamentosas. O comportamento de alimentação à 

superfície é também patente no presente estudo, expresso através do relativamente frequente consumo 

de items tróficos de origem terrestre (e.g. Hymenoptera, Hemiptera e Aracnidae). 

O maior consumo de insectos bentónicos e zooplâncton durante a primavera, comparativamente às 

outras estações do ano, expressa claramente a relação custo-beneficio nas opções alimentares da 
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espécie, pois é nesta estação que a maioria destas presas é mais abundante (Morais, 1995). Os insectos 

da ordem Efemoroptera e Coleoptera são provavelmente as presas que apresentam maior disponibilidade 

de indivíduos ao longo do ano (Morais, 1995), razão pela qual se apresentam relativamente bem 

representados na dieta em todas as estações do ano, o mesmo acontecendo com os Díptera adultos.       

A dieta de Anaecypris hispanica está descrita em termos grosseiros, como sendo composta 

essencialmente por invertebrados planctónicos e bentónicos e ainda de plantas fanerogâmicas, algas e 

detritos (Doadrio 2001) e neste sentido prevê-se uma elevada sobreposição com a dieta de A. alburnus. 

No entanto estes recursos tróficos apresentam uma elevada riqueza e diversidade de famílias e espécies 

o que poderá propiciar uma grande variedade de recursos com diferenciação das presas preferenciais de 

cada espécie, diminuindo assim a potencial competição trófica. Na ausência de estudos com maior 

detalhe sobre os items tróficos que compõem a dieta da A. hispanica, assumimos o modelo de outra 

espécie nativa filogeneticamente muito próxima Squalius alburnoides, cuja dieta é composta 

maioritariamente por larvas de Chironomidea, Diptera adultos, larvas de Simulidae e ninfas de 

Efemeroptera, com alguma variação ontogénica (Gomes-Ferreira et al., 2005). O perfil insectívoro é 

dominante nestas duas espécies nativas com uma componente vegetal menos expressiva. Neste sentido, 

embora seja possível alguma sobreposição trófica ao nível dos grupos de invertebrados bentónicos, 

particularmente Efemeroptera e Coleoptera, não se prevê que esta seja muito elevada e com implicações 

expressivas ao nível da competição interespecífica entre A. alburnus e A. hispanica e S. alburnoides. Por 

outro lado, a elevada plasticidade trófica de A. alburnus assim a elevada produtividade, tanto primária 

como secundária, dos cursos de água de tipo Mediterrânico, onde estas espécies poderão co-existir, 

tendem a minimizar os efeitos de potenciais interações competitivas.    

 

 

Padrões de predação em condições laboratoriais 

Foram consumidas larvas na maioria dos ensaios realizados (74%), no entanto, o consumo não foi 

idêntico para todas as espécies e grupos de considerados (Tabela 4.8). De facto, os ensaios realizados 

com barbos resultaram numa taxa de sobrevivência de larvas significativamente mais baixa (P<0,05), 

enquanto com as bogas não registou qualquer consumo de larvas. Entre os lotes de A. alburnus não se 

verificaram diferenças significativas nos valores da taxa de sobrevivência das larvas, embora os valores 

mais elevados se tenham observado para os grupos de maior dimensão (140-150 mm e 150-160 mm). 

Este resultado decorre do facto da dimensão das larvas introduzidas nos ensaios estar positivamente 

correlacionada com a dimensão dos especimens A. alburnus (r=0.62; P<0.05), já que as larvas foram 

sendo capturadas e mantidas em laboratório no decurso dos ensaios, crescendo inevitavelmente durante 

esse período. Uma vez que os lotes de A. alburnus foram testados sequencialmente no tempo em cada 
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sessão de ensaios, a dimensão das larvas também foi aumentando. Esta situação também se reflectiu 

nos valores da relação presa/predador, que foi significativamente menor para o lote de A. alburnus entre 

120 e 130 mm. 

Tabela 4.8. Resultados relativos ao consumo de larvas (dimensões), respectiva taxa de sobrevivência e 

relação presa/predador em cada um dos ensaios de predação realizados. 

 

A análise gráfica comparativa dos valores da taxa de sobrevivência das larvas e da relação 

presa/predador nos ensaios com A. alburnus (Fig. 4.5) permitiu observar uma clara relação linear positiva, 

confirmada pelo Coeficiente de correlação de Pearson (r=0.5; P<0.05). Portanto, quanto maior for a 

dimensão proporcional da presa (relativamente ao predador), maior a taxa de sobrevivência da mesma. 

Predador

Dimensão média 
(mm)

Dimensão média 
(mm)

Dimensão médias das 
larvas consumidas (mm)

Dimensão médias das larvas 
não consumidas (mm)

Taxa de 
sobrevivência

1 Alburnus alburnus 122,7 5,6 5,0 5,7 85,7 4,5

2 Alburnus alburnus 129,1 5,4 5,3 5,7 42,9 4,2

3 Alburnus alburnus 129,7 6,3 5,0 6,5 85,7 4,8

4 Alburnus alburnus 126,9 8,6 - 8,6 100,0 6,8

5 Alburnus alburnus 135,4 11,1 13,0 10,9 90,0 8,2

6 Alburnus alburnus 137,1 9,5 8,8 10,0 60,0 6,9

7 Alburnus alburnus 138,4 9,6 8,5 10,3 60,0 6,9

8 Alburnus alburnus 143,7 6,1 6,5 6,0 71,4 4,3

9 Alburnus alburnus 143,7 7,9 - 7,9 100,0 5,5

10 Alburnus alburnus 143,6 12,3 11,5 12,4 80,0 8,5

11 Alburnus alburnus 142,0 10,0 7,0 10,8 80,0 7,0

12 Alburnus alburnus 145,9 9,5 6,0 9,9 90,0 6,5

13 Alburnus alburnus 150,0 10,2 - 10,2 100,0 6,9

14 Alburnus alburnus 151,7 12,9 - 12,9 100,0 8,5

15 Alburnus alburnus 158,3 10,2 8,0 10,4 90,0 6,4

16 Luciobarbus microcephalus 173,6 6,1 6,0 - 0 3,5

17 Luciobarbus microcephalus 179,3 10,1 9,0 14,0 10,0 5,6

18 Luciobarbus microcephalus 163,3 9,8 10,3 - 0 6,0

19 Pseudochondrostoma willkommii 172,8 6,5 - 6,5 100,0 3,8

Relação 
presa/predador

Presa
Ensaio Espécie
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Figura 4.5. Taxa de sobrevivência das larvas e relação presa predador registada em cada um dos 
ensaios de predação envolvendo A. alburnus. 

As larvas consumidas apresentaram uma dimensão mínima de 5 mm e uma dimensão máxima de 13 

mm, embora só tenha ocorrido o consumo de larvas de maiores dimensões em dois ensaios com A. 

alburnus entre 130 a 140 mm e 140 a 150 mm (Fig. 4.6). A covarância entre a dimensão das presas e dos 

predadores não permitiu estabelecer a dimensão mínima de A. alburnus a partir da qual o potencial de 

predação dos indivíduos se demonstra significativo e com maior impacte potencial nas larvas de outros 

peixes, nomeadamente de espécies nativas. 

Os registos de imagem produzidos durante os ensaios laboratoriais de predação revelaram 

comportamentos de predação activa de A. alburnus sobre as larvas introduzidas na maioria dos ensaios. 

No entanto, este comportamento ocorreu principalmente nos momentos iniciais, após a introdução das 

larvas, o que poderá ser consequência de uma reacção natural dos indivíduos, considerando 

adicionalmente, que não lhes foi fornecido qualquer alimento no decorrer dos ensaios. 

Em resumo, A. alburnus revelou potencial predatório de larvas predominantemente inferiores a 10 mm, 

mas é importante referir que os ensaios decorreram em condições laboratoriais e sem fornecimento de 

alimento aos indivíduos, não reflectindo, portanto, as condições reais verificadas na natureza. Por este 

motivo, os resultados deverão ser interpretados com as devidas cautelas e suportar-se, maioritariamente, 

na análise do regime trófico em meio natural, no qual a componente ictiófaga está ausente.  
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Figura 4.6. Boxplot da dimensão das larvas consumidas e não consumidas nos ensaios de predação com 
A. alburnus. 

 

4.4. Conclusões  

Os resultados deste estudo evidenciam o carácter generalista e oportunista de A. alburnus, com 

variações no regime trófico em função das condições ambientais. A plasticidade trófica desta espécie, 

conjuntamente com alguma diferenciação em termos dos principais items tróficos relativamente ao regime 

trófico descrito para A. hispanica não permitem prever a ocorrência de elevada sobreposição alimentar 

entre as duas espécies, com implicações expressivas ao nível da competição trófica directa. Por outro 

lado, a elevada produtividade dos cursos de água onde ocorrem as populações de A. hispanica, não 

enquadra, de modo geral, grandes limitações de recursos alimentares, pelo que a competição e 

consequentemente impacto de A. alburnus sobre A. hispanica tenderá a ser pouco relevante em termos 

tróficos. No entanto, considerando o carácter invasivo de A. alburnus, a qual pode apresentar elevadas 

densidades populacionais e grande plasticidade bio-ecológica em função das condições ambientais, é de 

fundamental importância, o conhecimento dos traits funcionais da espécie assim como a avaliação do seu 

potencial impacto ao nível da pequena escala espacial (especifica do local) e temporal (período do ano), 

onde e quando as interações competitivas podem acentuar-se e constituírem-se críticas. No contexto 

ambiental onde ocorrem as populações de A. hispanica, as interações competitivas mais criticas com A. 

alburnus tenderão a ser pequenos pegos estivais com elevada densidade piscícola e baixa produtividade 

(tendencialmente oligotróficos). A componente ictiófaga de A. alburnus, com base na dieta e nos estudos 

laboratoriais, parece ser muito pouco relevante, não se constituindo neste sentido como uma ameaça 

predatória a A. hispanica.   
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PADRÕES DE USO DE HABITAT DE SARAMUGO E DE ALBURNO    5 

 

5.1. Introdução 

O Alburno, Alburnus alburnus, é um ciprinídeo nativo da maioria dos rios Europeus, onde ocupa 

predominantemente habitats lênticos em rios de média-grande dimensão de bacia (Freyhof & Kottelat, 

2008). Como tal, na Península Ibérica, as albufeiras são locais propícios à introdução e proliferação desta 

espécie (Vinyoles et al., 2007). No entanto, esta espécie apresenta uma elevada plasticidade ecológica e 

capacidade de adaptação à variabilidade ambiental natural típica dos cursos de tipo Mediterrânico, tendo 

adoptado estratégias populacionais e invadido com sucesso estes ecossistemas lóticos, geralmente a 

partir das albufeiras a jusante (Almeida et al., 2014). 

O estudo das preferências de habitat é uma questão central tanto para o entendimento da relação entre 

as espécies e o meio, no sentido de perceber as estratégias adoptadas pelas mesmas para se adaptarem 

e reponderem a eventuais alterações ambientais, como para a compreensão das interações bióticas no 

âmbito dos nichos ecológico. Neste contexto, a informação disponível para A. allburnus é ainda muito 

escassa, sendo da maior importância como suporte à decisão em medidas de gestão e conservação, 

designadamente medidas de reabilitação de habitat. Concretamente, o conhecimento dos padrões de uso 

e preferências de habitat de A. allburnus em cursos de tipo Mediterrânico, como é o caso da bacia 

hidrográfica do rio Guadiana, são um contributo fundamental no âmbito do controlo da à dispersão desta 

espécie, já que permitem compreender os mecanismos de adaptação da espécie a novas condições 

ambientais e os processos/factores que podem determinar o sucesso invasor (Sakai et al., 2001). Por 

outro lado, o conhecimento específico do uso de habitat de A. alburnus e A. hispanica, nos nossos cursos 

de água, permite avaliar o nível de sobreposição do nicho ecológico entre as duas espécies e prever os 

potenciais efeitos da sua coexistência e interação no futuro.  

 

 

5.2. Metodologia 

Amostragem 

As amostragens decorreram durante a primavera de 2015 e 2016, seguindo o protocolo estabelecido para 

a fauna piscícola (INAG, 2008), mas numa abordagem direcionada ao habitat, pelo que a pesca eléctrica 

não foi realizada em contínuo ao longo de cada troço seleccionado, mas antes em áreas fisicamente 

homogéneas relativamente aos principais parâmetros hidromorfológicos: profundidade, velocidade de 
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corrente, substrato e cover vegetal. As capturas foram, então, individualizadas por tipologia de habitat 

(mesohabitats) que se podem sumariamente sintetizar em três grandes grupos: habitats lóticos de 

escoamento turbulento (riffles), habitats lóticos de escoamento laminar (runs), e habitats lênticos ou de 

corrente muito atenuada (pools). A proporção de habitats amostrados pretendeu corresponder à 

disponibilidade dos mesmos dentro de cada troço considerado. Nesse sentido, os troços selecionados 

tentaram incluir a máxima diversidade e heterogeneidade espacial possíveis para garantir as maiores 

oportunidades de selectividade do habitat preferencial das espécies. As operações de pesca eléctrica 

foram sempre efectuadas de modo a causar o mínimo de perturbação e assim minimizar a reacção de 

fuga dos peixes (com inevitáveis consequências na avaliação do uso e preferência de habitat). Todos os 

indivíduos capturados foram identificados ao nível da espécie e medidos (comprimento total, mm). Os 

indivíduos de espécies nativas foram devolvidos vivos à água e os indivíduos de espécies não-nativas 

foram removidos e sacrificados. 

A recolha de dados foi efectuada na bacia hidrográfica do rio Guadiana em locais com presença de cada 

uma das espécies. Uma vez que a área de distribuição de A. hispanica e A. alburnus não se sobrepõem 

actualmente, os dados foram recolhidos em locais diferentes para cada uma das espécies. Assim, a 

informação referente ao padrão de uso de habitat de A. alburnus foi recolhida em 11 locais das Sub-

bacias do Caia (N=5), Xévora (N=1), Degebe (N=4) e Vascão (N=1), num total de 94 habitats amostrados. 

Para A. hispanica, os dados foram recolhidos em 8 locais das Sub-bacias do Chança (N=2), Vascão 

(N=2), Foupana (N=1) e Odeleite (N=3). Considerado a situação populacional actual de A. hispanica 

(Acção A3) e as resultantes diminutas abundâncias por local, foi empreendido um enorme esforço de 

amostragem em muitos outros locais com presença histórica de A. hispanica, na tentativa de recolher o 

máximo de dados possível, mas sem sucesso. Assim, para A. hispanica, estes dados foram 

complementados com informação recolhida pela Universidade de Évora entre 1996 e 2000, no âmbito do 

Projecto de Avalição do Caudal Ecológico na bacia hidrográfica do Rio Guadiana, em mais 6 locais das 

Sub-bacias do Caia (N=3), (Degebe N=2) e Odeleite (N=1), permitindo totalizar, assim, 137 habitats 

amostrados. Apesar destas capturas terem sido efectuadas antes da implementação do protocolo 

oficialmente adoptado aquando da implementação da Directiva-Quadro da Água, a metodologia de 

amostragem foi a mesma, permitindo a utilização e comparabilidade dos dados (Bernardo et al., 2003; 

Ilhéu, 2004). 

A caracterização ambiental dos habitats incluiu a avaliação das variáveis: (i) profundidade (vara 

graduada); (ii) velocidade de corrente (medição efectuada com correntómetro com sensor 

electromagnético a 60% da profundidade, a partir da superfície); (iii) turbulência, estimada visualmente 

com base em 4 classes (0 - nula, 1 - fraca, 2 - moderada, 3 - forte); (iv) substrato dominante, avaliado 

visualmente com base em 6 classes, [adaptado da escala de Wentworth (Giller & Malmqvist, 1998): 1-

vasa e areia fina; 2-gravilha/cascalho; 3-cascalho/pedras pequenas; 4-pedras; 5-blocos; 6-blocos maiores 

que 50 cm]; v) Percentagem de pedras e blocos grandes com valor de refúgio (classes de substrato 4, 5 e 
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6); (vi) Percentagem de cover aquático, i.e., grau de cobertura pela vegetação aquática submersa ou 

emergente (macrófitas hidrófitas e helófitas) e por detritos lenhosos, avaliado visualmente; (vii) 

Percentagem de área ensombrada, estimada visualmente com base em 4 classes (0 - ausente; 1 - <30%; 

2 - 30 a 60%; 3 - >60%). 

Foram ainda realizadas duas tentativas de abordagem ao microhabitat de A. hispanica na Ribeira do 

Vascão em 2015, através da realização de mergulho, utilizando métodos de observação directa e registos 

de imagem com câmara GoPro Hero 4.0 (e.g. Martelo et al., 2014). Esta abordagem teve dois objectivos: 

i) diminuir a possível influência da perturbação e reacção de fuga dos indivíduos na amostragem 

efectuada através de pesca eléctrica, tendo em conta o reduzido número de capturas de A. hispanica; ii) 

permitir a avaliação dos padrões de uso de habitat de A. hispanica durante a época de reprodução da 

espécie (final da primavera), minimizando a perturbação dos indivíduos durante um período 

particularmente sensível. No entanto, apesar da reduzida turbidez que normalmente se observa na 

Ribeira do Vascão, a baixa visibilidade subaquática não permitiu a eficaz identificação das espécies 

piscícolas por observação directa e inviabilizou totalmente a realização de registos vídeo. Por este 

motivo, não foi realizado mais investimento nesta metodologia de recolha de dados (a qual não estava 

originalmente prevista em sede de candidatura do projecto) que, nas condições presentes, resultariam no 

incremento muito grande em recursos humanos e financeiros sem garantia de um significativo incremento 

de informação útil e relevante. 

 

Análise de dados 

A análise dos dados foi realizada separadamente para A. alburnus e A. hispanica. Para A. alburnus as 

capturas foram padronizadas para uma área de 100 m2 e expressas em termos de densidade (número de 

indivíduos/100 m2). Para A. hispanica as capturas foram padronizadas para uma unidade de esforço de 

pesca de 1 min (CPUE), uma vez que os dados de 1996-2000, utilizados para complementar os dados 

recolhidos no âmbito do projecto Life Saramugo, foram organizados e analisados nesse sentido, não 

havendo informação disponível sobre a área amostrada, mas apenas relativo ao tempo de pesca. 

O uso do habitat pode variar significativamente ao longo das diferentes fases do ciclo de vida de uma 

espécie (e.g. Copp, 1992) e, consequentemente, em diferentes classes de dimensão de espécies com 

maior longevidade, pelo que, na análise dos dados de A. alburnus foram consideradas as classes de 

dimensão anteriormente estabelecidas (ver Capítulo 2): <60 mm, ]60, 120] mm, ]120, 150] mm, ]150, 200] 

mm. Considerando a reduzida dimensão de A. hispanica (Comprimento total máximo=74 mm, 

Comprimento mínimo=29 mm, Comprimento médio=47.1 mm), comparativamente a A. Alburnus, e a 

baixa representatividade na amostra de indivíduos jovens, optou-se por se apresentar o uso de habitat de 

A. hispanica sem diferenciação por classes de dimensão.     
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Os regimes de ocupação de habitat para as espécies/classes de dimensão são apresentados sob a forma 

de curvas de probabilidade de uso e foram calculadas para as variáveis profundidade, velocidade de 

corrente, substrato dominante, percentagem de pedras e blocos e percentagem de cover aquático 

(macrófitas hidrófitas, helófitas e detritos lenhosos). Estas curvas têm como objectivo representar o 

habitat preferido ou seleccionado por uma espécie numa dada fase do ciclo de vida em função das 

características hidromorfológicas do habitat (Bovee, 1982). 

As curvas de probabilidade de uso para as variáveis profundidade e velocidade da corrente são 

apresentadas graficamente de forma bivariada (Fig. 5.1) (Ilhéu, 2004). A representação bivariada ou 

multivariada justifica-se quando a relação da espécie com uma dada condição ambiental pode ser 

influenciada pela interacção dessas variáveis ambientais. De facto, a interacção entre a profundidade e 

velocidade da corrente tem sido assinalada como biologicamente importante (e.g. Bovee, 1986), não 

havendo independência entre estes parâmetros físicos (Orth & Maughan, 1982). As curvas de 

probabilidade de uso para as restantes variáveis referidas foram apresentadas sob a forma univariada: i) 

substrato, considerando as seis classes avaliadas no momento da amostragem; ii) percentagem de 

pedras, considerando quatro classes: 0, 0-25%, 25-50%, >50%; iii) cover vegetal (subdividido em 

hidrófitas, helófitas e detritos lenhosos para A. alburnus), considerando três classes: 0-25%, 25-50%, 

>50%. 

 

 

Figura 5.1. Representação gráfica de curva de probabilidade de uso bivariada para os parâmetros 
profundidade (m) e velocidade de corrente (m/s), com identificação esquemática das tipologias de habitat: 
Pool (pouco profundo, profundidade média, profundo), Run (pouco profundo, médio/profundo), Riffle 
(lento, rápido). 
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No cálculo das probabilidades de uso, o gradiente das variáveis em análise foi dividido em classes e para 

cada classe definida pela combinação das duas variáveis (profundidade e velocidade de corrente) foi 

calculada a respectiva probabilidade de uso, de acordo com a seguinte fórmula: 

Probabilidade de uso = Abundância / Disponibilidade x Frequência de ocorrência 

Onde a abundância corresponde ao valor de densidade (A. alburnus) ou CPUE (A. hispanica), a 

disponibilidade corresponde ao número de unidades onde se efectuaram colheitas para cada classe da 

variável (incluindo também aquelas onde as capturas foram nulas) e a frequência de ocorrência 

corresponde ao quociente entre o número de unidades onde ocorreu a espécie/classe de dimensão e a 

disponibilidade. O produto pela frequência de ocorrência pretendeu, fundamentalmente, minimizar a 

incerteza associada às situações onde se verificaram capturas muito reduzidas, e de carácter 

possivelmente acidental, não traduzindo, necessariamente, uma efectiva preferência pelo habitat em 

questão. Os valores finais foram padronizados ao máximo de probabilidade de uso registado e agrupados 

em classes (0; 0-0.25; 0.25-0.5; 0.5-0.75; >0.75), facilitando, assim, a leitura visual e a comparação dos 

resultados entre espécies/classes de dimensão. Desta forma, estabeleceu-se o grau de aptidão das 

espécies/classe de dimensão para cada um dos intervalos das variáveis. 

Complementarmente às curvas de probabilidade de uso univariadas foi realizada uma Análise de 

Componentes Principais (ACP) para A. alburnus e A. hispanica com base em todas as variáveis com 

potencial valor de refúgio/abrigo: substrato dominante, percentagem de pedras/blocos, cover aquático 

(macrófitas hidrófitas, helófitas, detritos lenhosos), profundidade, turbulência, ensombramento, 

localização do habitat (margem ou leito). Pretendeu-se, deste modo, conhecer, não só o padrão de 

utilização dos elementos de cover, mas também quais os que se associam a maiores abundâncias de A. 

alburnus e A. hispanica, ou seja, quais são preferencialmente utilizados. Nesta análise, a abundância das 

espécies foi codificada após padronização dos valores em relação à média e estabelecimento de quatro 

classes com base no valor padronizado: 1 - pouco abundante (< 0.5), 2 – moderadamente abundante 

(entre 0.5 e 1), 3 – muito abundante (> 1). 

Complementarmente calculou-se a selectividade das espécies/classes de dimensão para as várias 

tipologias de habitats calculada com base no índice de selectividade de Jacob (Di) (Jacobs, 1974), no 

sentido de evidenciar as preferências e as rejeições de cada espécie/classe de dimensão: 

𝐷𝑖 = (𝑟𝑖 − 𝑝𝑖) (𝑟𝑖 + 𝑝𝑖 − 2𝑟𝑖𝑝𝑖)    

Onde ri = frequência relativa de indivíduos num dado habitat e pi = disponibilidade relativa desse habitat 

A selectividade foi avaliada considerando sete tipologias de habitat (Fig. 5.1): pool pouco profundo (< 0.4 

m), pool de profundidade média (entre 0.4 e 0.8 m), pool profundo (> 0.8 m), run pouco profundo (< 0.4 

m), run médio/profundo (> 0.4 m), rifle lento (< 0.5 m/s) e rifle rápido (> 0.5 m/s). Estas tipologias foram 
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estabelecidas considerando que, no essencial, os limites dos habitats definidos constituem uma 

adequada aproximação à realidade, sendo uma abordagem seguida por diversos autores (e.g. Orth, 

1995). A diversidade de habitat foi calculada com base no Índice de Shannon-Wiener (H'): 

𝐻! =  −  𝑝𝑖 𝑙𝑛𝑝𝑖 

Onde pi é a abundância relativa de cada habitat 

A heterogeneidade do uso do habitat de cada espécie/classe de dimensão foi avaliada através da 

amplitude de nicho (B) (Levins, 1968), considerando a frequência de ocorrência nas tipologias de habitat 

já referidas: 

𝐵 = ( 𝑝𝑖!)!!          

Onde pi = proporção de cada tipo de habitat ocupado. O valor final foi depois padronizado (Bs), de acordo 

com a fórmula: 

𝐵𝑠 =  (𝐵 − 1) (𝑛 − 1) 

Onde n é o número de tipologias de habitat 

Adicionalmente, foi também determinada a medida de sobreposição de nicho/habitat entre as 

espécies/classes de dimensão, com base no índice de Shoener (θ) (Shoener, 1970): 

𝜃𝑥𝑦 = 1 − 0,5 |𝑝𝑥𝑖 − 𝑝𝑦𝑖|
!

!!!

 

Onde px e py = proporção das classes x e y em cada tipologia de habitat 

Sempre que necessário, os dados foram transformados para garantir a normalidade dos mesmos 

(Legendre & Legendre, 1998). Em todas as análises o nível de significância foi fixado a 0.05. As análises 

estatísticas foram efectuadas com o auxílio dos programas Statistica 10.0 e Primer 6.0. As 

representações gráficas bivariadas foram elaboradas recorrendo ao programa Surfer 10.0. 

 

 

5.3. Resultados e discussão 

De uma forma geral, o padrão de uso de habitat de A. hispanica aponta para uma ampla utilização do 

gradiente da profundidade e da velocidade de corrente (Fig. 5.2). A probabilidade de uso de habitat 

bivariada registou os valores máximos entre 0,25 m e 0,7 m de profundidade e 0,25 m/s a 0,7 m/s de 
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velocidade de corrente. Valores bastante elevados também se observaram entre 0,45 m e 0,7 m de 

profundidade e 0 a 0,001 m/s de velocidade de corrente. Estes resultados são coerentes com os valores 

de selectividade que traduzem uma preferência por pools profundos, runs médios/profundos, assim como 

riffles rápidos (Fig. 5.7). As rejeições observadas foram pouco expressivas, revelando, no essencial, a 

utilização (ainda que com valores residuais) da maioria dos habitats. O elevado valor de amplitude de 

nicho/habitat espelha justamente esta ocupação alargada (Bs=0,90) (Fig. 5.7). A rejeição mais marcada 

foi verificada para riffles lentos, situação que pode suscitar algumas dúvidas, já que se observou a 

preferência por riffles rápidos e espera-se que a resposta de uma espécie a um gradiente ambiental seja 

contínua. Esta aparente incoerência resulta dos limites das classes definidas para a velocidade de 

corrente, que, obviamente, condicionam a análise dos dados por classe, não significando uma rejeição 

absoluta e exclusiva por riffles lentos.  

Para os indivíduos A. alburnus com dimensão inferior a 60 mm os valores máximos de probabilidade de 

uso bivariada foram muito coincidentes com os de A. hispanica, entre 0,25 m e 0,45 m de profundidade e 

0,25 m/s a 0,7 m/s de velocidade de corrente, assim como entre 0,45 m e 0,7 m de profundidade e 0 a 

0,001 m/s de velocidade de corrente (Fig. 5.3), apontando para a preferência por pools médios, pools 

profundos e runs pouco profundos (Fig. 5.7). No entanto, o uso de habitat é, em termos gerais, mais 

restrito que a de A. hispanica, o que se traduziu em significativas rejeições, em particular de pools pouco 

profundos e riffles rápidos e, consequentemente, numa menor amplitude de ninho (Bs=0,56) (Fig. 5.7). 
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Figura 5.2. Representação gráfica (2D e 3D) da probabilidade de uso do habitat de Anaecypris hispanica 
(N=196; CT máximo=74 mm; CT mínimo=29 mm; CT médio=47.1 mm), com base na profundidade e 
velocidade de corrente. 
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Figura 5.3. Representação gráfica (2D e 3D) da probabilidade de uso do habitat de Alburnus alburnus na 
classe de dimensão inferior a 60 mm (N=43), com base na profundidade e velocidade de corrente. 
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Os indivíduos A. alburnus com dimensão entre 60 e 120 mm demonstraram um marcado aumento da 

amplitude de uso de habitats ao longo de ambos os gradientes de profundidade e velocidade de corrente, 

relativamente à classe anterior (Fig. 5.4). A selectividade de habitat acompanhou este padrão, registando 

o valor mais elevado dentro das classes de dimensão da espécie e também o mais aproximado ao de A. 

hispanica (Bs=0.78) (Fig. 5.7). Ainda assim, o valor máximo de probabilidade de uso bivariada revelou 

apenas um pico entre 0,25 m e 0,70 m de profundidade e 0,25 m/s a 0,7 m/s de velocidade de corrente, 

concentrando as preferências, predominantemente, em pools médios e runs médios/profundos, seguidas 

de pools profundos (Fig. 5.7). 

Para A. alburnus com dimensão entre 120 e 150 mm verificou-se uma substancial redução da área de 

uso de habitat relativamente às classes de dimensão inferiores, assim como uma concentração absoluta 

do valor máximo de probabilidade de uso entre 0,25 m e 0,45 m de profundidade e 0,25 m/s a 0,7 m/s de 

velocidade de corrente (Fig. 5.5). Consequentemente, o valor da amplitude de nicho foi marcadamente 

inferior (Bs=0,56), manifestando rejeições muito acentuadas em riffles, tal como em pools e runs de 

menor profundidade (Fig. 5.7). As preferências de habitat mantiveram um forte direcionamento para pools 

médios e runs médios/profundos, e, em menor grau, pools profundos (Fig. 5.7). 

Na classe de dimensão entre 150 e 200 mm manifestou-se um padrão de ocupação de habitat muito 

semelhante à classe de dimensão anterior, com um pico de probabilidade de uso muito marcado entre 

0,25 m e 0,45 m de profundidade e 0,25 m/s a 0,7 m/s de velocidade de corrente (Fig. 5.6). No entanto, 

observou-se uma redução na utilização de menores profundidades, o que se traduziu numa total rejeição 

de pools pouco profundos e numa diminuição da amplitude de nicho (Bs=0,45) (Fig. 5.7). As preferências 

foram, mais uma vez, e de forma inequívoca no sentido de pools médios, runs médios/profundos e, de 

forma menos expressiva, pools profundos (Fig. 5.7). 

Em síntese, A. hispanica apresentou um amplo nicho de habitat, com dois picos máximos, associados 

quer ao gradiente de profundidade (expresso pela preferência por pools profundos), quer ao gradiente de 

velocidade de corrente (expresso pela preferência por runs profundos e riffles rápidos), confirmando um 

padrão já anteriormente verificado para esta espécie (Bernardo et al., 2003; Ilhéu, 2004). 

Comparativamente a A. hispanica, e em termos gerais, A. alburnus revelou uma menor utilização do 

gradiente de velocidade de corrente, que parece ser explorado sobretudo pelos indviduos da classe de 

dimensão entre 60 e 120 mm, justamente aquela que efectua maiores deslocações na rede hídrica com 

possibilidade de alcançar mais rapidamente locais com presença de A. hispanica (ver Capítulo 2). 

Considerando as três classes de dimensão superior a 60 mm, verificou-se uma progressiva redução na 

mancha de uso de habitat e uma maior concentração do valor máximo de probabilidade de uso bivariada, 

apontando para preferências muito marcadas em pools médios, runs médios/profundos e, em menor 

grau, pools profundos. Observou-se, igualmente, um aumento do uso de profundidades mais elevadas 

pelas classes de maiores dimensões, com rejeição de habitats de menor profundidade. A classe de 
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dimensão inferior a 60 mm demonstrou um padrão de utilização semelhante ao das classes de maiores 

dimensões, ainda que bipartido entre pools e runs pouco profundos. Este padrão poderá estar associado 

ao facto dos indivíduos desta classe de dimensão corresponderem, em parte, à coorte do ano, ou seja, 

possivelmente indivíduos com menor capacidade natatória e, consequentemente, mais vulneráveis a 

predadores aquáticos em águas mais profundas.  

 

Figura 5.4. Representação gráfica (2D e 3D) da probabilidade de uso do habitat de Alburnus alburnus na 
classe de dimensão entre 60 e 120 mm (N=288), com base na profundidade e velocidade de corrente. 
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Figura 5.5. Representação gráfica (2D e 3D) da probabilidade de uso do habitat de Alburnus alburnus na 
classe de dimensão entre 120 e 150 mm (N=334), com base na profundidade e velocidade de corrente. 
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Figura 5.6. Representação gráfica (2D e 3D) da probabilidade de uso do habitat de Alburnus alburnus na 
classe de dimensão entre 150 e 200 mm (N=208), com base na profundidade e velocidade de corrente. 
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Figura 5.7. Representação gráfica da selectividade de Anaecypris hispanica e Alburnus alburnus (classes 
de dimensão) para as tipologias de habitat com base no índice de Jacob. A designação das tipologias de 
habitat foi abreviada: Pool pouco profundo (Ppp), Pool de profundidade média (Pm), Pool profundo (Pp), 
Run pouco profundo (Rpp), Run médio/profundo (Rp), Riffle lento (Rfl), Riffle rápido (Rfr). Bs= amplitude 
de nicho/habitat padronizada. 
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Nos resultados obtidos, A. alburnus demonstrou um padrão de uso de habitat muito próximo das espécies 

piscícolas nativas, com um carácter fortemente reofílico (Bernardo et al., 2003; Ilhéu, 2004), evidenciando 

o potencial impacte em termos de competição espacial desta espécie sobre o conjunto das espécies 

nativas e de A. hispanica em particular, sendo esta particularmente sensível à presença e proliferação de 

espécies não-nativas (Blanco-Garrido et. al, 2009). Com efeito, os valores de sobreposição de nicho para 

a profundidade e velocidade da corrente foram bastante reveladores da potencial competição espacial em 

caso de coexistência das duas espécies, todos eles superiores a 0.6 (Zaret & Rand, 1971; Sánchez-

Ganzáles et. al, 2001), com destaque especial para os indivíduos A. alburnus entre 60 e 120 mm, com os 

quais a sobreposição de habitat é muito elevada (Tabela 5.1). Paralelamente, verificou-se uma relação 

tendencialmente positiva (embora estatisticamente não significativa) entre a amplitude de nicho de A. 

alburnus e a densidade desta espécie, sendo esta relação, obviamente, influenciada pela diversidade de 

habitats dos locais (Fig. 5.8). Estes resultados evidenciaram, novamente, as possíveis consequências do 

carácter fortemente invasor desta espécie.  

 

Tabela 5.1. Sobreposição de nicho/habitat entre Anaecypris hispanica e cada uma das classes de 
dimensão de Alburnus alburnus, com base no Índice de Shoener (θ) 

 

 

A. hispanica

A. Alburnus  (<60 mm) 0.65

A. Alburnus  (60-120 mm) 0.83

A. Alburnu s (120-150 mm) 0.71
A. Alburnus  (150-200 mm) 0.62

Sobreposição de nicho/habitat (θ )
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Figura 5.8. Relação entre a densidade total de Alburnus alburnus e a amplitude de nicho nos locais de 
amostragem com valores de capturas mais representativos. É também apresentada a diversidade de 
habitats (Índice Shannon-Wiener) para cada local). 

 

No que diz respeito à probabilidade de uso dos principais elementos com valor de refúgio, os resultados 

obtidos para A. hispanica relativamente ao substrato (Fig. 5.9) expressaram uma forte associação entre 

esta variável e as preferências da espécie pelas várias tipologias de habitat, e em particular a relação 

positiva entre a granulometria do substrato e a velocidade de corrente. Assim, A. hispanica usa diferentes 

tipos de substrato, estando as menores granulometrias associadas ao uso de pools e as maiores 

granulometrias associadas ao uso de runs e riffles. A probabilidade de uso da percentagem de pedras 

grandes e blocos também reflecte, em parte, a referida relação, mas traduz igualmente a grande 

utilização de pedras grandes com valor de abrigo e refúgio por parte do A. hispanica (Ilhéu, 2004). A 

percentagem de cover vegetal aquático, neste caso considerando conjuntamente e de modo 

indiferenciado macrófitas hidrófitas, helófitas e detritos lenhoso, também evidenciou alguma importância, 

mas menor que o refúgio mineral dado pelas pedras de média e grande dimensão (Fig. 5.10). 

 

Diversidade	
habitats

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0

4

8

12

16

20

Arronches Arronches
Jusante

Azambuja
jusante

Azambuja
montante

Azambuja
olival

Vascão	Foz Xévora

1.31 1.33 1.63 0.85 0.78 1.56 1.49

Am
plitude	de	N

icho	(Índice	de	Levins)De
ns
id
ad

e	
m
éd

ia
	(i
nd

iv
íd
uo

s/
10

0	
m
2)

Densidade Amplitude	de	Nicho



	

 
70			Impacte	do	alburno	sobre	o	saramugo	
 

 

Figura 5.9. Representação gráfica da probabilidade de uso do habitat para Anaecypris hispanica 
(N=196), com base na classe de granulometria do substrato dominante (1-vasa e areia fina; 2-
gravilha/cascalho; 3-cascalho/pedras pequenas; 4-pedras; 5-blocos; 6-blocos maiores que 50 cm) e 
percentagem de pedras com valor de refúgio/abrigo (classes de substrato 4, 5 e 6). 

 

 

 

 

Figura 5.10. Representação gráfica da probabilidade de uso do habitat para Anaecypris hispanica 
(N=196), com base na percentagem de cover vegetal aquático (considerando conjuntamente macrófitas 
hidrófitas, helófitas e detritos lenhosos). 

 

Os indivíduos A. alburnus de dimensão inferior a 60 mm apresentaram uma maior probabilidade de uso 

de substrato do tipo cascalho e pedras pequenas, embora também se tenham registado valores 

expressivos para granulometrias superiores (Fig. 5.11), naturalmente associados a habitats com corrente, 

designadamente runs, uns dos habitats mais selecionados pelos indivíduos desta classe de dimensão. À 

semelhança de A. hispanica, a percentagem de pedras grandes revelou-se também muito importante 

para estes indivíduos, constituindo, provavelmente, um elemento de abrigo e refúgio para estes 

indivíduos mais pequenos. Os resultados obtidos para o cover aquático demonstraram uma utilização 

diferenciada dos diferentes elementos considerados, sendo claramente os habitats com maiores 
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percentagens de macrófitas helófitas (vegetação emergente, principalmente localizada nas margens) e de 

detritos lenhosos que apresentaram as probabilidades de uso máximas (Fig. 5.12). A maior probabilidade 

de uso da vegetação hidrófita verificou-se em percentagens intermédias, evidenciando uma menor 

utilização deste elemento de refúgio/abrigo. 

Em A. alburnus de dimensões entre 60 e 120 mm o uso do substrato apresentou valores muito 

concentrados em cascalho/pedras pequenas, verificando-se uma diminuição da utilização de maiores 

percentagens de pedras grandes, relativamente aos indivíduos mais pequenos (Fig. 5.13). Os individuos 

desta classe de dimensão evidenciaram também uma utilização predominante de habitats com 

percentagens de hidrófitas inferiores a 50%, elevada percentagem de helófitas e percentagem intermédia 

de detritos lenhosos (Fig. 5.14). 

 

 

 

 

Figura 5.11. Representação gráfica da probabilidade de uso do habitat para a classe de dimensão inferior 
a 60 mm de Alburnus alburnus (N=43), com base na classe de granulometria do substrato dominante (1-
vasa e areia fina; 2-gravilha/cascalho; 3-cascalho/pedras pequenas; 4-pedras; 5-blocos; 6-blocos maiores 
que 50 cm) e percentagem de pedras com valor de refúgio/abrigo (classes de substrato 4, 5 e 6). 
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Figura 5.12. Representação gráfica da probabilidade de uso do habitat para a classe dimensão inferior a 
60 mm de Alburnus alburnus (N=43), com base na percentagem de cover vegetal aquático (considerando 
separadamente macrófitas hidrófitas, helófitas e detritos lenhosos). 

 

Os indivíduos da classe de dimensão entre 120 e 150 mm apresentaram também valores máximos de 

probabilidade de uso de substrato para cascalho/pedras pequenas e para percentagens intermédias de 

pedras grandes (Fig. 5.15). Relativamente ao cover aquático, verificou-se uma utilização muito restrita e 

direcionada a habitats com reduzida percentagem de hidrófitas, elevada percentagem de helófitas e 

percentagens intermédias de detritos lenhosos (Fig. 5.16). 

Nos indivíduos da classe de maior dimensão (150 - 200 mm) o uso das variáveis de cover apresentou um 

padrão foi idêntico aos das classes inferiores, mas ainda mais marcado, com utilização quase exclusiva 

de uma classe de substrato (cascalho/pedras pequenas) e de vegetação, com destaque para as helófitas 

(Figs. 5.17 e 5.18). 
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Figura 5.13. Representação gráfica da probabilidade de uso do habitat para a classe de dimensão entre 
60 e 120 de Alburnus alburnus (N=288), com base na classe de granulometria do substrato dominante (1-
vasa e areia fina; 2-gravilha/cascalho; 3-cascalho/pedras pequenas; 4-pedras; 5-blocos; 6-blocos maiores 
que 50 cm) e percentagem de pedras com valor de refúgio/abrigo (classes de substrato 4, 5 e 6). 

 

 

Figura 5.14. Representação gráfica da probabilidade de uso do habitat para a classe dimensão entre 60 
e 120 mm de Alburnus alburnus (N=288), com base na percentagem de cover vegetal aquático 
(considerando separadamente macrófitas hidrófitas, helófitas e detritos lenhosos). 
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Figura 5.15. Representação gráfica da probabilidade de uso do habitat para a classe de dimensão entre 
120 e 150 mm de Alburnus alburnus (N=334), com base na classe de granulometria do substrato 
dominante (1-vasa e areia fina; 2-gravilha/cascalho; 3-cascalho/pedras pequenas; 4-pedras; 5-blocos; 6-
blocos maiores que 50 cm) e percentagem de pedras com valor de refúgio/abrigo (classes de substrato 4, 
5 e 6). 

 

 

 

 

Figura 5.16. Representação gráfica da probabilidade de uso do habitat para a classe dimensão entre 120 
e 150 mm de Alburnus alburnus (N=334), com base na percentagem de cover vegetal aquático 
(considerando separadamente macrófitas hidrófitas, helófitas e detritos lenhosos). 
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Figura 5.17. Representação gráfica da probabilidade de uso do habitat para a classe de dimensão entre 
150 e 200 mm de Alburnus alburnus (N=208), com base na classe de granulometria do substrato 
dominante (1-vasa e areia fina; 2-gravilha/cascalho; 3-cascalho/pedras pequenas; 4-pedras; 5-blocos; 6-
blocos maiores que 50 cm) e percentagem de pedras com valor de refúgio/abrigo (classes de substrato 4, 
5 e 6). 

 

 

 

 

Figura 5.18. Representação gráfica da probabilidade de uso do habitat para a classe dimensão entre 150 
e 200 mm de Alburnus alburnus (N=208), com base na percentagem de cover vegetal aquático 
(considerando separadamente macrófitas hidrófitas, helófitas e detritos lenhosos). 
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Os elementos de refúgio/abrigo desempenham um papel importante no processo de selecção de habitat, 

sobretudo considerando a dimensão dos indivíduos e as diferentes fases do ciclo de vida, sendo 

importantes contra elevados caudais e predadores, constituindo-se também, frequentemente, como locais 

de alimentação e de postura (e.g. Angermeier & Karr, 1984; Benke et al., 1984; Rozas & Odum, 1988; 

Fausch & Northcote, 1992; Grenouillet & Pont, 2001; Jowelt & Boustead, 2001). Estes resultados 

mostram que A. hispanica utiliza diferentes tipos de substrato, manifestando um forte uso de pedras 

grandes com valor de abrigo e refúgio, assim como algum cover vegetal aquático, embora com menor 

importância que as pedras. Em A. alburnus, verificam-se alterações no uso dos principais elementos com 

valor de refúgio e abrigo com o aumento de dimensão dos indivíduos, com uma utilização 

progressivamente mais concentrada em habitats com cascalho/gravilha e de uma menor percentagem de 

pedras grandes. Possivelmente, este menor uso de pedras grandes pelos indivíduos de maiores 

dimensões é compensado pelo efeito e valor de proteção da profundidade, já que estes indivíduos têm 

maior uso de habitat com maiores profundidades. 

A análise multivariada comparativa entre A. alburnus e A. hispanica, considerando todos os elementos de 

cover, permitiu detectar algumas diferentes entre estas espécies. Os resultados da ACP (Fig. 5.19) não 

revelaram uma elevada percentagem de explicação nos dois primeiros eixos, em particular em A. 

alburnus (36.9%), mas o biplot da análise permitiu uma boa relação entre as variáveis e as classes de 

abundância das espécies, suportando a interpretação dos resultados e a complementaridade com as 

curvas de probabilidade de uso univariadas já apresentadas para os elementos de cover mais relevantes. 

As maiores abundâncias de A. hispanica foram registadas em habitats localizados sobretudo no leito do 

troço, com elevada percentagem de pedras e maiores níveis de turbulência. Esta análise mostra 

igualmente a importância do ensombramento (dada pela canópia da vegetação ripícola) e a associação 

da espécie a habitats com alguma percentagem de detritos lenhosos e macrófitas hidrófitas, sendo as 

helófitas menos importantes. No caso do A. alburnus, observa-se uma associação das maiores 

abundâncias da espécie a habitats de margem, com elevada percentagem de macrófitas helófitas e 

detritos lenhosos, predominantemente mais ensombrados. A percentagem de pedras, a turbulência e a 

percentagem de hidrófitas apresentou claramente menor importância para A. alburnus, comparativamente 

a A. hispanica. Aparentemente, em ambas as espécies, a profundidade parece ser menos importante 

como factor de refúgio/abrigo (ainda que seja utilizado) na presença de outros elementos de cover. 
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Figura 5.19. Diagrama de ordenação da Análise de Componentes Principais (ACP) com base nas 
variáveis com potencial valor de refúgio/abrigo para Anaecypris hispanica e Alburnus alburnus. Os locais 
foram codificados em função da classe de abundância: 1-pouco abundante (amarelo), 2-moderadamente 
abundante (laranja), 3-muito abundante (castanho). As designações das variáveis foram abreviadas.  
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5.4. Conclusões 

A. hispanica apresentou uma grande amplitude no uso de habitat, com preferência por pools profundos, 

runs médios/profundos e riffles rápidos, confirmando um padrão já anteriormente verificado para esta 

espécie (Bernardo et al., 2003; Ilhéu, 2004). De uma forma geral, A. allburnus revelou preferência por 

pools médios, runs médios/profundos e, em menor grau, pools profundos (com algumas diferenças entre 

as várias classes de dimensão), num padrão muito semelhante ao das espécies piscícolas nativas e 

bastante diferente da maioria das espécies não nativas (Bernardo et al., 2003; Ilhéu, 2004). Refira-se que 

os padrões de uso de habitat aqui apresentados podem sofrer alterações em função das condições 

ambientais, as quais são tipicamente muito variáveis à escala inter e intra-anual nos cursos de tipo 

mediterrânico, e considerando a comprovada plasticidade ecológica do A. alburnus (Almeida et al., 2014).  

A elevada sobreposição de nicho/habitat entre as diferentes classes de A. alburnus e A. hispanica são 

bastante reveladores das potenciais consequências negativas e, muito particularmente, a 

competição/segregação espacial em caso de coexistência das duas espécies, com destaque para os 

indivíduos A. alburnus entre 60 e 120 mm, justamente aqueles que efectuam maiores deslocações na 

rede hídrica com possibilidade de alcançar mais rapidamente locais com presença de A. hispanica (ver 

Capitulo 2).  

A tendência para A. alburnus exibir maior amplitude de nicho/habitat à medida que aumenta a sua 

densidade populacional, evidencia o carácter fortemente invasivo e capacidade adaptativa desta espécie 

e das potenciais consequências, podendo perturbar o processo de selecção de habitat e estratégias 

alimentares das espécies nativas (Vinyoles et al., 2009). 

A importância de elementos do substrato e da vegetação com valor de abrigo/refúgio foi evidente para 

ambas as espécies. A. hispanica apresentou uma utilização predominante de habitats ensombrados, com 

maiores níveis de turbulência, elevada percentagem de pedras grandes, assim como alguma 

percentagem de detritos lenhosos e macrófitas hidrófitas, sendo as helófitas menos importantes. Em A. 

alburnus, verificou-se uma maior utilização de habitats marginais, igualmente ensombrados, com 

substrato de cascalho/gravilha e elevada percentagem de macrófitas helófitas e detritos lenhosos. A 

percentagem de pedras, a turbulência e a percentagem de hidrófitas apresentou-se com menor 

importância para A. alburnus.  

Os resultados obtidos salientam claramente a necessidade de investimento na conservação do habitat de 

A. hispanica, promovendo medidas de melhoramento direccionadas à diminuição da degradação e outros 

factores de pressão (ver Capítulo 2), assim como à reabilitação de habitat ao nível dos elementos 

diferenciadores das preferências do A. alburnus (Acções C1, C2 e C3). Dado que A. alburnus exibiu uma 

elevada sobreposição de habitat com A. hispanica, será importante implementar medidas de gestão e 
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melhorias específicas ao nível do habitat que favoreçam em particular A. hispanica. Nesse sentido, os 

elementos de cover/refúgio como a turbulência e uma elevada percentagem de substratos de elevada 

granulometria, ambos normalmente associados a habitats do tipo riffle, poderão desempenhar um papel 

importante. Conclui-se, pois, que intervenções de reabilitação de habitat na área de distribuição de A. 

hispanica no sentido da criação de maior número de riffles (com profundidade entre 0,25 m e 0,45 m e 

velocidade de corrente entre 0,25 m/s a 0,7 m/s e substrato de elevada granulometria) poderão constituir 

uma medida muito favorável à conservação desta espécie.  
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INTERAÇÕES COMPETITIVAS ENTRE SARAMUGO E ALBURNO   6 

 

6.1. Introdução 

A introdução de espécies é um fenómeno frequentemente associado à redução e extinção de espécies 

nativas numa gama alargada de ecossistemas por todo o mundo (Minckley et al., 1991, Meffe & Carroll, 

1994). As interações entre espécies nativas e não nativas, incluem efeitos indiretos latentes, que apesar 

de não letais, têm consequências potencialmente negativas (Rincón et al., 2002). No âmbito do impacto 

das invasões biológicas, o papel das interações interespecíficas de competição pode ser tão prejudicial 

quanto a predação (Jackson et al., 2001). O seu efeito na estrutura dos ecossistemas, na partição dos 

recursos e na organização das comunidades piscícolas levanta ainda muitas questões, principalmente em 

ciprinídeos, onde a informação acerca dos efeitos da competição é ainda muito escassa. Contudo, a 

informação geral disponível indica um efeito negativo da competição interespecífica com peixes não 

nativos em mais de 30% das invasões biológicas (Almeida & Grossman, 2012). Geralmente, a 

competição interespecífica ocorre seja pelo consumo direto dos recursos, comprometendo a sua 

disponibilidade para as nativas, ou por interferirem na sua obtenção (Rincón et al., 2002). Adicionalmente, 

muitas espécies introduzidas apresentam elevada capacidade competitiva e grande tolerância fisiológica 

que lhes permite ocupar habitats alterados, onde as espécies nativas vêm o seu fitness reduzido (Almeida 

& Grossman, 2012; Ilhéu et al., 2014).  

Por norma, a competição interespecífica é analisada através de métodos indiretos, como o uso do habitat 

ou a dieta, que apenas permitem estimar o potencial de competição e não quantificar os mecanismos 

responsáveis pelas alterações no uso dos recursos. Estes mecanismos de competição podem envolver 

interações comportamentais que apenas são detetadas através de observações diretas ou vídeo, 

permitindo a quantificação dos mesmos. Em experiências laboratoriais de observação direta envolvendo 

A. alburnus e outro ciprinídeo Parachondrostoma miegii, foram registadas alterações no padrão 

comportamental da espécie nativa – diminuição da voracidade, dos níveis de atividade e das interações 

agressivas intraespecíficas assim como o aumento do potencial gregário – sem qualquer alteração 

comportamental de A. alburnus (Almeida & Grossman, 2012).  

Considerando a proximidade bio-ecológica entre A. alburnus e A. hispanica (ver Capitulos 2, 3, 4 e 5) sem 

uma história evolutiva em coexistência, que geralmente promove mecanismos de alguma segregação do 

nicho ecológico, as interações competitivas entre as duas espécies são de facto expectáveis. Para além 

das implicações diretas sobre exploração dos recursos tróficos, as interações competitivas podem causar 

efeitos indiretos nomeadamente no uso de habitat de A. hispanica.  
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Neste sentido foram realizados ensaios experimentais, onde se pretendeu identificar alterações 

comportamentais em A. hispanica na presença de A. alburnus, de modo a avaliar a existência de 

interações competitivas entre ambas assim como potenciais efeitos negativos da coexistência das duas 

espécies. 

 

 

6.2. Metodologia 

Os ensaios foram realizados em condições semi-controladas ex-situ em tanques exteriores (600 L – 

condições naturais de luz e temperatura). Foram testadas interações entre grupos de indivíduos de A. 

hispanica e A. alburnus, mas também entre A. hispanica e Squalius alburnoides, e entre A. alburnus e S. 

alburnoides, como referências de controlo dos ensaios alvo. Os espécimes de A. hispanica foram obtidos 

a partir de stocks mantidos no Parque Natural do Vale do Guadiana do Instituto de Conservação da 

Natureza e das Florestas, no âmbito de programas de reprodução em cativeiro e reintrodução da espécie 

e os espécimes de A. alburnus e S. alburnoides foram obtidos com recurso a pesca elétrica de acordo 

com o protocolo da Diretiva Quadro da Água (INAG, 2008), na Ribeira da Azambuja e no Rio Caia, 

respetivamente.  

Os ensaios decorreram nas instalações da sede do Parque Natural do Vale do Guadiana e em 

instalações da Universidade de Évora em condições ambientais relativamente comparáveis. Após 

aclimatação dos indivíduos, foram formados três grupos experimentais em três tanques, para 4 ensaios 

distintos: i) Ensaio A - 30 indivíduos A. hispanica e 15 A. alburnus, ii) Ensaio B – 15 indivíduos A. 

hispanica e 15 S. alburnoides, iii) Ensaio C (controlo) - 45 indivíduos A. hispanica, iv) Ensaio D - 15 

indivíduos S. alburnoides e 15 A. alburnus. O número total de indivíduos em cada ensaio foi definido para 

representar cenários de elevada densidade piscícola. A estrutura dimensional de cada agrupamento teve 

em consideração a dimensão dos indivíduos maduros de cada espécie assim como a dependência do 

efeito de grupo para a minimização do stress em situação de cativeiro (Matono, observações pessoais). À 

exceção das fases larvares e de alevinagem, A. alburnus apresenta dimensões superiores a A. hispanica 

na natureza, razão pela qual se reproduziu essa realidade neste estudo. Por outro lado, pretendeu-se 

testar o confronto sobretudo com individuos A. alburnus das classes de dimensão que apresentam maior 

potencial de dispersão na rede hídrica e sobreposição de habitats com A. hispanica, os quais constituem 

potencialmente o grupo de maior ameaça directa a esta espécie (ver Capítulos 2 e 5).  

Todos os indivíduos foram medidos (comprimento total, mm – Tabela. 6.1) imediatamente antes de serem 

usados nos ensaios, tendo cada exemplar sido submetido a teste exclusivamente uma vez. Finalizados 

os ensaios, os indivíduos de A. hispanica foram devolvidos ao stock, S. alburnoides ao respetivo local de 

captura e os indivíduos A. alburnus foram sacrificados.   
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Tabela 6.1. Comprimento médio, mínimo e máximo (CT, mm) dos indivíduos das diferentes espécies em 

estudo nos vários ensaios 

 
Ensaio A Ensaio B Ensaio C Ensaio D 

 
A. hispanica A. alburnus A. hispanica S. alburnoides A. hispanica S.alburnoides A. alburnus 

CT Médio 53 82 47 73 47 67 120 

CT Mínimo 45 65 35 64 35 40 58 

CT Máximo 62 160 60 94 60 120 161 
 

Em cada ensaio, as observações foram efetuadas em simultâneo, mas de forma independente em cada 

um dos tanques, com recurso a gravações vídeo com câmaras subaquáticas digitais (GoPro Hero 4.0) 

que permitem um registo de maior pormenor das categorias comportamentais. As câmaras posicionaram-

se num dos cantos do tanque de modo a maximizar a área de observação e a visibilidade do refúgio. Os 

registos vídeo foram realizados em contínuo durante cerca de 1 hora e 30 minutos e em dois períodos do 

dia – manhã e tarde – durante 3 a 5 dias de ensaio, salvo em situações de falta de visibilidade alheias ao 

controlo experimental.  

Durante a análise dos registos vídeo foram avaliadas diferentes categorias comportamentais: efeito 

grupo, interações individuais e sociais e ocupação do espaço, incluindo em cada uma, o número mínimo 

e máximo de indivíduos, número de eventos e duração de cada evento. 

Na avaliação do efeito grupo foram considerados eventos de agregação social (mínimo 4-5 indivíduos) 

num espaço circunscrito, onde os indivíduos exibem comportamentos de natação ou de relativa 

imobilidade, por forma a que o grupo permaneça coeso. Este comportamento pode manifestar-se de 

forma intraespecífica, quando o grupo é constituído apenas por uma espécie, ou misto, quando as duas 

espécies em estudo o compõe. Contrariamente, quando a distância entre indivíduos aumenta 

consideravelmente, não havendo indício de agregação e/ou reconhecimento social, os indivíduos 

consideram-se dispersos. 

No contexto das interações individuais e sociais avaliaram-se dois tipos de comportamento, intimidatório 

e não-agressivo. Os eventos intimidatórios foram considerados como investidas com movimentos rápidos 

e direcionados, provocando interações de intimidação intencional, com resposta de fuga ou 

deslocalização dos indivíduos intimidados. Por outro lado, os eventos não agressivos referem-se a 

interações de aproximação intencional entre indivíduos, com ou sem contato, mas sem carácter 

intimidatório ou agressivo. Estas interações podem ser intra ou interespecíficas, de caráter individual se 

envolvem um máximo de 4 indivíduos, ou sociais quando envolvem um grupo de indivíduos. 

A avaliação da ocupação do espaço integrou três níveis do tanque; em profundidade, superfície, meia-

água e fundo. Considerando a importância de elementos de refúgio para A. hispanica (ver Capitulo 5), 

foram introduzidas estruturas com valor de abrigo nos tanques, uniformizadas para todos os ensaios. 
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Neste sentido o uso do refúgio foi também avaliado. A análise do efeito grupo e da ocupação do espaço 

foi realizada com base na percentagem de tempo de cada categoria, relativizada ao tempo total de 

observação. As interações individuais e sociais foram analisadas com base na frequência relativa do 

número de eventos.  

Os dados relativos a todos os eventos observados foram relativizados ao tempo total de observação 

vídeo por tanque e testadas diferenças em cada uma das categorias comportamentais entre ensaios 

recorrendo aos testes Kuskall-Wallis e U de Mann-Whitney. Em todas as análises o nível de significância 

foi fixado a 0.05. As análises estatísticas foram efectuadas com o auxílio dos programas Statistica 10. No 

visionamento e sistematização da análise dos registos vídeo utilizou-se o software JWatcherTM (Dan 

Blumstein, Chris Evans and Janice Daniel, Animal Behaviour Laboratory, Macquarie University, Sydney, 

Australia). 

 

 

6.3. Resultados e discussão 

Efeito grupo 

A percentagem de tempo que A. hispanica se encontra em grupo intraespecífico foi bastante elevada, 

quer na presença de Alburno, aproximadamente 80% do tempo de observação (Fig. 6.2 – Ensaio A), quer 

na situação de controlo onde este valor ascende aos 100 % (Fig. 6.2 – Ensaio C), sem diferenças 

significativas (P>0,1) entre estes ensaios. A percentagem de tempo em que se observam indivíduos 

dispersos foi reduzida (inferior a 10%) nos dois ensaios (Fig. 6.2 – Ensaio A e C) sem diferenças 

significativas (P>0,5) representando uma baixa fração do grupo (máximo de 6 indivíduos por evento). Nas 

situações de grupo misto, com as duas espécies agregadas, observou-se uma configuração heterogénea, 

isto é, com alguma segregação espacial interespecífica; (Fig. 6.1). Contudo, a representatividade desta 

categoria foi igualmente muito baixa, exibida apenas em 6% do tempo de observação (Fig. 6.2 – Ensaio 

A).  

Por outro lado, nos ensaios com S. alburnoides a configuração do grupo misto com A. hispanica é 

homogénea, não se observando diferenciação interespecífica. Comparativamente ao ensaio A, esta 

categoria representa tendencialmente uma fração de tempo mais elevada (Fig. 6.2. – Ensaio B), apesar 

de não representar uma diferença significativa (P>0,1). Por outro lado, a representatividade das situações 

em grupo intraespecífico quer de A. hispanica quer de S. alburnoides representam uma fração muito 

baixa do tempo total de observação, significativamente inferior (P<0,05) aos registados no ensaio A. 

Neste ensaio a representatividade dos eventos de dispersão, quer de A. hispanica quer de S. alburnoides 

foi significativamente superior (P<0,05) relativamente à registada no ensaio A, com A. alburnus. Esta 



	

 
84			Impacte	do	alburno	sobre	o	saramugo	
 

situação apresenta-se como a mais relevante deste ensaio, por representar aproximadamente 80% do 

tempo de observação e incluir um grande número de indivíduos (10 a 20).  

 

	

Figura 6.1. – Imagem representativa de grupo misto heterogéneo Anaecypris hispanica (tracejado à 
esquerda) e Alburnus alburnus (picotado à direita). 

 

De modo idêntico, no ensaio com S. alburnoides e A. alburnus, a maior percentagem de tempo de 

observação é representada pela categoria dispersos, em ambas as espécies (mínimo de 22 e máximo de 

30 indivíduos, Fig. 6.2 – Ensaio D). Os eventos de grupo misto, em configuração homogénea, 

apresentam uma percentagem de tempo de apenas 3%, inferior relativamente ao ensaio A e ao ensaio B, 

apesar destas diferenças não serem significativas (P>0,2 e P>0,1, respetivamente).  

Estes resultados demonstram de forma evidente a natureza altamente gregária de A. hispanica e a 

importância do grupo para a espécie.  De uma forma geral, o efeito grupal traduz-se em benefícios 

populacionais, dos quais se destaca a diminuição do risco de predação – pelo maior número de 

indivíduos vigilantes, o que dificulta a aproximação do predador sem ser reconhecido (Pavlov & 

Kasumyan, 2000) – e o aumento das ocasiões de alimentação – determinados indivíduos do cardume 

reconhecem o alimento primariamente, iniciam o evento de alimentação e os restantes são atraídos 

devido a estímulos e a comportamentos de imitação (Pavlov & Kasumyan, 2000) –, embora possa 

incrementar as interações competitivas intraespecíficas. Vários estudos reconhecem a preferência por 

conspecíficos aquando da formação de cardumes, porém esta preferência pode ser anulada 

especialmente na presença de outra espécie filogeneticamente próxima (Ward et al., 2002). Na presença 

de A. alburnus, A. hispanica apresenta uma clara associação conspecífica, o que pode representar uma 

vantagem em situação de competição interespecífica. Este comportamento aparentemente dissipa-se na 

presença de S. alburnoides, o que poderá estar relacionado não só com a sua proximidade filogenética, 

mas com a longa coexistência das duas espécies nativas na natureza. Por outro lado, para além do efeito 

de reconhecimento interespecífico, a dimensão dos peixes também poderá ser um fator determinante 

pois de forma geral A. alburnus na fase adulta apresenta consideravelmente maiores dimensões que A. 
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hispanica assim que S. alburnoides. De facto, nos ensaios realizados os indivíduos de A. alburnus 

apresentaram dimensões significativamente superiores relativamente aos de A. hispanica e de S. 

alburnoides (P<0,05; Tabela 6.1). 

Estes resultados sugerem que o contexto da co-existência histórica entre as espécies nativas é relevante 

para a configuração e consistência de grupos mistos interespecíficos e que na presença da espécie não-

nativa este comportamento tem manifestação muito menos expressiva. Por outro lado, a baixíssima 

representatividade da categoria dispersos na situação de confronto com a espécie não-nativa, poderá 

estar associada a uma percepção de risco de A. hispanica relativamente a A. alburnus.  

 
Figura 6.2. – Representação do registo comportamental (em % de tempo) referente ao efeito grupo nos 4 
ensaios. Categorias comportamentais: dispersos (cinzento claro); grupo intraespecífico (cinzento 
intermédio); grupo misto - interespecífico (preto).   
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Interações intimidatórias e não-agressivas 

Foram observadas interações intencionais entre A. hispanica e A. alburnus, todavia a taxa de eventos é 

muito baixa (9 eventos/hora). De uma forma geral, observa-se um domínio evidente das interações de 

tipo intimidatório (cerca de 60%), face às não-agressivas (40%). As interações intimidatórias são 

maioritariamente, interespecíficas e de caráter social (Fig. 6.2 – Ensaio A) e consistem recorrentemente 

na investida de um indivíduo A. alburnus sob o grupo de A. hispanica. Não se verificaram interações 

intimidatórias entre indivíduos de A. hispanica, incluindo o ensaio de controlo. As interações 

intraespecíficas intimidatórias de A. alburnus são também muito frequentes, consistindo geralmente em 

perseguições envolvendo dois indivíduos da espécie. Por outro lado, as interações não-agressivas de 

caráter social descrevem, na sua grande maioria, a aproximação pontual de indivíduos A. alburnus de 

menores dimensões ao grupo de A. hispanica, o que poderá resultar de preferências sociais por fenótipos 

semelhantes, verificando-se o agrupamento de indivíduos de dimensão semelhante, independentemente 

da espécie (Hoare et al., 2000). A taxa de interações intraespecíficas de A. alburnus é aproximadamente 

igual, quer em eventos intimidatórios, quer em não agressivos.  

Relativamente ao ensaio B, onde se colocam em confronto as duas espécies nativas, a taxa de 

interações é ainda menor (cerca de 1 evento/hora). Na presença de S. alburnoides não se observam 

interações interespecíficas nem intraespecíficas envolvendo A. hispanica. Nas interações intraespecíficas 

de S. alburnoides dominam as de tipo intimidatório de perseguição, havendo também registo de 

interações não-agressivas com contacto, mas muito pouco representativas (Fig. 6.2 – Ensaio B). 

No ensaio D, as interações em estudo apresentam uma taxa muito mais elevada relativamente aos outros 

ensaios (80 eventos/hora). As interações intraespecíficas de A. alburnus são de tipo intimidatório e 

representam 90% das interações manifestadas, consistindo uma vez mais em perseguições (Fig. 6.2. – 

Ensaio D). Estes resultados evidenciam a manifestação de um padrão comportamental particularmente 

ativo em A. alburnus, igualmente observado por Haberlehner (1988), e indiciam também um caráter mais 

agressivo em comparação com as espécies nativas. 

Os comportamentos de interação interespecíficos poderão ser dependentes da dimensão assim como do 

estádio de desenvolvimento dos indivíduos (Almeida et al., 2014). Poderá haver vantagem dos indivíduos 

de maiores dimensões, tanto em interações intra como interespecíficas, representando uma certa relação 

hierárquica de dominância entre espécies dependente do tamanho (Katano, 1994). Dado que de forma 

geral, A. alburnus apresenta dimensões superiores a A. hispanica, o efeito deste fator poderá ter tido 

influência nos resultados obtidos, o qual será igualmente relevante em condições naturais. As investidas 

de A. alburnus sobre o grupo A. hispanica com a consequente quebra do mesmo e deslocalização dos 

indivíduos representou a forma de interação agonista mais comum. Foram observados diretamente vários 

eventos em que esta investida acontecia quando o grupo A. hispanica se encontrava em alimentação (J. 

da Silva e M. Ilhéu, observações pessoais). Embora no presente estudo não se tenha avaliado os eventos 
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de alimentação, coloca-se a possibilidade de interferências no comportamento trófico de A. hispanica, 

devido à presença de A. alburnus. 

	

	

Figura 6.3. – Representação de eventos do registo comportamental (em frequência relativa) referente às 

interações intra e interespecíficas, de caráter intimidatório (preto) e não-agressivo (cinzento). 
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Uso do espaço 

De uma forma geral, A. hispanica demonstrou ser a espécie mais dependente do refúgio. Na situação de 

controlo, verifica-se ocupação do refúgio durante 100% tempo de observação (Fig. 6.3. – Ensaio C), 

enquanto que na presença de A. alburnus, este valor decresce para os 85% (Fig. 6.3. – Ensaio A), 

embora sem diferença estatisticamente significativa (P>0,12), o que corrobora a importância do refúgio 

para esta espécie. Esta dependência do refúgio poderá estar associada à reduzida dimensões da 

espécie, uma vez que o risco de predação é tendencialmente superior em indivíduos mais pequenos e 

consequentemente uma maior ocupação do refúgio representa vantagens contra a predação (Krause et 

al., 1998).  Em oposição, na presença de S. alburnoides, a ocupação do refúgio é muito mais baixa (<1%, 

Fig. 6.3. – Ensaio B) e apresenta diferenças significativas relativamente ao ensaio A (P<0,05) e ao 

controlo (P<0,04). Este resultado sugere uma alteração no padrão de ocupação do refúgio por A. 

hispanica em função da densidade e identidade das outras espécies em coexistência, que poderá variar 

de acordo com o seu nível de adaptação. Por outro lado, foi observada muito baixa taxa de ocupação do 

refúgio por S. alburnoides, e por A. alburnus em qualquer das situações em análise (Fig. 6.3. – Ensaios A, 

B e D). 

No exterior do refúgio, o uso do espaço por A. hispanica demonstrou-se bastante distinto entre ensaios; 

no ensaio controlo a espécie usa exclusivamente o fundo (Fig. 6.3. – Ensaio C), enquanto que na 

presença de A. alburnus, a espécie nativa ocorra também na meia-água e na superfície, ainda que em 

menor percentagem de tempo (Fig. 6.3. – Ensaio A). Na presença de S. alburnoides, observa-se a subida 

de A. hispanica na coluna de água, com presença de indivíduos na meia-água (máximo de 5 indivíduos) 

em cerca de 69% do tempo e ainda na superfície (máximo de 4 indivíduos) por aproximadamente 9% do 

tempo (fig. 6.3. – Ensaio B), ambas com diferenças significativas face ao grupo controlo (P<0,04).  

De um modo geral, A. hispanica usa tendencialmente os níveis inferiores da coluna de água, embora na 

presença de outras espécies tenda a usar também outros níveis mais próximos da superfície onde estas 

ocorrem preferencialmente, provavelmente em resposta ao estímulo das mesmas. Este padrão bentónico 

poderá estar relacionado com a dimensão dos indivíduos enquanto resposta aos riscos de predação, 

assim como com as estratégias tróficas, visto tratar-se de uma espécie que se alimenta 

fundamentalmente de itens tróficos bentónicos (ver Capítulo 4). 

Em síntese, verifica-se uma clara alteração no uso do espaço de A. hispanica na presença de A. 

alburnus, no sentido de um aumento do uso de níveis superiores da coluna de água em simultâneo com 

esta. Estes resultados sugerem um aumento da atividade de A. hispanica associado à coexistência com 

as outras espécies, não nativa e nativa, e consequentemente uma maior exploração do espaço e 

diminuição do tempo de permanência no refúgio. 
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Figura 6.4. – Representação do registo comportamental (em % de tempo) referente ao uso do espaço 

nos 4 ensaios. O espaço disponível à ocupação pelas espécies encontra-se dividido em superfície, meia-

água, fundo e refúgio.  
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6.4. Conclusões 

De uma forma geral, a presença de A. alburnus conduz a alterações no padrão comportamental de A. 

hispanica, relacionada com o uso do espaço e com a intensificação de interações (sobretudo de tipo 

interespecífico intimidatório). Contudo, é importante ressalvar que os resultados encontrados apresentam 

um carácter exploratório e circunscrevem-se a um cenário de elevada artificialização, com elevada 

densidade de peixes e em condições de cativeiro. É de salientar as enormes dificuldades na realização 

dos ensaios, relacionada com aspectos logísticos pelo facto de inicialmente se prever a sua realização 

nas instalações da Universidade de Évora, com aspectos metodológicos pelo facto das condições 

ambientais dos tanques do PNVG-ICNF serem de forma geral pouco adequadas à captação de imagem 

vídeo assim como a observações directas, pois estão eminentemente vocacionados para a manutenção e 

reprodução de A. hispanica. A reduzida transparência da água e/ou baixa visibilidade dos peixes dificultou 

muito a recolha de dados, a qual só se concluiu em Julho do corrente ano, impondo assim grandes 

limitações de tempo para a análise dos registos e tratamento dos dados.  

Por um lado, observou-se uma grande variabilidade entre os lotes experimentais dentro de um mesmo 

ensaio, o que poderá estar relacionado com aspectos de organização social intraespecífica que não foi 

possível controlar nos ensaios. Deste modo, as variações comportamentais poderão ter sido 

influenciadas pela existência uma hierarquia social variável entre lotes, observando-se incluivé diferenças 

entre indivíduos singulares, sendo que uns, mais do que outros, responsáveis pelos comportamentos 

agonistas. Por outro lado, há que ter em conta grau de confinamento espacial dos lotes experimentais e o 

facto de A. alburnus ser uma espécie muito ativa, com movimentações rápidas e com necessidade de 

maior espaço/território. Assim sendo, seria importante avaliar em que medida o grau de confinamento e a 

densidade de peixes apresenta influência no padrão comportamental das espécies, isto é, determinar a 

que escala espacial se detetam interações interespecíficas locais relevantes.  

A. hispanica demonstrou-se uma espécie altamente gregária e dependente de estruturas com valor de 

refúgio. A atividade de A. hispanica parece ser estimulada pela presença de A. alburnus, observando-se 

uma maior amplitude no uso do espaço e consequentemente uma diminuição da ocupação do refúgio na 

presença de A. alburnus. De notar ainda que estas alterações são também bastante evidentes na 

presença de outra espécie nativa S. alburnoides, o que poderá apontar para uma importante influência da 

presença de outras espécies no comportamento do A. hispanica. A ocorrência e o aumento das 

interações interespecíficas, nomeadamente de tipo intimidatório, desencadeadas por A. alburnus, não 

parecem representar uma ameaça direta a A. hispanica, pois não se observaram quaisquer 

comportamentos de fuga ou refúgio face aos potenciais agressores. Apesar de efetivamente se terem 

registado este tipo de interações interespecíficas, A. alburnus e A. hispanica não se segregam 

espacialmente e ocupam simultaneamente as mesmas áreas.  
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Apesar de não serem visíveis interações competitivas entre A. hispanica e A. alburnus a coexistência com 

a espécie invasora influencia o padrão comportamental geral de A. hispanica, o que de forma indireta, 

poderá ter consequências negativas, nomeadamente no aumento do risco de predação por outras 

espécies devido ao aumento da atividade dos indivíduos ou a diminuição dos eventos de alimentação por 

interferências intimidatórias por parte de A. alburnus. Neste sentido se justifica a realização posterior de 

estudos em situação mais próximas do natural e com maior abrangência temporal.  

A magnitude das interações, o grau de alteração comportamental e os seus impactos sobre as 

populações de A. hispanica poderá depender do tempo de coexistência com A. alburnus, da escala e 

mesmo das condições ambientais como a disponibilidade e o acesso a recursos, fatores que não foram 

avaliados neste estudo. Os resultados apresentados são de facto explorações preliminares e 

representam as primeiras evidências da interação comportamental entre estas espécies. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS        7 

 

Esta Acção contribuiu não só para o conhecimento dos potenciais impactes do Alburno sobre o 

Saramugo, como também de aspetos da bioecologia desta espécie não nativa, que lhe conferem 

capacidade de adaptação, dispersão e sucesso invasivo. 

Os resultados obtidos permitiram confirmar a presença de A. alburnus em quatro sub-bacias do rio 

Guadiana, em locais de maior ordem, menor declive e escoamento, associados a baixa diversidade de 

habitats e com moderada a elevada perturbação antropogénica. Verificou-se uma significativa 

variabilidade na distribuição espacio-temporal das várias classes de dimensão e a existência de 

movimentações sazonais na rede hídrica, as quais parecem favorecer a ocupação progressiva de novas 

áreas e, portanto, o sucesso invasor do Alburno. A espécie apresenta relativa precocidade sexual 

(aproximadamente 60 mm) tanto nos machos como nas fêmeas e o período reprodutor decorre entre 

Março e Junho/Julho, com pico em Abril/Maio e o recrutamento ocorre em todos os sectores fluviais.  

Concluiu-se que existe uma elevada proximidade genética entre A. alburnus e A. hispanica. Embora os 

ensaios de hibridação espontânea e fertilização ex-situ não tenham produzido resultados, não é possível 

ainda descartar a hipótese de existir viabilidade de hibridação entre estas espécies, considerando-se 

importante efetuar novos ensaios de fertilização ex-situ, numa próxima época de reprodução, sem 

prejuízo quer dos resultados já obtidos, quer do desenvolvimento de outras Acções do projecto. 

A análise do regime trófico evidenciou o carácter generalista e oportunista de A. alburnus, não se 

prevendo a ocorrência de elevada sobreposição alimentar com o Saramugo, com consequências ao nível 

da exclusão por competição trófica directa. No contexto ambiental onde ocorrem as populações de A. 

hispanica, as interações competitivas mais críticas com o A. alburnus tenderão a ser em pequenos pegos 

estivais com elevada densidade piscícola e baixa produtividade. A componente ictiófaga de A. alburnus 

parece ser muito pouco relevante, não se constituindo como uma ameaça predatória a A. hispanica. 

Os padrões de uso de habitat de A. hispanica e das diferentes classes de dimensão de A. alburnos 

evidenciam uma elevada sobreposição de habitat verificada entre as diferentes classes de A. alburnus e 

A. hispânica, bastante reveladora das potenciais consequências negativas da competição/segregação 

espacial em caso de coexistência das duas espécies. A importância de elementos com valor de 

abrigo/refúgio foi evidente para ambas as espécies, embora com preferências distintas. 

A. hispanica demonstrou ser uma espécie altamente gregária, que ocupa preferencialmente os níveis 

inferiores da coluna de água e dependente de estruturas com valor de refúgio. Na presença de A. 

alburnus, observou-se um aumento da actividade de A. hispanica e alterações no padrão de uso do 
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espaço. A ocorrência de interações interespecíficas de tipo intimidatório, desencadeadas por A. alburnus, 

não parecem representar uma ameaça direta a A. hispanica. Apesar da ocorrência de interacções, não se 

observou segregação espacial entre as duas espécies, ocupando ambas simultaneamente as mesmas 

áreas. A magnitude das interações, o grau de alteração comportamental e o seu impacte sobre as 

populações de A. hispanica poderá depender de uma multiplicidade de factores que não foram avaliados 

neste estudo. As interacções interespecípicas traduzem-se não só em efeitos directos, mas podem 

também ter efeitos indirectos ao nível da organização social de A. hispanica, com possíveis repercussões 

ao nível populacional. Estes resultados são, assim, de carácter preliminar e representam as primeiras 

evidências da interação comportamental entre estas espécies. 

Em termos gerais, os resultados alertam para a particular vulnerabilidade da população de A. hispanica 

na Ribeira do Vascão, uma vez que A. alburnus já se encontra no sector jusante desta Ribeira, podendo 

progredir para os sectores mais a montante, onde ocorrem as populações de A. hispanica. Uma vez em 

coexistência, as probabilidades de interações interespecíficas negativas poderão ser elevadas.  

Os estudos desenvolvidos nesta Acção permitem concluir que os potenciais impactes de A. alburnus 

sobre A. hispanica, em caso de coexistência, poderão ser significativos, manifestando-se sobretudo ao 

nível da competição pelo espaço e potencialmente em alterações no comportamento. No entanto, no 

contexto actual, os conhecimentos adquiridos no âmbito deste projecto não sugerem que A. alburnus 

constitua uma ameaça iminente à conservação do Saramugo, superior à incontornável ameaça que as 

restantes espécies não-nativas comprovadamente representam. É importante sublinhar que estes 

impactes poderão depender das condições ambientais, da limitação de recursos, do tempo de 

coexistência das duas espécies, da densidade de A. alburnus, do grau de confinamento a que as 

espécies fiquem sujeitas (nomeadamente em pegos estivais) ou até da composição dos agrupamentos 

piscícolas. A avaliação destes factores não foi considerada em fase de candidatura deste projecto, mas 

considera-se que seria importante um maior investimento nesse sentido. Perante os objectivos muito 

concretos deste projecto e do tempo disponível, reforça-se a necessidade de continuar a tentar descartar 

a possibilidade de hibridação entre A. alburnus e A. hispanica, por ser (com base nos conhecimentos 

existentes) esta a componente com repercussões inequivocamente mais nefastas para a conservação 

das populações de A. hispanica. 

A informação recolhida no decorrer da Acção é fundamental para suportar a tomada de decisão relativa à 

implementação das Acções concretas de conservação e melhoria do habitat, no sentido de adoptar 

medidas adequadas à limitação dos impactes identificados, controlando e minimizando as ameaças às 

escassas populações de A. hispanica, designadamente: 

1. Efectiva identificação e avaliação de pressões antrópicas, assim como a implementação de medidas 

que visem o seu controlo e redução efectivos, favorecendo as espécies piscícolas nativas, em detrimento 

das não-nativas. Esta questão é particularmente relevante durante o período estival, quando A. hispanica 
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fica confinado a pegos isolados, onde as condições ambientais são naturalmente constrangedoras, sendo 

dramaticamente agravadas em situações de degradação;   

2. Implementação de medidas de controlo eficazes e duradouras de espécies não-nativas, considerando 

o elevado número de espécies já introduzidas na bacia hidrográfica do Guadiana e respectivos impactes 

(em grande medida efectivamente desconhecidos e a carecer de estudos direccionados e aprofundados). 

No caso concreto do A. alburnus, o padrão de distribuição espácio-temporal identificado nos estudos 

efectuados, resultante das deslocações sazonais na rede hídrica, condiciona, naturalmente, a 

implementação de medidas de controlo à dispersão. Nesta perspectiva, qualquer barreira a ser projectada 

derá que ser, necessariamente, de carácter permanente ao longo do ano e não-selectivo, 

independentemente do tipo (física, eléctrica, bolhas e som); 

3. Necessidade de investimento na conservação do habitat de A. hispanica, promovendo medidas de 

melhoria e reabilitação de habitat direccionadas aos elementos diferenciadores das preferências do A. 

alburnus. Nesse sentido, os elementos de cover/refúgio como a turbulência e uma elevada percentagem 

de substratos de elevada granulometria, ambos normalmente associados a habitats do tipo riffle, poderão 

desempenhar um papel importante. Intervenções de reabilitação de habitat na área de distribuição de A. 

hispanica, no sentido da criação de maior número de riffles, poderão constituir uma medida muito 

favorável à conservação desta espécie.  
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