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RESUMO

São apresentados os resultados das amostragens piscolas em 45 estações distribuídas pela área de
ocorrência histórica de saramugo e dos respetivos fatores de ameaça na bacia hidrográfica do Guadiana.
Os dados veem confirmar a situação de pré-extinção em cinco sub-bacias e a presença da espécie
apenas nas sub-bacias do sul: Ardila, Chança, Vascão, Foupana e Odeleite.
Destaca-se a sub-bacia do Chança, onde a espécie foi encontrada em todas as estações de amostragem.
Os valores de IBIP indicam boa qualidade das comunidades piscícolas nas ribeiras de Odeleite, Foupana
e Vascão, sendo razoável nas de Safareja e de Murtigão, enquanto no Chança os valores de IBIP
variaram entre razoável e bom.
As pressões que foram responsáveis pelo desaparecimento da espécie nas 5 sub-bacias continuam a
existir. Em termos de fatores de ameaça, os resultados apontam para o reforço da importância das
ações C2 e C3 de controlo do acesso do gado e do melhoramento da vegetação ribeirinha. Fora da área
de intervenção do LIFE e da Rede Natura 2000, mantém-se outras pressões ao nível das captações de
água e da interrupção da conetividade fluvial.

ABSTRACT

The distribution range and threats was examined in 45 sampling stations distributed by the historic area
of occurrence of the saramugo in the basin of the Guadiana. The data confirm the status of preextinction in five sub-basins and the presence of the species only in the southern sub-basins: Ardila,
Chança, Vascão, Foupana and Odeleite.
In the sub-basin of Chança, the species was found in all sampling stations. The IBIP values indicate good
quality of the fish communities in rivers of Odeleite, Foupana and Vascão, being reasonable in the
Safareja and Murtigão, while in Chança the IBIP values ranged from reasonable and good.
The pressures that were responsible for the disappearance of the species in 5 sub-basins continue to
exist. In terms of threats, the results point to the strengthening of the importance of C2 and C3, actions
based on cattle access control and improving the riparian vegetation. Outside the LIFE intervention area
and Natura Network 2000 remain other pressures, on the level of water abstraction and the
interruption of river connectivity.
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INTRODUÇÃO

O saramugo - Anaecypris hispanica é uma das espécies mais ameaçadas da Península
Ibérica (Collares -Pereira et al., 2001). Este pequeno ciprinídeo (até TL 8 cm) é
endémico estando restrito a alguns afluentes dos rios Guadiana e ao rio Bembézar na
bacia do Guadalquivir. Ambos rios tipicamente mediterrânicos, com um regime
intermitente típico, reduzido a pegos durante o verão (Alvarez Cobelas et al., 2005) .
Embora relativamente abundante na década de 1970 (Collares-Pereira e Almaça,
1979), a espécie sofreu um declínio dramático na sua abundância e área de
distribuição (Collares-Pereira et al., 1999, 2000a, 2000b, 2002) e a população
portuguesa está atualmente reduzida a pequenos troços, geralmente em número
reduzido (Cardoso & Carrapato, 2008, 2010).
Esta depleção foi mais acentuada nos últimos 20 anos, devido principalmente à
redução dos níveis de água, degradação de habitat, aumento da poluição e
eutrofização (Collares-Pereira et al., 2000c). A proliferação de espécies exóticas
também representa uma grande ameaça para a sobrevivência do saramugo devido à
predação, competição por alimento e espaço e eventual hibridação (Collares-Pereira et
al, 2000c; Collares-Pereira e Cowx, 2001; Doadrio et al., 2001; Blanco-Garrido et al.,
2009; Hermoso et al., 2010).
Sob este cenário, o saramugo foi classificado com o estatuto de ameaça de
Criticamente em Perigo de acordo com a última versão do Livro Vermelho Português
(Cabral et al., 2005) e ''Em Perigo” de acordo com o Catálogo Espanhol de Espécies
ameaçadas de extinção (Lei 139/146 2011; Doadrio et al., 2011b) e com a Lista
Vermelha da IUCN (Crivelli, 2006). Esta espécie encontra-se igualmente listada na
Convenção de Berna (Anexo II) (1988) e nos anexos II e IV da Diretiva Habitats
(92/43/EEC).
Com esta ação do projeto LIFE pretendeu-se avaliar a situação da espécie, ao nível da
bacia do Guadiana, face ao levantamento efetuado no anterior LIFE (1997-2000). A
atualização dos fatores de ameaça nas sub-bacias onde a espécie ainda ocorre foi
igualmente um dos objetivos da Ação A3, na medida em que a sua identificação é
determinante não só para a avaliação dos níveis críticos de cada população como
também é determinante para assegurar a eficácia das Ações de Conservação Concretas
previstas no LIFE.
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METODOLOGIA

AMOSTRAGEM

A amostragem da ictiofauna foi efetuada com recurso a pesca elétrica seguindo o
protocolo da Diretiva Quadro da Água (INAG, 2008). Todos os indivíduos capturados
foram medidos, identificados até à espécie e, com exceção das espécies exóticas,
foram imediatamente devolvidos ao curso de água. Os equipamentos de medição das
variáveis ambientais de cada ponto constam na Tabela 5 (Anexo 1).
No período de 23 de março a 8 de maio de 2015 foram prospetadas 45 estações de
amostragem na bacia do Guadiana (Tabela 6- Anexo 1), apenas 1 foi amostrada fora
desse período, em 18 de junho. Este período foi definido de modo a respeitar o
intervalo de tempo da reprodução dos saramugos.
As estações foram selecionadas com base na presença de saramugo durante o LIFE 97
(Figura 1). Com exceção das sub-bacias do Vascão, Degebe e Carreiras todos os pontos
com presença de saramugo do LIFE97 foram amostrados (Figura 2).
No LIFE97 a ribeira do Vascão foi intensamente prospetada, através de pontos fixos e
outros móveis, com o objetivo de caraterizar o habitat da espécie pelo que não fazia
sentido aqui recriar todos os pontos desta ribeira. A cobertura da ribeira foi realizada
através da escolha de estações mais a jusante e a montante com a presença da
espécie, sendo que os restantes pontos foram escolhidos com base na sua
equidistância e simultaneamente com base no maior valor das frequências relativas de
capturas da espécie no LIFE97.
Na sub-bacia do Degebe optou-se por não repetir dois dos pontos do LIFE 97,
nomeadamente da ribeira da Pecena e da Pardiela, uma vez que têm sido
desenvolvidos trabalhos nesses locais na última década (Bernardo et al., 2001;
Bernardo et al., 2003; EDIA, 2008, EDIA, 2009; Godinho et. al., 2014; Ilhéu et al., 2004;
Ilhéu et al., 2009; Ilhéu et al. In prep; Matono et al., 2009; Matono et al., 2012a;
Matono et al. 2012b; Matono et al., 2013; Matono et al., 2014;). Esses pontos foram
substituídos por dois pontos mais a montante na ribeira da Pardiela: D12 e o D101.
Quanto às estações de amostragem na ribeira de Carreiras, já na altura do LIFE97 eram
pontos com presença vestigial da espécie e apenas existem registos da espécie no ano
de 1997. Nos anos subsequentes do projeto e apesar do esforço de amostragem não
voltaram a ser registados. Para além disso, no âmbito do projeto de acompanhamento
dos efeitos da seca extrema de 2005 e em anos seguintes a equipa do ICNF também
não voltou a encontrar a espécie (Rogado et al., 2005; Cardoso & Carrapato, 2008).
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Em oposição foram adicionadas 10 estações de amostragem. São pontos do LIFE97 que
não registaram saramugos mas também pontos novos à rede inicial do LIFE: X101, LU1,
D12, D101, AL11, A101, A102, OD6, OD101. Com a adição destas estações pretendeuse identificar melhor a distribuição da espécie dentro de determinadas ribeiras,
nomeadamente limites a montante ou a jusante, e avaliar a fase de pré-extinção de
outras.
Apenas na estação AL11 não existiram condições para a amostragem, por inexistência
de água e dificuldade de acessos a locais alternativos.

Figura 1 - Localização das estações de amostragem do LIFE 97 com presença de saramugo.
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Figura 2 - Localização das estações de amostragem monitorizados no âmbito do presente LIFE
Saramugo.
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Posteriormente, dado o número reduzido de estações com presença de saramugo face
ao que seria expectável, foram adicionados os dados da Ação A4, apenas com o
objetivo de retratar melhor a área de distribuição da espécie em cada uma das subbacias do Vascão, Foupana e Odeleite.

ESTADO DAS COMUNIDADES PISCICOLAS

Os índices de integridade biótica baseiam-se no princípio de que as comunidades
biológicas respondem de forma previsível e quantificável às alterações humanas dos
ecossistemas aquáticos. Este tipo de índices é composto por um conjunto de métricas
que representam aspetos da estrutura e funcionamento das comunidades. Estas
métricas são passíveis de serem quantificáveis e respondem de forma preditiva ao
gradiente de pressão. O valor obtido para cada uma das métricas numa determinada
estação de amostragem é comparado com o valor esperado num mesmo tipo de rio
com ausência de perturbações ou perturbações negligenciáveis (ou seja, em condições
de referência). O resultado numérico do índice obtém-se pela soma de todas as
métricas e reflete o desvio de determinada estação relativamente às condições de
referência, dando, desta forma, uma avaliação da qualidade biológica.
Os dados biológicos obtidos foram utilizados na avaliação da qualidade biológica no
âmbito da DQA através da utilização do índice de integridade biótica multimétrico – FIBIP, Índice Piscícola de Integridade Biótica para Rios Vadeáveis de Portugal
Continental (INAG e AFN, 2012) – que permite classificar o Estado biológico de cada
setor amostrado.
Para a aplicação do F-IBIP é necessário identificar para cada estação de amostragem,
qual o agrupamento piscícola a que esta pertence, ou seja, qual o agrupamento de
referência com o qual se irá comparar. Na bacia do Guadiana existem, consoante a
dimensão da área de drenagem, dois agrupamentos piscícolas tipo: grupo 4 –
Ciprinícola de pequena dimensão das regiões Norte interior e Sul e grupo 5 –
Ciprinícola de média dimensão da região Sul.
Conforme o grupo de referência as métricas utilizadas baseiam-se de uma forma
genérica na percentagem de indivíduos exóticos, intolerantes, invertívoros e litofílicos.
Esta informação permite, que mesmo nas áreas onde o saramugo não ocorre na
atualidade, avaliar o potencial de recuperação da área de distribuição face ao estado
das comunidades piscícolas.
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VALOR DE CONSERVAÇÃO

Durante o LIFE 97 foi desenvolvido por Filipe (2004) um algoritmo com objetivo de
atribuir um valor de conservação a cada ponto de amostragem – VA, com base na
presença e abundância das espécies mais raras, menos frequentes na rede de
amostragem, com menor abundância e com maior nível de endemismo. Este algoritmo
foi desenvolvido como ferramenta de trabalho para a identificação de troços fluviais a
classificar no âmbito da rede natura 2000, uma vez que a rede de sítios estava na
altura a ser definida.
Os resultados de aplicação deste algoritmo permitem identificar as zonas com maior
interesse para a conservação das comunidades piscícolas.

FATORES DE AMEAÇA

O mapa das pressões foi construído com informação dos Planos de Gestão da Região
Hidrográfica do Guadiana, de 2010 e 2014 atualizada pelos dados existentes no ICNF
(Tabela 1).
Na fase de caraterização do PGRH de 2014 as instalações pecuárias foram classificadas
como uma pressão difusa, ao invés de pontual como se encontrava no PGRH de 2010.
Esta alteração deveu-se à mudança do destino final dos efluentes das instalações
pecuárias do meio hídrico para o solo o que teve como consequência a alteração do
tipo de pressão, de pontual para difusa. No entanto, tendo em conta os efeitos que as
pecuárias têm sobre as linhas de água, nomeadamente ao nível da vegetação e dos
pegos, e de modo a concretizar em que troços das linhas de água é necessário intervir,
utilizou-se a informação das instalações pecuárias de 2010, em formato pontual, com
atualizações do terreno em 2015.
No que diz respeito à poluição pontual, utilizaram-se as rejeições do PGRH de 2014,
estas dizem respeito às rejeições efetivas em meio hídrico realizadas nos anos de 2012
e 2013.
No âmbito deste trabalho deu-se prevalência às captações de água superficiais, uma
vez que são estas que têm um efeito mais direto na conservação dos pegos. Contudo,
detetaram-se alguns problemas ao nível da informação disponível, com lacunas e
designações que suscitam dúvidas quanto a tratar-se de uma captação superficial ou
subterrânea. A informação das captações de água incluem uma tipologia “captações
licenciadas” a qual não foi ainda possível diferenciar pela ARH se se trata de
superficiais se subterrâneas, em dúvida manteve-se incorporada junto das superficiais.
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Outro fator de pressão pontual são as barragens. No âmbito do LIFE o maior interesse
sobre este fator prende-se com o facto de as albufeiras poderem constituir fonte de
dispersão de espécies exóticas para a ribeira. Contudo, tendo em conta que as
pequenas barragens são um elemento constante e bem distribuído no território optouse apenas por assinalar barragens com mais de 1ha de albufeira.
No caso dos açudes, para além de constituírem locais preferenciais para os peixes não
nativos são também uma ameaça uma vez que interrompem a conetividade e o fluxo
das populações. Os açudes existentes nas ribeiras que foram prospetadas, no âmbito
da Ação A3, foram então referenciados com base nas cartas militares, imagem de
satélite e localização no terreno.
No caso da ribeira do Vascão, a informação é mais detalhada pois teve por base o
trabalho de Bochechas (2014) sobre os obstáculos à conetividade fluvial dentro do SIC
Guadiana. Neste trabalho para além dos açudes foram também identificadas
passagens hidráulicas e passagens a vau que constituem obstáculos. Foram
incorporados como fator de ameaça todos os obstáculos com Índice de Conetividade
Fluvial inferior a 35.
Em termos de poluição difusa, reuniu-se a informação das instalações pecuárias de
2010 e dos regadios do EFMA e do IDRHA do PGRH de 2014.
Tabela 1 – Base da informação utilizada para o mapa das pressões e dos mapas sectoriais de cada subbacia.

Tipo de pressão
Pontual

Difusa

ARH, 2010

APA, 2014

ICNF

 Captação de água
superficial

--

 Captações de água
superficial no troço
principal das ribeiras

--

--

 Minas abandonadas

 Rejeições
--

 Rejeições

 Pecuária
--

 Regadios do EFMA
e do IDRHA

 Pecuária
--

Descontínuo
fluvial

--

--

 Açudes e outros
obstáculos

Exóticas

--

--

 Barragens com mais
de 1ha de albufeira
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DO SARAMUGO

Os resultados desta Ação vêm reforçar os dados das prospeções realizadas entre 2005
e 2010 (Rogado et al., 2005; Cardoso & Carrapato 2008, 2010). Ao nível da bacia do
Guadiana, regista-se uma regressão da espécie de dez sub-bacias, durante o LIFE 97,
para as atuais cinco sub-bacias: Ardila, Chança, Vascão, Foupana e Odeleite (Figura 3).
Comparando os trabalhos realizados sobre o saramugo em Portugal com o
levantamento efetuado, tudo indica que a área de distribuição da espécie em Portugal
diminuiu cerca de 50% face ao observado no LIFE 97 (Collares-Pereira et al. 2000;
Cardoso & Carrapato, 2008, 2010).
De entre as cinco sub-bacias de onde a espécie desapareceu, destaca-se a do Caia, que
a seguir ao Vascão, apresentava a população com maior densidade no território
português. Julga-se que o fenómeno de seca extrema que assolou o País no ano
hidrológico de 2004/2005, possa ter contribuído para a redução significativa dos seus
efetivos ou mesmo para o seu desaparecimento do rio Caia. Na medida em que
durante as monitorizações sobre o efeito da seca nas comunidades piscícolas,
verificou-se que, no troço de ocorrência da espécie, o rio Caia apenas possuía 10
pegos, sobre os quais era exercida uma forte pressão antropológica (Rogado et al.,
2005). As monitorizações realizadas posteriormente foram infrutíferas, tal como agora.
Por outro lado, face aos resultados das prospeções realizadas nos pegos, quer com
pesca elétrica quer com rede de cerco, nas ribeiras do Vascão e de Odeleite (Cardoso &
Carrapato, 2008; Cardoso & Carrapato, 2010), era de supor que estas ribeiras
apresentassem melhores resultados do que aqueles que agora são apresentados com
a utilização da metodologia padronizada da Diretiva Quadro da Água. Nestas ribeiras
apenas houve um ponto de amostragem com presença da espécie e em números
muito reduzidos (Tabela 2), comparados com as dezenas ou centenas que normalmente
são capturados.
Este facto promoveu um debate em sede da primeira reunião da Comissão de
acompanhamento, com o objetivo de acertar a metodologia mais adequada para
avaliar a situação da espécie em cada uma das sub-bacias de forma diferenciada entre
as do norte e as do sul da bacia do Guadiana.

16

2

Figura 3 - Abundâncias de saramugo / 100m na rede de pontos de amostragem no LIFE 97 -2000 (à esquerda) e no presente projeto em 2015 (à direita). Foram incluídos os
pontos com captura de saramugo da Ação A4.
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Desde 2005 que a espécie não é capturada nas bacias do norte, pelo que optou-se por
utilizar nestas bacias o método de cerco durante o período de estio. A comissão
científica considerou que este método será muito mais eficiente do que as armadilhas
de luz propostas na candidatura do Projeto.
Nas bacias do sul, e nomeadamente no Vascão e Odeleite, os resultados não são
suficientes para determinar tendências de declínio, uma vez que assentam numa única
recolha. E dificilmente comparáveis com os do relatório LIFE 97, uma vez que o esforço
de amostragem foi muito superior.
A este facto acrescem duas razões: no anterior LIFE as capturas abundantes
verificaram-se durante os meses de outono-inverno e as frequências relativas de
captura em cada ponto no Vascão são em média 54%. Isto quer dizer que apenas
capturaram saramugos em metade das visitas que foram realizadas, mesmo com
capturas muito abundantes noutros meses de amostragem.
Deste modo, uma única amostragem primaveril não é suficiente para definir
tendências de declínio de uma população. Estes dados recolhidos de acordo com uma
metodologia padronizada servirão de base a futuras monitorizações, e estas sim
poderão acertar com maior robustez as tendências das populações sobre as quais
existem agora dúvidas, Vascão e Odeleite.
Embora, a comissão científica tenha aceitado a proposta inicial de amostragens
outonais para definir a situação da espécie, face ao exposto, considera-se agora, que
esta metodologia não permite recolher informação que seja comparável com futuras
monitorizações, que seguirão naturalmente o protocolo da DQA.
Tabela 2 - Número total de saramugos capturados na campanha de primavera de 2015. Os dados () são
referentes aos pontos da ação A4 com presença de saramugo.

Sub-bacia
Ardila
Chança
Vascão
Foupana
Odeleite
Total

Nº de pontos
prospetados
6
4
6
4
4
24

Nº de pontos com
presença de saramugo
2
4
1 (1)
2 (1)
1 (1)
10 (3)
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Nº de exemplares
11
36
4 (11)
17 (1)
2 (5)
70 (17)

ESTRUTURA ETÁRIA

Naturalmente que dado o número reduzido de capturas de saramugo não é possível
construir de forma fiável a estrutura etária das populações avaliadas. Contudo, a
presença de indivíduos maduros e de recrutamento dos anos anteriores auxilia na
avaliação global do estado de conservação da espécie em cada sub-bacia. De qualquer
forma esta informação será completada com as futuras amostragens.
Os histogramas das classes de comprimento dos exemplares de saramugo capturados
estão incluídos nas Figura 30 a 29 (Anexo 2). De acordo com Collares-Pereira et al (2000b)
a classe 0+, indivíduos que nasceram no ano anterior mas que ainda não possuem um
ano de vida, podem medir até cerca de 40mm. Sendo assim, a maioria dos indivíduos
capturados pertenciam à classe 1+ ou superior, ou seja a indivíduos com praticamente
dois anos de vida ou mesmo com 3 anos.
Os indivíduos de maiores dimensões, superior a 60mm, foram capturados em todas as
sub-bacias com exceção da ribeira de Safareja (Ardila) e da Foupana.
Em oposição apenas na Foupana se confirmou recrutamento da espécie do ano
anterior. No Chança também foram capturados espécimes com 40mm, mas em
número muito mais reduzido e proporcionalmente inferior às classes dominantes.

ESTADO DAS COMUNIDADES PISCICOLAS

As ribeiras mais a sul apresentaram genericamente boa qualidade das comunidades
(Figura 5). De facto, com uma ou outra exceção (como o V16), os locais amostrados
nas bacias de Odeleite, Foupana e Vascão apresentaram baixo número de exóticas,
uma percentagem significativa de invertívoros e quase sempre grande abundância de
espécimes litofílicos. Em suma, populações equilibradas e com boa integridade biótica.
Na bacia do Chança os dados são um pouco mais heterogéneos, com dois pontos bons
e outros dois com razoável (sobretudo pela menor percentagem de invertívoros e
maior de exóticas).
Os dados da Safareja e Murtigão são muito consistentes, com quase todos os locais a
apontar para razoável (alguma intrusão de exóticas e/ou diminuição de invertívoros, e
ausência de algumas espécies ciprinícolas intolerantes+intermédias).
A única bacia a norte que apresentou comunidades com boa integridade biótica foi o
Caia, nomeadamente os três locais mais a montante e o ponto de Arronches, com
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espécies exóticas residuais, e os espécimes de carácter invertívoro e litofílico
abundantes.
No Xévora a forte presença de alburnos e outras exóticas, e a concomitante ausência
ou presença residual de vários ciprinídeos nativos, justificam os maus resultados
obtidos em todos os locais desta bacia.
Por fim, os locais nas ribeiras da Pardiela (Degebe), Álamo, Lucefecit e Carreiras
apresentaram comunidades muito degradadas e foram altamente penalizados pela
elevada presença de exóticas, acompanhada nomeadamente pela quase ausência do
género Squalius.
Comparando com o mapa da classificação ecológica da bacia do Guadiana (Figura 4),
não existem dúvidas quanto às sub-bacias em melhor estado ecológico: Caia, Vascão,
Foupana e Odeleite.
As bacias que suscitam maiores dúvidas quanto ao futuro da conservação das
populações piscícolas são sem dúvida as sub-bacias do Ardila e do Chança: As ribeiras
do Ardila apresentam comunidades piscícolas e estado ecológico razoável; Por sua vez
o rio Chança, muito embora apresente boas comunidades piscícolas o estado ecológico
da ribeira foi classificado como medíocre no último PGRH.
Existem, portanto, pressões nestas sub-bacias, Ardila e Chança, que a acrescerem ou a
manterem-se podem provocar o desequilíbrio das comunidades e o desaparecimento
da espécie alvo.
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Figura 4 – Estado ecológico das ribeiras da bacia do Guadiana (APA, 2014).

Figura 5 – Resultados do cálculo do índice piscícola da DQA (F’IBIP).
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VALOR DE CONSERVAÇÃO

As quatro espécies que apresentam maior valor de conservação são:
Pseudochondrostoma willkommii, Luciobarbus comizo, Anaecypris hispanica e Salaria
fluviatilis (Figura 6). Comparando com o LIFE97, pode dizer-se que as primeiras cinco
espécies são idênticas, mantêm-se como as espécies mais raras na bacia, embora não
pela mesma ordem.
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40,00
30,00
20,00
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5,24
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6,56

7,56

8,54

9,36

10,57

11,69

13,38

16,19

0,00

Figura 6 - Valor de Conservação de cada espécie nativa da bacia do Guadiana.

Os resultados apontam para uma diminuição generalizada dos Valores de Conservação
de cada ponto de amostragem (Figura 7). Contudo não é alheio o facto de estes
resultados resultarem de uma única amostragem, o que diminui a probabilidade das
espécies menos frequentes de ocorrerem, exatamente aquelas que apresentam maior
valor de conservação.
Destaca-se a bacia do Chança, porque mesmo com uma única amostragem foi possível
confirmar um elevado valor de conservação em três dos quatro locais amostrados. O
Chança fica assim identificado como uma das bacias prioritárias, não só por albergar
uma população estável de saramugo como uma comunidade piscícola com alto valor
de conservação.
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Num trabalho recente, Hermoso et al (2011) aplicou o software Marxan aos dados das
amostragens de peixes na bacia do Guadiana e identificou o Chança como a bacia
insubstituível na conservação das comunidades piscícolas ibéricas da bacia do
Guadiana.
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Figura 7 - Resultados da aplicação do calculo do Valor de Conservação para cada ponto de amostragem no LIFE 97 (mapa à esquerda) e no presente LIFE (mapa à direita).
24

FATORES DE AMEAÇA

Os fatores que contribuem para a regressão do saramugo são idênticos aos que
ameaçam os ecossistemas fluviais e a sua integridade ecológica, uma vez que os
processos físicos e biológicos são inseparáveis nos rios e ribeiras (Batalla & Vericat,
2013).
A perda ou a degradação de habitat provocada por ações antrópicas variadas, como a
construção de barragens e açudes, a poluição, a extração de inertes e a captação de
água são alguns desses exemplos (Collares-Pereira et al. 2000a, 2000b; Cardoso et al.,
2014). A proliferação das espécies exóticas, espécies alienígenas ao ecossistema, é um
dos fatores que intervêm ao nível dos processos biológicos e que constitui um dos
maiores problemas da atualidade (Hermoso et al., 2010).
A hierarquização dos diferentes fatores de regressão é, no entanto, difícil, dado o
sinergismo que apresentam. A Tabela 3 resume os principais fatores de ameaça à
conservação do habitat do saramugo tendo como base Cardoso et al. (2014).
De forma genérica as pressões antropogénicas na bacia do Guadiana diferenciam-se
claramente entre a parte norte e sul da bacia (Figura 8). Na zona Norte da bacia as
atividades económicas são muito mais intensivas do que no Sul, campos de regadio,
pecuárias intensivas, adegas, etc. Enquanto na zona sul a agricultura e a pecuária são
essencialmente extensivas e as situações de poluição pontual são mais esparsas.
Atualmente as pecuárias intensivas não têm licença para emissão dos efluentes no
sistema hídrico mas, estas não deixam de ser uma forte componente na origem da
poluição difusa. Por essa razão são refletidas no mapa geral das pressões.
As rejeições referenciadas pela APA (2014) são na sua maioria ETAR’s com efluente
urbano. A grande questão é que em muitos desses casos as unidades industriais
existentes também estão ligadas ao sistema urbano. E assim efluentes de queijarias e
de indústria de processamento de carne não são diferenciados no mapa de pressões.
Apesar da aparente pressão reduzida na parte sul da bacia, existem, no entanto,
alguns fatores que ocorrem e que podem colocar em causa de uma só vez a
sobrevivência das espécies. As captações de água nas ribeiras são um fator relevante
na conservação das espécies piscícolas e das restantes comunidades aquáticas, uma
vez que esgotam grande parte dos recursos hídricos dos pegos que resistem ao
período de estio. Este fator é determinante tendo em conta que toda a vida aquática
da ribeira se refugia nos pegos a aguardar pela retoma do escoamento superficial.
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Tabela 3 - Fatores de ameaça identificados pelo Plano de Ação do Saramugo atualizados por cada sub-bacia de ocorrência histórica da espécie. As bacias da atual área de
distribuição encontram-se assinaladas com sombreado verde. [x – fator com influência moderada na conservação da espécie; xx – fator com influência elevada na
conservação da espécie].

Degradação do habitat das populações de saramugo

Fatores de ameaça
Degradação e destruição
vegetação ribeirinha

da

X

Acesso do gado à linha de água

C

LU

xx

Lavoura até à margem da linha de água

D

Al

A

CH

xx

x

xx

x

Alterações da hidromorfologia

F

OD

x

x

Intensificação do uso de agroquímicos

x

x

x

Intensificação do pastoreio

xx

x

Tratamento deficiente dos efluentes

x

x

Extração de inertes

x

x

x

x

Captações de água

x

Regularização dos caudais pelas barragens

xx

x

Assoreamento dos pegos
Interrupção do contínuo fluvial

V

x

Expansão das áreas de canavial
Má qualidade da água

CR

x
x

x

xx

x

Aumento da frequência das secas extremas
Açudes

x
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x

x

xx

Figura 8 – Mapa das pressões na bacia do Guadiana (APA, 2014). As captações de água apenas dizem respeito às
captações de água superficial; As rejeições correspondem às descargas de efluentes no meio hídrico; A pecuária
identifica as propriedades com pecuária intensiva.
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Enquanto os restantes fatores (poluição, degradação do habitat) são ameaças indiretas
à conservação das espécies as captações de água superficial são um fator de
mortalidade direta.
Em termos das pressões biológicas a bacia do Guadiana regista hoje 15 espécies de
peixes exóticas contra as 11 espécies nativas dulçaquícolas (Tabela 4). A grande maioria
destas espécies provém do território espanhol quer seja por dispersão natural quer
por meios humanos, normalmente relacionados com a prática da atividade desportiva
espanhola e portuguesa.

Tabela 4 – Lista das espécies não nativas presentes na bacia do Guadiana em Portugal.

1
2
3
4
5
6
7
8

Espécies não nativas
Alburnus alburnus
9 Oncorhyncus mykiss
Barbonymus schwanenfeldii
10 Fundulus heteroclitus
Carassius auratus
11 Gambusia holbrooki
Carassius gibelio
12 Lepomis gibbosus
Cyprinus carpio
13 Micropterus salmoides
Ameiurus melas
14 Sander lucioperca
Ictalarus punctatus
15 Australoheros facetus
Esox lucius

A pressão por parte das exóticas faz-se sentir essencialmente na parte norte da bacia
(Figura 9). A bacia do Xévora é simultaneamente a bacia com maior proporção e
diversidade de exóticas.
No rio Guadiana, a sul de Pedrógão, ocorrem a maior parte das espécies exóticas
listadas. No ponto de monitorização da equipa da Universidade do Algarve, situado a
950m da foz do Vascão com o Guadiana, foram capturados nos últimos dois anos
Sander lucioperca e Alburnus alburnus (Pedro Guerreiro com. pess.). Desconhece-se a
situação na foz da ribeira de Odeleite.
De qualquer forma, até à data, nas ribeiras a Sul, incluindo Ardila e Chança as espécies
não nativas capturadas resumem-se ainda a 4 espécies: Gambusia holbrooki, Lepomis
gibbosus, Australoheros facetus e Micropterus salmoides. No caso da ribeira de
Carreiras, estas quatro espécies dominam, no entanto, as comunidades piscícolas.
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Figura 9 - Distribuição da proporção das espécies piscícolas exóticas versus as espécies nativas nos
pontos de amostragem na bacia do Guadiana.
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AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO NA SUB-BACIA DO XÉVORA

Desde 2005 que não existem registos no território português (Rogado et al, 2005;
Cardoso & Carrapato 2008). Existem registos recentes da espécie no troço espanhol
(SIBIC, 2014) mas a espécie não foi capturada no troço português apesar da existência
de dois pontos de amostragem no rio Xévora a montante das descargas da barragem
de Abrilongo.
A sub-bacia do Xévora sofreu grandes alterações com a implementação da barragem
na ribeira do Abrilongo. Na verdade esta barragem não tem um regime de caudais
definido que assegure as condições ecológicas adequadas à ocorrência de
comunidades piscícolas estáveis e equilibradas (Figura 10). A descarga das águas é
constante dependente das necessidades culturais, facto que promove um escoamento
contínuo e elevado na ribeira do Abrilongo propício à proliferação das espécies
exóticas em detrimento das autóctones.
Adicionalmente são introduzidos com alguma regularidade espécies exóticas em
coutos de pesca no troço espanhol, o que contribui para a sua disseminação
(http://www.hoy.es/20140325/local/repoblaciones-truchas-regresan-gevora-201403251810.html).
Esta é uma das ribeiras avaliadas com maior diversidade de espécies exóticas e onde se
registaram híbridos de alburnos com bordalos. Na campanha foi inclusive capturado
um exemplar de truta arco-iris Oncorhynchus mykiss, muito provavelmente fruto de
um desses povoamentos (Figura 11).

Figura 10 - Captação de água na ribeira do Abrilongo destinada aos campos de regadio adjacentes (foto
de Paulo Pinheiro).
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A monitorização deverá continuar no troço principal do rio Xévora, tendo em conta a
possibilidade de recolonização da espécie a partir de Espanha.

Figura 11 - Truta-arco-iris capturada no rio Xévora durante a amostragem (Foto de Paulo Pinheiro).
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SUB-BACIA DO XÉVORA
Distribuição do saramugo: sem ocorrências em território português
Tendência: Declínio acentuado (situação de pré-extinção)

Estado Ecológico: Entre o Razoável e o Bom;
Estado das comunidades piscícolas (F-IBIP): medíocre e mau
Fatores de ameaça: Ausência de caudal ecológico na Barragem de Abrilongo; Proliferação de Exóticas;
Povoamentos nos coutos de pesca no Xévora espanhol; Poluição difusa a partir dos campos de regadio
na envolvente da ribeira do Abrilongo e do rio Xévora.
MEDIDAS
Ações LIFE SARAMUGO:
Ação E4 – Atividades de educação ambiental com as escolas
Ação E7 – Campanha de sensibilização para pescadores e produtores agropecuários
Ação E9 – Promover grupo de trabalho interdisciplinar para melhorar a fiscalização
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AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO NA SUB-BACIA DO CAIA

Esta foi apontada pelo LIFE 97, em conjunto com a do Vascão, como uma das subbacias que suportava uma das melhores populações de saramugo. Contudo, desde
2005 que não existem registos da espécie na sub-bacia do Caia, rio Caia e ribeira de
Arronches (Rogado et. al, 2005; Cardoso & Carrapato, 2008).
Contrariamente ao panorama da parte norte da bacia do Guadiana, esta sub-bacia no
troço acima de Arronches apresenta boas comunidades piscícolas e o estado ecológico
de bom, que apenas se voltará a repetir nas sub-bacias mais a sul.
As principais pressões sobre o troço de ocorrência de saramugo prendem-se
fundamentalmente com a presença de gado na linha de água e consequente ausência
de vegetação ribeirinha e degradação da qualidade da água (Figura 12). Nomeadamente
junto ao ponto C1, um dos maiores pegos do Caia, existe uma exploração suinícola a
partir da qual correm num barranco afluente do pego os resíduos orgânicos.
O açude de Arronches, implementado no rio Caia, situa-se no limite sul da distribuição
conhecida da espécie, pelo que constitui um fator de ameaça por ser um polo de
proliferação de exóticas para as zonas de montante. Aparentemente, face aos
resultados da proporção de exóticas versus nativas e da própria estrutura das
comunidades piscícolas, o efeito negativo tem-se mantido controlado na envolvência
imediata da albufeira do açude.

Figura 12 - Troço de amostragem no rio Caia (C7) sem vegetação ribeirinha e com acesso pleno do gado
à linha de água (Foto de Paulo Pinheiro).
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SUB-BACIA DO CAIA
Distribuição do saramugo: sem ocorrências desde o ano de 2000
Tendência: Declínio acentuado (situação de pré-extinção)

Estado Ecológico: Bom;
Estado das comunidades piscícolas (F-IBIP): Bom
Fatores de ameaça: Forte presença de gado.
MEDIDAS
Ações LIFE SARAMUGO:
Ação E4 – Atividades de educação ambiental com as escolas
Ação E7 – Campanha de sensibilização para pescadores e produtores agropecuários
Ação E9 – Promover grupo de trabalho interdisciplinar para melhorar a fiscalização
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AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO NA SUB-BACIA DO LUCEFÉCIT

Os últimos registos de saramugo no Lucefécit remontam a 1981. Durante o projeto
LIFE 97 a espécie não foi capturada nesta sub-bacia. A manter-se a ausência da espécie
no local de amostragem inicial, e face às condições ecológicas desta sub-bacia
considera-se que não se deverá repetir mais este ponto.

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO NA SUB-BACIA DO ALAMO

Desde o LIFE 97 que não se regista a espécie na ribeira do Álamo (Rogado et. al, 2005;
Cardoso & Carrapato, 2008). No âmbito da presente monitorização programou-se mais
um ponto de amostragem com o intuito de identificar outros locais de ocorrência da
espécie, mas este acabou por se apresentar sem água, e portanto sem condições para
pescar.
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SUB-BACIAS DO LUCEFÉCIT E ÁLAMO
Distribuição do saramugo: sem ocorrências no Alamo desde 1997 e no Lucefécit desde 1981
Tendência: Situação de pré-extinção

Estado Ecológico: Razoável;
Estado das comunidades piscícolas (F-IBIP): Mau
Fatores de ameaça: Pecuária em regime intensivo.
MEDIDAS
Ações LIFE SARAMUGO que embora não sejam dirigidas a estas ribeiras alguns dos interlocutores
podem ser coincidentes com a sub-bacia do Caia:
Ação E4 – Atividades de educação ambiental com as escolas
Ação E7 – Campanha de sensibilização para pescadores e produtores agropecuários
Ação E9 – Promover grupo de trabalho interdisciplinar para melhorar a fiscalização
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AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO NA SUB-BACIA DO DEGEBE

A ocorrência do saramugo nesta sub-bacia limitava-se à ribeira da Pardiela, pois desde
cedo no projeto LIFE 97 a espécie deixou de se registar na ribeira da Pecena. Como já
foi referido na metodologia, ambas ribeiras têm sido alvo de vários trabalhos
desenvolvidos na primeira década do século, mas sem capturas da espécie.
O estado ecológico destas ribeiras é mau, bem como o estado das comunidades
piscícolas. Estas linhas de água encontram-se sob forte influência antropogénica:
conversão agrícola de sequeiro para regadio, explorações pecuárias intensivas,
captações de água etc. (Figura 13; Figura 14).

Figura 13 - Captação de água na ribeira da Pardiela (Foto de Maria Ilhéu).
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Figura 14 - Gado bovino na linha de água do Degebe (Foto de Maria Ilhéu).
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SUB-BACIA DO DEGEBE
Distribuição do saramugo: sem ocorrências no Degebe desde o ano de 2000
Tendência: Declínio acentuado (Situação de pré-extinção)

Estado Ecológico: Razoável;
Estado das comunidades piscícolas (F-IBIP): Mau
Fatores de ameaça: Pecuária em regime intensivo.
MEDIDAS
Ações LIFE SARAMUGO que embora não sejam dirigidas a estas ribeiras alguns dos interlocutores
podem ser coincidentes com a sub-bacia do Caia:
Ação E4 – Atividades de educação ambiental com as escolas
Ação E7 – Campanha de sensibilização para pescadores e produtores agropecuários
Ação E9 – Promover grupo de trabalho interdisciplinar para melhorar a fiscalização
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AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO NA SUB-BACIA DO ARDILA

Desde 2005 que não existem registos na ribeira do Murtega quer no território
português quer no espanhol (Rogado et al, 2005; Cardoso & Carrapato 2010). A
espécie apenas ocorre na ribeira do Murtigão e na ribeira de Safareja, embora não
ocupe os mesmos setores fluviais que ocupava no LIFE 97.
Na ribeira de Safareja a espécie é capturada nos pontos novos deste LIFE, mais a
montante do anterior. Apesar dos resultados resultarem de uma única amostragem o
que é facto é que os resultados são em todo semelhantes aos da pesca efetuada
anteriormente durante o período de estio por Cardoso & Carrapato (2010).
Assim, para além da sua área de distribuição nesta sub-bacia se resumir a estas duas
ribeiras encontra-se confinada nas zonas mais a montante. Existe uma tendência de
recuo da área de distribuição pelo que considera-se que há uma tendência de declínio
desta população.
Em termos de comunidades piscícolas tal como o estado ecológico são ambos
razoáveis, no limiar entre o bom e o medíocre. Tudo indica que se houver mais uma
pressão a balança desequilibrar-se-á para o lado mais negativo com as repercussões
que isso terá ao nível da conservação das espécies piscícolas e do saramugo em
particular.
As principais pressões dizem respeito à presença do gado nas linhas de água, quer para
abeberamento quer para pastoreio. São pressões fortes com impactes visíveis ao nível
da total ausência de vegetação, da cor da água e das comunidades.
Na ribeira de Safareja, a pressão do gado é exercida desde o monte das Jarenas até à
ponte da estrada de Safara para Barrancos (A13) (Figura 15; Figura 16). Enquanto no caso
da ribeira do Murtigão, desde a herdade da Contenda até à mesma estrada. No rio
Murtega há muito são conhecidos os problemas que esta ribeira tem com os efluentes
dos matadouros em Espanha.
Em termos de progressão de exóticas, julga-se que os açudes que existem nas ribeiras
do Murtigão e de Safareja, associado à hidrologia destas linhas de água, têm
contribuído para dificultar a colonização das exóticas para montante das ribeiras. Na
ribeira do Murtigão, acresce ainda um outro tipo de obstáculo à progressão para
montante, são portões em ferro colocados transversalmente, que cedem à pressão do
caudal mas que impedem a subida de qualquer espécime para montante. Estão pelo
menos referenciados três sistemas destes.
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Figura 15 – Pego da ribeira de Safareja (A13) em pleno verão, com qualidade de água reduzida devido às
suiniculturas a montante e pelo abeberamento direto do gado. Aqui na monitorização de 2010 foram
encontrados peixes com deformações ao nível do opérculo e foi imprescindível a utilização de luvas no
seu manuseamento.

Figura 16 - Gado na ribeira de Safareja a montante do ponto A101.
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SUB-BACIA DO ARDILA
Distribuição do saramugo: nas zonas mais a montante das ribeiras de Safareja e de Murtigão
Tendência: Declínio

Estado Ecológico: Razoável
Estado das comunidades piscícolas (F-IBIP): Razoável
Fatores de ameaça: Pressão do gado sobre as linhas de água (abeberamento e pastoreio): gado bovino,
suínos e cervídeos.
MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
ETAR de Sto Aleixo a funcionar (medida implementada no âmbito do Plano de Ação)
Ações LIFE SARAMUGO de carater prioritário:
Ação C2 – Minimizar o impacto do gado nas linhas de água
Ação C3 – Reabilitação do meio aquático e requalificação hidromorfológica
Ação E7 – Campanha de sensibilização para pescadores e produtores agropecuários
Ação E9 – Promover grupo de trabalho interdisciplinar para melhorar a fiscalização
Outras ações LIFE Saramugo:
Ação E4 – Atividades de educação ambiental com as escolas
Ação C5 – Demonstração de dispositivo de remoção automática de espécies exóticas
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AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO NA SUB-BACIA DO CHANÇA

Nesta primeira amostragem confirmou-se a ocorrência do saramugo em todos os
pontos de distribuição do LIFE97. A situação parece aparentemente estável.
Nesta sub-bacia de forma geral as comunidades piscícolas são equilibradas e com
espécies de alto valor de conservação. Contudo, a ribeira do Chança foi classificada
com o estado ecológico de medíocre. Tendo em conta que o estado ecológico resulta
de três métricas, aquela que contribuiu para esta classificação foi o estado físicoquimico, ou seja, as condições físico-químicas da água são muito inferiores aos valores
de referência.
As pressões são exercidas essencialmente nos pegos, por abeberamento direto dos
rebanhos de cabras ou de ovelhas (Figura 17). Nas situações encontradas não existe
confinamento do rebanho, no entanto, nos afluentes do Chança dada a escassez de
pontos de água a sobrecarga sobre o mesmo pego pode ser considerável.
A captação de água identificada no rio Chança é de grandes dimensões, tendo por base
a dimensão e secção das tubagens, desconhece-se, no entanto, o seu destino uma vez
que está em território espanhol.
Existe ainda uma outra pressão a relatar, que ocorre com uma certa frequência,
sempre que ocorrem chuvas no verão, as escorrências das minas abandonadas em
território espanhol ao chegarem aos pegos, provocam uma diminuição do pH (Figura
18). Este facto tem como consequência a morte por acidose de grande parte dos peixes
que se encontram retidos no pego e que não têm para onde fugir da pluma ácida
(Figura 19).

Figura 17 – Barranco dos Alcaides sem vegetação ribeirinha pela ação do pastoreio e da extração de
inertes.
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Figura 18 – Escorrências de água ácida na ribeira do Chança a partir de minas abandonadas em Espanha.

Figura 19 – Bogas e barbos mortos por acidose devido às escorrências das minas abandonadas em
Espanha.
.
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SUB-BACIA DO CHANÇA
Distribuição do saramugo: nos mesmos pontos que no LIFE 97
Tendência: Estável

Estado Ecológico: Medíocre
Estado das comunidades piscícolas (F-IBIP): Razoável a Excelente
Fatores de ameaça: Minas abandonadas em território espanhol junto ao rio Chança; Pastoreio e
abeberamento nos pegos
MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
Ações LIFE SARAMUGO que embora não sejam dirigidas a esta ribeira os interlocutores são coincidentes
com a sub-bacia do Ardila:
Ação E4 – Atividades de educação ambiental com as escolas
Ação E7 – Campanha de sensibilização para pescadores e produtores agropecuários
Ação E9 – Promover grupo de trabalho interdisciplinar para melhorar a fiscalização
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AVALIAÇÃO DA SITUAÇ ÃO NA SUB-BACIA DE CARREIRAS

Os últimos registos de saramugo na ribeira de Carreiras remontam ao primeiro ano do
projeto LIFE 97. Nos anos subsequentes do projeto e mesmo posteriormente foram
realizadas várias prospeções, nomeadamente durante o pico da seca e do período de
estio com redes de cerco e a espécie não voltou a ser capturada.
É uma ribeira com uma bacia hidrográfica reduzida comparativamente com as
restantes e onde dominam claramente as espécies exóticas, independentemente do
troço que seja avaliado.
De salientar que na foz da ribeira de Carreiras existe um açude intransponível,
desconhece-se até que ponto esta estrutura não determinou a extinção das espécies
autóctones nesta ribeira, ao impedir o reforço das suas populações.
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SUB-BACIA DE CARREIRAS
Distribuição do saramugo: Ausente
Tendência: Pré-extinção

Estado Ecológico: Razoável a Bom
Estado das comunidades piscícolas (F-IBIP): Mau
Fatores de ameaça: Açude na foz da ribeira; Elevada abundância de exóticas em todo o troço da ribeira
MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
Ações LIFE SARAMUGO que embora não sejam dirigidas a esta ribeira os interlocutores são coincidentes
com a sub-bacia do Vascão:
Ação E4 – Atividades de educação ambiental com as escolas
Ação E7 – Campanha de sensibilização para pescadores e produtores agropecuários
Ação E9 – Promover grupo de trabalho interdisciplinar para melhorar a fiscalização
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AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO NA SUB-BACIA DO VASCÃO

Desde o LIFE 97 que a ribeira do Vascão é apontada como a ribeira que alberga uma
das melhores populações de saramugo. Por essa razão e com base nos dados de
abundância foi possível classificar a ribeira como sitio Ramsar – zona húmida de
importância internacional, uma vez que albergava seguramente pelo menos 10% da
população de saramugo a nível mundial.
Estes dados não vieram a ser confirmados nesta campanha de primavera, aguarda-se
que com a monitorização outonal o cenário possa ser mais promissor. Se o cenário de
ausência ou de abundâncias muito reduzidas se mantiver no Vascão, pode indicar que
a população do Vascão também está em declínio.
Apesar de alguma irregularidade, na generalidade as comunidades piscícolas são
equilibradas e o estado ecológico é bom. Recorde-se que o ponto V16, com menor
índice F-IBIP, é uma zona onde uma das margens é acompanhada por um muro em
pedra.
São várias as pressões antropogénicas sobre o Vascão:
Efluentes: efluente do aterro intermunicipal do sotavento algarvio (em Cortelhas,
concelho de Loulé) que se situa na zona de cabeceira da ribeira e onde já ocorreram
situações de emissão sem tratamento denunciadas pelos locais e verificadas pelos
vigilantes da natureza do ICNF; Efluentes não tratados das povoações dispersas pela
serra do Caldeirão; Efluente não tratado da povoação de Sta Cruz (concelho de
Almodôvar).
Captações de água: As várzeas da ribeira do Vascão são propícias a pequenas hortas ou
pomares que acabam por ser regadas a partir da ribeira em situação de pego. A
situação mais emergente, por afetar diretamente a presença da espécie, situa-se fora
da área de intervenção do projeto, é a do moinho da Chavachã, próximo do ponto V6
(Figura 20). Aqui a caldeira do moinho é seca todos os anos no pico do mês de agosto,
razão pela qual já foi necessário translocar indivíduos antes da drenagem total do
pego.
O assoreamento da ribeira: Nos últimos anos tem-se assistido ao assoreamento de
pegos, a água permanece no lençol freático mas deixa de estar disponível à superfície
para a fauna. Crê-se que este rápido assoreamento ocorra essencialmente devido às
más práticas culturais e de exploração florestal. A título de exemplo o maior pego do
Vascão, que tinha 700 metros de comprimento até ao ano de 2010, está hoje reduzido
a dois pegos muito inferiores que não ultrapassam os 25 metros.
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Embora a pressão do gado não seja determinante nesta ribeira, o facto é que em
determinados locais afeta diretamente a qualidade da água dos pegos que
permanecem no verão e que por isso sobre os quais é exercida uma maior pressão.
Recentemente o trabalho de Bochechas (2014) identificou um conjunto de obstáculos
à conetividade da ribeira do Vascão dentro do SIC Guadiana. Estes obstáculos não se
cingem só aos açudes ligados aos engenhos hidráulicos mas também a passagens
hidráulicas construídas sobre a ribeira incluindo passagens a vau. Foram identificados 8
açudes e 4 vaus dificilmente transponíveis mas, o obstáculo com menor Índice de
Conetividade Fluvial, corresponde à passagem hidráulica da estrada de ligação entre S.
Pedro de Sólis e o Pessegueiro (Figura 21).
Por fim, as espécies exóticas que encontram nas albufeiras criadas pelos açudes dos
engenhos hidráulicos condições favoráveis à sua sobrevivência e reprodução.
Nomeadamente no que diz respeito ao achigã existe uma tendência para os indivíduos
adultos com mais de 200mm ocuparem essas pequenas albufeiras, enquanto as classes
intermédias ocupam os pegos de menores dimensões (Figura 22).

Figura 20 - Captação de água na caldeira do moinho da Chavachã (junto ao ponto V6). A fotografia foi
tirada no último de dia de água na albufeira do moinho.
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.

Figura 21 - Passagem hidráulica da estrada entre S. Pedro de Sólis e o Pessegueiro, onde se pode
observar a face jusante onde a queda de água é da ordem dos 0,60m (Foto de Jorge Bochechas).

Figura 22 - Resultado da pesca por cerco no âmbito do controlo das espécies exóticas no moinho de
Alferes, imediatamente a jusante do ponto V1. É visível um individuo de dimensões superiores a 200mm
e os juvenis criados no ano.
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SUB-BACIA DO VASCÃO
Distribuição do saramugo: Reduzida
Tendência: Possível decréscimo

Estado Ecológico: Bom
Estado das comunidades piscícolas (F-IBIP): Bom
Fatores de ameaça: Efluentes não tratados, captações de água, assoreamento da ribeira, obstáculos
diversos, extensas áreas de canavial.
MEDIDAS
Ações LIFE SARAMUGO de carater prioritário:
Ação C1 – Remoção de espécies exóticas
Ação C2 – Minimizar o impacto do gado nas linhas de água
Ação C3 – Reabilitação do meio aquático e requalificação hidromorfológica
Ação C4 – Demonstração de barreira à progressão ao alburno
Ação E9 – Promover grupo de trabalho interdisciplinar para melhorar a fiscalização
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AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO NA SUB-BACIA DA FOUPANA

A população de saramugo na ribeira da Foupana concentra-se essencialmente no troço
médio superior, perto de Martinlongo. Embora não se tenham capturado saramugos
no ponto mais a montante (F3) como no LIFE 97, a espécie ocorre entre este e o F1,
conforme dados resultantes da monitorização do verão de 2010 (Cardoso & Carrapato,
2010) que vieram a ser confirmados pela Ação A4.
Os resultados de amostragem nesta ribeira foram uma surpresa positiva, na medida
em que a monitorização realizada anteriormente durante a época de estio nos pontos
LIFE 97 tinha-se mostrado infrutífera e com densidades de exóticas mais expressivas.
Na verdade o método utilizado durante o verão com redes de cerco é bem mais
eficiente na captura de exóticas do que a pesca elétrica, pelo que o problema das
exóticas deve manter-se, com especial relevância nos pegos de verão.
A partir da amostragem realizada verificou-se que a Foupana apresenta comunidades
piscícolas estáveis bem representadas, com ambos os índices, piscícola e estado
ecológico, de Bom. Em dissonância apenas o ponto mais a jusante (F4), coincidente
com a área de influência do açude de Alcaria Cova (Figura 23), que apresenta um índice
piscícola Razoável.
Em termos de outras pressões, apenas a registar três captações de água consecutivas
junto à povoação das Mestras.

Figura 23 -Açude de Alcaria Cova implementado em área de distribuição histórica de saramugo.
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Figura 24 - Captação de água para rega de um campo de milho com cerca de 0,5ha junto à povoação de
Mestras.

Figura 25 - Captação de água fixa para rega de hortícolas e de um pomar com mais de 0,5 ha junto à
povoação de Mestras.
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SUB-BACIA DA FOUPANA
Distribuição do saramugo: Em dois dos quatro pontos de presença do LIFE 97.
Tendência: Estável

Estado Ecológico: Bom
Estado das comunidades piscícolas (F-IBIP): Bom
Fatores de ameaça: Espécies exóticas e açudes.
MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
Ações LIFE SARAMUGO que embora não sejam dirigidas a esta ribeira os interlocutores são coincidentes
com a sub-bacia do Vascão:
Ação E4 – Atividades de educação ambiental com as escolas
Ação E7 – Campanha de sensibilização para pescadores e produtores agropecuários
Ação E9 – Promover grupo de trabalho interdisciplinar para melhorar a fiscalização
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AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO NA SUB-BACIA DE ODELEITE

A distribuição do saramugo referenciada pelo LIFE 97 circunscrevia-se a dois pontos de
amostragem, OD1 e OD3. Mais tarde, quer no ano da seca (2005), quer no ano de
monitorização de 2010 não se capturaram saramugos nestes pontos.
Cardoso & Carrapato (2010), ao dirigirem as capturas para as proximidades de pegos
que não secaram em 2005, encontraram a espécie em pontos intermédios ao LIFE 97 e
numa maior extensão, desde um ponto mais a montante (OD101) até ao ponto mais a
jusante (OD6). De realçar que as capturas realizadas foram na ordem das centenas.
Contrariamente, a amostragem primaveril deste ano revelou-se bastante infrutífera.
Face à variação de metodologias e de resultados é difícil preconizar uma tendência da
espécie nesta ribeira neste primeiro relatório.
Contudo os fatores de ameaça são bastante incisivos na área de distribuição da
espécie.
As captações de água sobre os pegos são bastante relevantes nesta ribeira, quer por
esgotamento da água dos pegos quer por reduzirem de forma significativa o nível de
água e consequentemente as condições de sobrevivência. As imagens das captações
de água na ribeira da Foupana (Figura 24; Figura 25) poderiam representar bem o que
ocorre ao longo da ribeira de Odeleite sobretudo junto às povoações de Relvais,
Ribeira, Bentos e Várzea.
Perto da Várzea existem um conjunto de estufas de hortícolas, com cerca de 1ha, cuja
principal fonte de água para rega são os pegos da ribeira, e quando deixa de haver
água à superfície, a captação é aprofundada por escavação dos sedimentos (Figura 26).
No sentido de promover a rega foram construídos três açudes em plena área de
distribuição da espécie, em Bentos, Galaxes e Várzea (Figura 27; Figura 28). Os açudes
foram construídos, com uma altura de 1,80m, entre os anos de 2012 e 2015, com
fundos comunitários (Figura 29), sem terem atendido à necessidade de conetividade das
espécies piscícolas e nomeadamente da população de saramugo.
Os dados do PGRH de 2014 não permitiram identificar rejeições de efluentes urbanos
nesta sub-bacia. Contudo, existem várias povoações ribeirinhas que com certeza têm
efluentes urbanos associados. Este factor ao não aparecer no mapa das pressões
poderá ser subvalorizado e no final até se tratar de uma situação de ausência ou
deficiência de tratamento.
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Figura 26 - Captação de água na “ribeira de Odeleite” junto à povoação da Várzea. O leito da ribeira foi
escavado até o nível de água permitir a captação.

Figura 27 – Açude junto à povoação da Várzea com um modelo de transposição inadequado para
qualquer das espécies autóctones.
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Figura 28 – Açude de Galaxes, situa-se junto ao ponto de amostragem OD3.

Figura 29 –O projeto na candidatura ao Algarve 21 e no painel têm o nome de valoração e/ou
reconstrução dos açudes, quando na verdade se trata de uma construção nova.
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SUB-BACIA DE ODELEITE
Distribuição do saramugo: Ocorrerá de forma irregular ao longo de toda a ribeira.
Tendência: Possível declínio

Estado Ecológico: Bom
Estado das comunidades piscícolas (F-IBIP): Bom  Excelente
Fatores de ameaça: Captações de água para rega; Açudes.
MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO
Ações LIFE SARAMUGO que embora não sejam dirigidas a esta ribeira os interlocutores são coincidentes
com a sub-bacia do Vascão:
Ação E4 – Atividades de educação ambiental com as escolas
Ação E7 – Campanha de sensibilização para pescadores e produtores agropecuários
Ação E9 – Promover grupo de trabalho interdisciplinar para melhorar a fiscalização
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

De forma geral as capturas de saramugo foram muito reduzidas. Com especial
destaque para as ribeiras onde normalmente, com outros métodos, as capturas são na
ordem das centenas, nomeadamente Vascão e Odeleite.
Em termos de presença confirma-se a situação de pré-extinção nas sub-bacias do norte
da bacia do Guadiana e a sua presença em 5 sub-bacias do sul. Aqui aparentemente as
populações estão estáveis uma vez que, com exceção do Vascão e Odeleite, a espécie
ocorreu na maior parte dos pontos de amostragem conhecidos e históricos.
A amostragem realizada não permite, no entanto, definir tendências de declínio. Se a
espécie ocorre nos pontos anteriormente amostrados, isso significa, no mínimo que a
população está estável. Contudo se a espécie não é detetada, pode dever-se a
ineficiência da amostragem, a ciclos populacionais, entre outras razões, pelo que as
tendências de declínio requerem mais do que uma amostragem para as caraterizar.
A história desta espécie, em especial o desaparecimento da segunda população mais
abundante, a do Caia, no espaço de cinco anos (2000-2005), recorda que a fragilidade
do habitat ribeirinho na bacia do Guadiana é muito grande. Deste modo, mesmo
populações estáveis podem desaparecer com certos fenómenos ou atividade humana
mais intensa. Por isso, a monitorização deve continuar nas seis ribeiras onde a espécie
ocorre (seis uma vez que na bacia do Ardila ocorre em duas ribeiras).
De modo a que o esforço realizado no projeto LIFE tenha consequências no futuro,
nomeadamente ao nível da avaliação das tendências de cada população, manter-se-á a
metodologia protocolada no âmbito da DQA no âmbito da monitorização da espécie.
No que diz respeito às bacias com ausências decidiu-se alterar a metodologia
inicialmente prevista, de acordo com proposta da Comissão Cientifica. A monitorização
na primavera de 2016 prevista para essas sub-bacias, será substituída por uma
monitorização de verão com rede de cerco nos pontos de ausência da espécie, em
plena época de estio.

O estado ecológico é importante na medida em que permite aferir o estado das
comunidades piscícolas e o equilíbrio entre espécies. As bacias onde se verificou
melhor estado ecológico e simultaneamente a presença de saramugo foram: Vascão,
Foupana e Odeleite.
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As bacias que suscitam maiores dúvidas quanto ao futuro da conservação das
populações de saramugo, por apresentarem massas de água em estados ecológicos
mais baixos são as sub-bacias do Ardila e do Chança.
No entanto, não se deve menosprezar as comunidades do Chança, pois de todas as
ribeiras foi a que demonstrou maior consistência na amostragem de saramugo, maior
valor de conservação e boas comunidades piscícolas de acordo com o índice F’IBIP. A
única incerteza diz respeito ao estado físico- químico da água e as pressões a que está
sujeito.
A sistematização das pressões por sub-bacia evidencia os fatores de ameaça reais e
aqueles aos quais o projeto pretende dar resposta com a implementação das ações de
conservação concretas. Em termos da área de intervenção do LIFE 2014, reforça a
importância das ações C2 e C3 de controlo do acesso do gado e do melhoramento da
vegetação ribeirinha no SIC Moura-Barrancos e do controlo das espécies exóticas no
SIC Guadiana.
A integração do trabalho de Bochechas (2014), de identificação de obstáculos à
conetividade fluvial na ribeira do vascão, vem ainda reforçar a necessidade de dirigir o
esforço de controlo das exóticas nos pegos coincidentes com os obstáculos com menor
Índice de Conetividade Fluvial aí identificados.
Como balanço final, as pressões que foram responsáveis pelo desaparecimento da
espécie nas 5 sub-bacias continuam a existir. No presente, a preocupação é dirigida ao
agravamento das pressões nas ribeiras onde a espécie ainda ocorre. É o caso da
construção dos três açudes na ribeira de Odeleite, projeto desenvolvido com
financiamento europeu.
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ANEXO 1 – CARATERIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM
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Tabela 5- Equipamento utilizado por cada equipa.

ICNF/LPN

Universidade de
Évora
Aqualogus

Aparelho de pesca elétrica

Sondas

Hans Grassl, EL62, 2.8 KW, 300-500 V

Medidor multiparâmetros da hanna –
HI9828

FlowTracker Handheld ADV

Hans Grassl IG200/2; 40-1000V;
<70Hz

Sonda WTW Multiline 340i

Molinete OTT, modelo C2

Hans Grassl™ EL62II; 700V
Hans Grassl IG200/2;
400-1000 V; < 70 Hz

WTW™ Multiline P4

Molinete SEBA™ M1
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Correntómetro

Tabela 6– Identificação dos pontos de amostragem.

Código
A1
A101
A102
A13
A2
A3
A36
AL11
AL7
C1
C15
C19
C2
C3
C7
CH1
CH2
CH3
CH4
CR3
CR8
D101
D12
D9
F1
F2
F3

Curso de água
Ribeira de Murtega
Ribeira de Safareja
Ribeira do Murtigão
Ribeira de Safareja
Ribeira do Murtigão
Ribeira de Safareja
Ribeira do Murtigão
Ribeira do Álamo
Ribeira da Azeimota
Rio Caia
Ribeira de Arronches
Rio Caia
Rio Caia
Rio Caia
Rio Caia
Barranco dos Alcaides
Rio Chança
Barranco do Vidigão
Rio Chança
Ribeira de Carreiras
Ribeira de Carreiras
Ribeira da Pardiela
Ribeira da Pardiela
Ribeira da Pardiela
Ribeira da Foupana
Ribeira da Foupana
Ribeira da Foupana

Sub-bacia
Ardila
Ardila
Ardila
Ardila
Ardila
Ardila
Ardila
Álamo
Álamo
Caia
Caia
Caia
Caia
Caia
Caia
Chança
Chança
Chança
Chança
Carreiras
Carreiras
Degebe
Degebe
Degebe
Foupana
Foupana
Foupana

anahis_l97
sim
--sim
sim
sim
-nao
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
-nao
sim
sim
sim
sim

amost_l97
sim
nao
não
sim
sim
sim
nao
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
nao
sim
sim
sim
sim
sim
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Equipa
ICNF/LPN
ICNF/LPN
ICNF/LPN
ICNF/LPN
ICNF/LPN
ICNF/LPN
ICNF/LPN
UÉvora
UÉvora
Aqualogus
Aqualogus
Aqualogus
Aqualogus
Aqualogus
Aqualogus
ICNF/LPN
ICNF/LPN
ICNF/LPN
ICNF/LPN
ICNF/LPN
ICNF/LPN
UÉvora
UÉvora
UÉvora
ICNF/LPN
ICNF/LPN
ICNF/LPN

RN2000
x_ETRSptm06 y_ETRSptm06
nao
102188
-167187
nao
83209
-176900
PTCON0053
95396
-175454
nao
81501
-174259
PTCON0053
96698
-176284
nao
80846
-171895
PTCON0053
93499
-173876
nao
57039
-138360
nao
53309
-131450
PTCON0007
69019
-57890
PTCON0007
74001
-59258
nao
72889
-60262
PTCON0007
67244
-52964
PTCON0007
72681
-59331
PTCON0007
67105
-55956
nao
59451
-215135
nao
64786
-211164
nao
72947
-196793
nao
73491
-200958
nao
23502
-236793
nao
17138
-238961
nao
36103
-108306
nao
36904
-111344
nao
37185
-115339
nao
29313
-250635
nao
34988
-251335
nao
24960
-257558

Código
F4
LU1
OD1
OD101
OD3
OD6
V1
V16
V3
V4
V5
V6
X1
X101
X11
X2
X6
X8

Curso de água
Ribeira da Foupana
Riberia de Lucefecit
Ribeira de Odeleite
Ribeira de Odeleite
Ribeira de Odeleite
Ribeira de Odeleite
Ribeira do Vascão
Ribeira do Vascão
Ribeira do Vascão
Ribeira do Vascão
Ribeira do Vascão
Ribeira do Vascão
Rio Xévora
Rio Xévora
Ribeira dos
Marmeleiros
Ribeira do Abrilongo
Ribeira do Abrilongo
Rio Xévora

Sub-bacia
Foupana
Lucefecit
Odeleite
Odeleite
Odeleite
Odeleite
Vascão
Vascão
Vascão
Vascão
Vascão
Vascão
Xévora
Xévora

anahis_l97
sim
nao
sim
-sim
nao
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
--

amost_l97
sim
sim
sim
nao
sim
nao
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
nao

Equipa
ICNF/LPN
UÉvora
ICNF/LPN
ICNF/LPN
ICNF/LPN
ICNF/LPN
ICNF/LPN
ICNF/LPN
ICNF/LPN
ICNF/LPN
ICNF/LPN
ICNF/LPN
Aqualogus
Aqualogus

RN2000
x_ETRSptm06 y_ETRSptm06
nao
44003
-250459
nao
63634
-114735
nao
33856
-262890
nao
29793
-265655
nao
41914
-258387
nao
44903
-259301
PTCON0036
37796
-240727
PTCON0036
28238
-245611
PTCON0036
48753
-238845
PTCON0036
13262
-252052
PTCON0036
20496
-250319
nao
11813
-257711
PTCON0007
98780
-67877
PTCON0007
95312
-61707

Xévora
Xévora
Xévora
Xévora

sim
sim
sim
sim

sim
sim
sim
sim

Aqualogus
Aqualogus
Aqualogus
Aqualogus

PTCON0007
PTCON0007
PTCON0007
PTCON0007
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92450
91815
93798
95974

-62258
-63283
-63526
-63702

X1

X2

X6

X11

X8

X101

C1

C2
68

C3

C7

C19

LU1

AL7

D9

69

D12

D101

A1

A2

A3

A13

70

A36

A101

A102

CH1

CH3

CH4

71

CR3

CR8

V1

V3

V4

V5

72

V6

V16

F1

F2

F3

F4

73

OD1

OD3

OD6

OD101

74

ANEXO 2 – CLASSES DIMENSIONAIS DE ANAECYPRIS HISPANICA
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Figura 30 - Distribuição da frequência das classes dimensionais dos exemplares de saramugo capturados na subbacia do Ardila: A2 – ribeira de Murtigão, A101 – ribeira de Safareja.

Figura 31 - Distribuição da frequência das classes dimensionais dos exemplares de saramugo capturados na subbacia do Chança.

Figura 32 - Distribuição da frequência das classes dimensionais dos exemplares de saramugo capturados na subbacia do Vascão.
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Figura 33 - Distribuição da frequência das classes dimensionais dos exemplares de saramugo capturados na subbacia da Foupana (Fd é um ponto de amostragem da Ação A4).

Figura 34 - Distribuição da frequência das classes dimensionais dos exemplares de saramugo capturados na subbacia de Odeleite (ODc é um ponto de amostragem da Ação A4).
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