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Sumano. Sendo 0 repovo<llnento de salmonideos lima activ idade designada por {omenta 
pisclcola das aguas interiores, com uma larga aplicac:;ao em numerosos cursos de agua do centro 
e norte do 110550 pais, interessava levrtr a cabo uma aval iac;ao critica deste procedimento. 
Utilizando a metodologia corrente entre n6s, foram libertadas tru tas marcadas de idad e 1+ em 
tres cursos de agua: Rios OlD, Sabor e Peio, tendo-se, neste rio, utilizado simultaneamente 
individuos 0+. Paralelamente, esta h~cnica foi comparada, para a rio Sabor, com a transferencia 
de trutas se)vagens, com origem no mesmo rio au noutra bacia (Rio Sardo). No que concerne ao 
repovoamento resultaram clflras as SU<lS Iimita,oes: a) forte agrega,ao espacial dos peixes com 
progressiva diminui,ao del sua condic;ao; b) variabilidad e de resultados, depend end a numas 
situa<;6es d e facto res de competic;ao intra-espedfica e, noutros, do pr6prio habitat; e) impacte 
negativo sabre as trutas etut6etones e diferencial de acorda com cada classe de idade. Je'i a 
transferencia de trutas reve)ou resultados mais satisfatorios derivado da superior dispersao 
espacial, es tando a sua repartic;ao intimamente ligada com as ca racterfs ticas fisica s do meio. 
Todavia, a possivel competic;ao com a popu lcH;ao nativa nao permite que aqueles individuos 
ocupem os melhorcs habitnts. 
Palavras-chave: repovoamento, transferencia, trutas, ordcnamento de peseas 

Abstract. Trout stocking is a technique commonly used in Portugal to increase fresh water fish 
production . The objective of th is work is to make a critical assessment of this procedure. 
Release of tagged trouts 1 + took place in the rivers 010, Sabor and Poio (a lso introduced here 
age class 0+ fish). The success of this method was compared in R. Sabor with trout transference, 
from the same stream and from another catchment (R. Sordo), The results obtained a llow 
conclusions to be drawn on limitations: a) the released fi shes displayed a clumped character 
and their condition deteriorated progressively; b) stocked populations exhibited a wide range 
of variation, depending on regulation pursuant to density-related factors or habita t variables; c) 

native trouts were etffected by this operation, but differently according to the age class. Trout 
transference revealed a higher success rate because of a higher dispersa l of planted fishes, 
which was linked to physical variables. However, these trouts occupied generally marginal 
habitats, a llowing inference of a s trong competion by the native ones. 
Key words: stocking; transference; trouts; fisheries management 
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Resume. Le repeupleillent en sil lmonides cst tine technique tres repilndue ilU Portugal, pour 
amc liorer la densitc des popu lations destinces a la ptkhc de luisi r. Le present article, cherche a 
ana lyser d 'une f;lI;on critique 1<1 CDurante me thodologie. O n a libere des truites ma rquees 1+ 
dans les rivieres 0 10, Si.1bor et Puio (ici des alevins 0+ ont allssi ele introduits). Cd methode il 
etc cOlnpmc illl SaboT avec la transfcml1ce de truitcs, en prOVellclilCe de la mcm€ riviere, Ull d 'ull 
autre basin (Sordo). L'efficacite des alevinagcs ou repeuplements a etc contestee: les truites ont 
presente line intense agregation et leur condition est de venue de plus en plus faible; b) les 
resuitflts slIr les poissons de pisciculture ont etc tres va riables, en dependant d'une regu lation 
de In popuirltion ddermincl' par des fac teufs biotiques uu abiotiqlles; c) i'operation a ete nocive 
pour les trllitcs sauvages, mais variable pour chClque c1asse d'age. La transferance de tru itellcs 
montre d es resuitats moins decevants: les poissons ont prcscnte une distribution plus 
convenrlble et liee <tux var iCl b les physiques. POllrtant, probablement parce que les meilleurs 
postes sont monopolises par Ies autochtones, ces truites liberees occupent des habitats moins 
con venables. 
Mots des : rcpL'llplcment, transference, trui tes, amena gcment des peches 

Introdu~ao 

o repovoamento piscico la ou a 
in trodw;ao de peixes nao e d e rnodo 
algum lim processo recente tendente a 
aumentar a quantidade de individuos 
susceptiveis d e serem capturados. Na 
Dinamarca, par exemplo, as primeiras 
introd u ~oes podem ser reportadas ao 
seculo XV I, no caso dos ciprinideos, a 
partir da sua cultura em tanques 
(RASMUSSEN e CEERT-HANSEN, 1998). 
Mas a introdlH;50 em Portugal d e 
espedes como a carpa e a tenca e bem 
mnis Ionginqua, pcrdendo-se na noite 
dos tempos, atribuindo-se aos rOl11anos a 
expa nsao d estas especies em toda a 
Europa (BA LON, 1974). No gue se refere 
a trllta (5n11110 trlltn L.), 0 repovoalnento 
destes individllos e uma pratica ancestral 
e teve certamente um intenso increlnento 
a partir da descoberta da fecunda(ao 
artificial des ta especie. A sua tecnica era 
ja descri ta no recuado ano de 1773 no 
Traite General des Peches de Duhamel 
du Monceau. A colocat;ao nos rios de 
dispositivos com avos embrionados era 
par sua vez lima pratica largamente 
expand ida em lnglaterra e Esc6cia, desd e 
o final do seclllo XVIII , por um alemao de 
nome Jacobi. 

Embo ra muito v lIlgarizado 0 

repovoamento de trlltas, 56 nas decadas 
mais recentes se tern procedido na 
Europa a sua avalia~ao, quer em termos 
do sell resultado enl aumentar a llu'!dio e 
longo prazo 0 potencia l piscicola, guer 
na s Sllns interac~6es com as poplllac;oes 
selvagens. Em Portugal coube desde h" 
muitos an05 aos Servic;os Florestais 
desempenhar esta tarefa, com especial 
es pecia l relevancia para a Estac;ao 
Aquico la do Ave. Todavia, n50 existe 
uma informa~ao globa l das conseqllen
das d este metodo, especia lmente em 
term os de se conhecer a sustentabilidade 
das popula~6es libertadas, 0 IlleSIllO quer 
di zer da eficacea e validade dos 
procedimentos utilizados. Por exemplo, 
em Fran~a , e referido que apenas 0,5% 
das truta s dOlnesticas atingem a 
maturidade sexual, alem de que estas 
aprese ntam Ullla manifesta "inferio
rid ade bio l6g ica" que leva a uma 
redu zida capacidade de cOlllpetirem par 
espa~o e alimento com as trutas 
aut"ctones (LUCHESI et aI., 1997). Acresce 
que tem surgido enl muitos paises a 
preocupa~ao pel os riscos potenciais que 
podem resultar destas operac;6es, muito 
especia lmente na altera~ao da estrutura 
das populaC;6es nativas e perda da sua 
integridade genetica (COWX, 1994, 1998), 
com a resultante diminuic;ao da sUn 
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adaptabilidade ao meio. Este ultimo 
aspecto teln sido designado como 
poluit;ao genetica e tem sido contradi
toria a infor1l1at;ao tendente a apurar a 
fluxo genetieo entre individuos 
domesticos e seIvagens (HANSEN et al., 
1995; LA1\GIADER e SCHOLL, 1995). 

o presente estudo teve como objecti
vo avaIiar os repovoamentos realizados 
em alguns curs os de agua do Nordeste 
do pais e analisar a op~ao de 
transferencia de trutas selva gens como 
possiveI alternativa. Dentro deste ambito 
foram tidos em conta divers os aspectos, 
designadamente: 

- Dinamica espaciaI e evolu~ao da 
condit;ao dos indivfduos Iibertados. 

- Consequencias do repovoarnento 
nas populat;6es indigenas. 

- Variabilidade entre rios ou sectores 
dum Inesn10 rio e influencia de pequenas 
barragens. 

- Comparat;ao da eficacea do repo
voamento reIativan1ente a transfcrencia 
de trutas (transplanta~ao) e, neste caso, 
detectar a infIuencia da origem dos 
peixes (mesma bacia ou bacias distintas). 

- Conhecimento do habitat preferido 
pelas trutas no perfodo ap6s 0 

Ian~a1l1ento, decorrente da operat;ao de 
transferencia. 

Caracteristicas dos locais de estudo 

A investigac;ao desenrolou -se em dois 
seetores do rio 010 (Bacia do Ta1l1ega) e 
nos rios Poio (Bacia do Corgo) e SaboL 
as tro~os onde se desenrolaram as ope
rat;6es de repovoarnento e transferencia 
de trutas apresentavmll identicas caracte
risticas morfo1l1etricas e Iitologieas, 
nomeadamente situavam-se em vales 
encaixados, apresentando 11m acentuado 
declive, sendo 0 substrato constituido 
par rochas graniticas, em bora no 010 as 
xistos quartzfticos se eneontrassem iguaI-

Inente presentes no sector inferior. As 
zonas consideradas apresentavam redu
zida eutro£iza~ao e as margens apresen
tavam uma densa vegetac;ao ripfcola 
dominada por amieiros (Alnlls glutiI1Gsa), 
sendo portanto os impactes antropoge
neos de reduzido significado, dado que a 
cobertura vegetal era constituida essen
cialmente pOl' povoamentos fIorestais 
(com destaque para 0 Pin liS pillastcr e 
Qu crcus pyrelll1ic(1). Exceptua-se 0 Rio 
Poio, onde estava implantada un1a mini
hid rica, reduzindo-sc todavia a alterat;ao 
das margens aos Iimites da albufeira. 
Neste rio, 0 estudo desenrolou-se a 
1110ntante da albufeira na pr6pria albu
feira e a jusante desta. 

Em virtude destas circunstancias, a 
agua apresentava-se pouco mineralizada 
e com reduzido teor em nutrientes: a 
condutividade nao ultrapassou os 40 ~ S. 
011-1

, enquanto que os maximos de 

N - NOJ
- e P-P04 J - se situaran1 nos 

0,6 mg. I-I e 0,05 mg.r-l, respectivamente, 
para a globalidade dos locais. Uma 
deseric;ao mais ponnenorizada das carac
terfsticas tipoI6gicas destes sistemas 
pode ser encontrada em CORTES (1992), 
enquanto que as caracterfsticas ffsicas 
das esta\,oes de amostragem e composi 
~Eio qufmica da agua e a estrutura das 
comunidades piscicolas aparecem em 
RODRIGUES et nl. (1994) e COlnES et nl. 
(1996). 

As caracterfsticas mencionadas tradu
zem-se, em termos biologicos e funcio
nais, por cursos de agua marcadamente 
heterotr6ficos e de reduzida biomassa e 
produtividade pisdcolas. No sector de 
montante do Rio 010 apenas se encontra
va truta, enquanto que, no sector inferior, 
localizado a cerea de "10 kn1s, dominavam 
os ci prinfd eos: boga (CllOl1dostromn 
polylepis dlleriensis) e escalo (Lelicisclis 
carolitertii), tendo sido detectada ainda a 
enguia (Angllilla al1gllilla). POI' sua vez, 
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nos Rios Poio e Sabor a truta estava 
acompanhada pelo escalo, mas apenas 
neste ultimo rio era a especie dOlninante. 

Material e metod os 

a) Repovoamento 

a repovomnento foi realizado nos 
Rios 010 e Sabor com trutas de idade 1+, 
enquanto que no Poio foram lanc;ados 
peixes de idade 0+ e 1 +. As trutas 
tiveram origenl eln duas truticulturas 
distintas localizadas nas proximidades 
dos locais designados (Posto Aquicola do 
Torno no Marao e Posta de Prado Novo 
eln Braganc;a), de modo a reduzir 0 stress 
inerente ao transporte. Este foi efectuado 
em tanques de 100 I com introdu<;ao de 
0r Houve igualmente 0 cuidado de 

reduzir a carga nos tanques no mes 
anterior it libertac;ao para valores 
pr6ximos dos 2 kg.m-3 , de modo a que as 
indi vid uos se a presentassenl na s 
Inelhores condic;6es quando fossenl 
lanc;ados. As trutas 1 + foram marcadas 
conl etiquetas de implantac;ao visual 
(etiquetas VI da Fisheagle, colocadas pos
terionnente ao globo ocular), enquanto 
que as trutas do ano (0+) foram 
marcadas atraves de jacto de tinta conl 
dispositivo de seringa PANJET. As 
marcac;6es foram realizadas Ulna semana 
antes da sua libertac;ao, procurando-se, 
mais unla vez, rninimizar os efeitos 
secundarios desta operac;ao. as peixes 
foram Iibertados segundo a processo 
"spot-planting", isto e, concentrados em 
locais lnais favoTClveis, a mesma tecniea 
utilizada afinal pelos servic;os oficiais, de 
molde a sereln testados os sens resulta
dos. as nU111erOS e caracteristicas do 
repovoanlento foram: 109 individuos 1+ 
num ponto do tro<;o de montante do 010 
(est. 1) e 126 de idade 1+ em dais pontos 
do tro<;o de jusante do mesmo rio (est. 2); 
500 individuos 1 + divididos em partes 

iguais em dois pontos do Rio Sabor; 250 
individuos 0+ e 120 de idade 1 + lam;ados 
a cerea de 100 In aciIna do regolfo da 
albufeira do Poio. No Sabor foi possivel 
estabelecer lIma zona de proteo;;ao para 
o sector considerado durante todo 0 

perfodo de estudo, atraves de portaria da 
Direc<;ao Geral das Florestas, sendo 
aquela rigorosan1ente vigiada, pelo que 
nao houve neste rio a influencia da 
actividade de pesea desportiva. 

As tarefas de repovomnento tiveram 
lugar sen1pre durante 0 mes de Junho, 
respectivamente nos anos de 1993 para 0 
010,1994 no Sabor e 1995 no Poio. Proce
deu-se posteriorn1ente, seguindo uma 
amostragelTI mensal, a pesea electrica nos 
mesmos locais (utilizando corrente 
continua, aproxin1admnente 500 volts, 
produzida por um gerador de 800 W) 
com 0 fiIll de apurar a dinamica das 
trutas libertadas, especialmente em 
tennos de dispersao espacial. Com este 
prop6sito, eada sector foi dividido em 
sub-sectores de 40 m (010) e 50 m 
(Sabor), eln cada urn dos quais as trutas 
introduzidas e selva gens eram contadas, 
segundo um processo semi-quantitativo 
(C.P.U.E.), apurando-se ainda os compri
lnentos totais e respectivos pesos. As 
trutas selvagens foan1 ainda agrupadas 
par tn's classes etarias (0+, 1+ e ;0,2+) de 
modo a conhecer 0 impacte diferencial 
do repovoamento por cada uma destas 
classes. No caso do Poio, nao foram 
considerados sub-sectores. 

Foranl tambem realizadas amostra
gens quantitativas das popula<;6es de 
truta (introduzidas e aut6ctones), atraves 
de capturas sucessivas sem reposi<;ao, 
mas apenas nos sub-sectores onde se 
procedeu it libertac;ao de individuos esta
bulados, ja que assiln sao mais visiveis as 
potenciais alterac;6es na estrutura da 
populac;ao previamente existente. Foi 
assim considerado um sub-sector na est. 
1 do 010 e dois na est. 2 do meSIno rio 
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(cada com 40 m de longitude), enquanto 
que no Sabor foram considerados dais 
sub-sectores d e 50 m. No Poio, a pesca 
quantita tiva foi realizad a no trot;o a 
montante da albufeira, COI11 cerca de 100 
In, abarcando d e igual modo 0 loca l d e 
repovoamento. Estas capturas tiveram 
lugar imediatamente antes da introdu
<;ao do peixe e tres meses apas, ou seja, 
em Jun ho e Setembro, e implicaram a 
coloca<;ao de redes transversai s. As 
densidades e biomassas fo ram determi
nadas pelo metoda de Zip pin, recorren
do ao program a de KWAK (1992), tendo
se as estimativas sid a estratificadas por 
classes de con1primento, dada a selectivi
dade da pesca em fun<;ao deste padlme
tro (BUnKER, 1992). As cla sses estabele
cidas loram: 5,0-9,9; 10,0-14,9; 15,0-1 9,9; 
>20 eIn. No Poio, em virtude do baixo 
nUlnero de individuos, as dados foram 
tratados na globalidade. 

Para avaliar 0 impacte do repovoa 
mento nas truta s indigenCls foram reali
zadas correla<;oes de Pearson entre estas 
e as individuos provenientes de truti cul
tura, separadamente para as tres classes 
de idade consideradas. Os dados utili za
dos derivaram d as sllcessivas pescas 
mensa is que se seguiram f1 introdu <;ao 
dos peixes (semi-quanti ta ti vas e quanti 
tati va). A evolw;ao do factor de condit;ao 
de Fulton (K) ao longo do tempo loi 
caIcul C1d o para as trutas ianc;adas no 
Sabor, tendo estas sido agrupad as em 
tres classes de taman ha (12,5-16,0; 16,1-
-19,0 e 19,1-23,5 em), para permitir uma 
informa<;ao cia viabiliciade do repovoa
men to em fUll t;aO das dimensoes dos 
peixes libertados. Para a compara\ao de 
K entre cla sses recorreu-se a uma 
ANOV A. No caso do Sabor, os crescimen
tos destas trutClS foram ainda ajustados 
ao modelo d e crescim ellto d e Von 
Bertalanffy (VBGF), atraves do programa 
FSAS (SAILA et al. , 1988). Quer para a 
determinat;ao de K, quer para as parame-

tros d e cresci mento, a penas foram utili
zadas as trutas que retiveram as marcas, 
tendo sido d escartadas as res tantes, 
send o estas em nlllnero reduzido « 10%) 
d ado a boa aderencia das etiqlletas VI. 

b) Transferencia 

Esta operac;ao teve lugar durante 0 

m es de Agosto de 1996 no Ri o Sabor, 
tendo-se utili zado dois stocks de trutas: 
um proveniente do meSlno rio, consti
tuid o por 93 indivfduos, obtido a cerca 
d e 500 111 para montante do loca l de 
lanc;a mento, e outro, com origem no Rio 
Sordo (afiuente do Rio Corgo), portanto 
tra nsferido d e outra bacia hidrografica , 
com um total de 88 individuos. Ambos 
os stocks foram capturados par pesca 
electrica cerca d e 11ma semana antes do 
lan<;amento, tendo sido imediatamente 
marcados co m as tecni cas d escritas e 
colocados nos tanques de estabulac;ao 
duma truti cllltllra lllUitO proxin1a do 
local de lan<;amento (Prado Novo), per
mitindo aS5im que os factores nega tives 
associados com 0 transporte e manllsea
lnento fossem consideravelmente desva
n ecidos. 0 sector de lant;a men to verifi
cou-se no mesmo local do repovoamento 
d escrito na alinea anterior mas, dad o que 
es te se ve rifi ca ra um ana antes, 
considerou-se que a popula<;;ao nativa de 
trutas ja se encontraria perfeitamente 
estabilizada. Neste caso, as trutas fo ram 
lanc;adas num 56 ponto do referido 
sector. 0 perfodo de proibic;ao d e pesca 
m anteve-se tambem em tedo 0 trot;o 
dura nte 0 perfodo de estudo, pelo 'lue 
nao houve inflw?ncias exteriores. 

Sensivelmente d a is meses ap6s a 
transferencia (Ou tubro), proced eu-se a 
Ull1a arnostragem por electricidade de 
todo 0 troc;o (numa extensao d e 400 m) 
de modo a co nhecer a dispersao das 
trlltas. Para 0 efeito , 0 mesmo foi divi
d ido em sub-sectores de 20 01, tendo-se 
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utilizado 0 procedimento senli-quantita
tivo e equipamento ja descritos. Urn teste 
de t bi-caudal permitiu apurar se haveria 
diferen,as significativas na distribui,a o 
espacial dos dois stocks. 
Para se conhecer 0 habitat preferido 
pelas trutas selvagens introduzidas, em 
cada ponto onde se verificava a captura 
duma destas trutas relizou-se a descri~ao 
fisica do bio topo, em tennos d as 
seguintes variaveis: facies (lenticol 
I lotico), granulometria do substracto 
(escala de Wentworth) e nllmero de 
frac~6es do mesmor presenc;a de materia 
organica particulada grosseira (CPOM) e 
fina (FPOM) segundo uma esca la de 
abundancia, % de ensornbramento, % 
cobertura em macrofitos, grau de pertur
ba,ao do leito e da margem segundo 
uma escala, profundidade. Correla,Des 
de Pearson permitiram detenninar 0 

grau de significancia estatlstica destas 
varhiveis na distribui<;ao espaciaJ dos 
peixes. Faram ainda deterrninados os 
coeficientes de condi<;ao K para as dais 
stocks na altura do lan,amento e apos a 
sua recaptura. Procedeu-se finalmente a 
compara<;ao entre as frequencias de 
distribui,ao d e comprimento dos dois 
stocks, nestas cluas situac;6es, atraves do 
metoda Bhattacharya, relativo a analise 
modal, inserido no programa FiSAT 
(GAYANlLO,1996). 

Resultados 

a) RepoYoamento 

Como transparece das Figuras 1 e 2, a 
distribui,ao espacial dos peixes liberta 
dos evidencia a sua fraca capacidade de 
dispersa.o, com reflexos numa extrema 
agrega~ao de individuos eln torno dos 
pontos onde foram lan,ados (llOte-se a 
coincidencia entre as modas da distri
bui,ao espaciaJ com os referidos pontos. 

Este aspecto reflecte pois uma 
incapacidade destes peixes em procura
re1n habitats mais apropriados e em 
liInitarem a forte competi<;ao intra
especifica decorrente desta situa<;ao, se 
bem que a existencia de pequenos a,udes 
nos dais rios tenha tambern contribuido 
para a reduzida mobilidade verificada. 

A observa<;ao comparativa dos va lo
res da densidade e biomassa de trutas, ao 
filn dos tres meses que se seglliram ao 
repovoamento (Quadro 1), nao permite 
encontrar lim padrao d efinid o. Na 
realidade, na est. 1 do 010 pratica mente 
nao variaram tais va lores entre os dois 
periodos (0 que de alguIn modo trad llz a 
ineficacea da opera~ao) . Uin olhar mais 
atento revela que a classe 10,0-14,9 
diminuiu a vo lta de 50%, enquanto a 
classe 220,0 (inicia lmente nao represe
ntada) contribuiu fortemente para a 
biomassa g lobal. Por sua vez, na est. 2, 
verificou-se que nUlTI dos sllb-sectores 
an1ostrados qllantitativarnente foi paten
te 0 acentuado decrescilno de trutas (com 
especial incidencia na classe 15,0-1 9,9), 
embora no outro, tal nao tenha ocorrido. 
Neste caso, nao foram mesmo detectadas 
trutas de repovoamento, reveland o uma 
analise mais cuidada e par grupos de 
tamanho das trutas aut6ctones que 
diminuill a propor,ao da classe 15,0-19,9, 
enquanto au men tou a de 220,0. No que 
se refere ao Sabor, os resultados obtidos 
(Quadro 1) jii parecem mais satisfatorios, 
dado que pratican1ente se constatou no 
mesmo espa,o de tempo uma duplica,ao 
da densidade e uma triplicac;ao da 
biomassa g lobal. Todavia, enquanto no 
sub-sec tor de jusante 0 acrescimo 
verificado foi efectivamente resultado do 
repovoamento, no de Inontante foi 0 

recrutamento natural de trutas aut6cto
nes que pennitiu 0 mencionado aumento 
da popula,iio. 

l 



i 

1< 

12 

10 

• 8 
v · • 6 
~ 

• 4 

" 2 

0 

• • • 
• ~ .' " 

Repovoamento e Transferencia de Trutas 

Est. 1 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

mon ton te 
19 capt. 

Est. 2 

montonte 

19 capt. 

montont2 
2Q copt. 

montante 

20 capt . 

t 

7 

Figura 1 - Distribui<;ao espacial das trutas de repovoamento ao lango dos diferentes sectores 
dos dais troc;os considerados do Rio 010, ap 6s um mes (P capt.) e dais meses (2~ capt.) da sua 
introdU/:;ao. As setas indicam os sectores onde se procedeu a libertclI';ao destes individuos 
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Quadro 1 - Densidades totais (N) e biomassas em gramas (8) das populat;6es de truta nos 
sectores amostrados dos riDs 010 e Sabor, antes e tn2s Ineses ap6s 0 repovoamento. as valores 
sao referidos a 100 m2 e sao discriminados por 4 classes de tamanho. as n(imeros entre 
parentesis referem-se apenas a trutas aut6ctones 

Classe de tamanho 5-9,9 em 10-14,9 em 15-19,9 em :2::20 em Global 

Rio 010 
Est. 1 

Est. 2 

Antes N 
Antes B 
Oepois N 
Depois B 

(tro~o montante) 

Antes N 
Antes B 
DepaisN 
Depois B 

Est. 2 
(tro~o jusante) 

Antes N 
Antes B 
DepaisN 
Depois B 

Rio Sabor 
Tro~o montante 

Antes N 
Antes B 
DepaisN 
Depois B 

Tro<;o jusante 
Antes N 
Antes B 
DepaisN 
Depois B 

5,8 
14,4 

6,4 
23,6 

65,9 
441,4 
10,7 
65,9 

22,0 
149,0 
20,3 

132,3 

0,7 
6,0 
2,7 

14,4 

1,6 
16,0 

3,2 
10,5 

16,2 
319,3 

8,1 
142,3 

4,6 
4 

0,1 
8,1 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

9,6 
154,1 
10,3 

214,1 

2,3 
54,8 

4,8 
93,4 

A disparidade dos efeitos do repovoa
men to e tarnbern reflectida pelos 
resultados das correla<;6es de Pearson 
presentes no Quadro 2, que procuram 
averiguar a susceptibilidade das trutas 
do rio. Aparentemente a classe de idade 
superior parece ser mais afectada no 010, 
especialn1ente na est. 1, enquanto que no 
Sabor 0 efeito Inais negativo verifica-se 
ao nfvel dos indivfduos mais jovens. 

A reduzida sobrevivencia das trutas 

4,0 
245,3 

9,4 
399,1 

12,4 
231,7 

0,0 
0,0 

9,4 
371.8 

2,0 
109,2 

14,0 
94,5 

9,5 
550,8 

0,9 
43,3 

2,0 
122,9 

0,0 
0,0 
7,1 

576,7 

2,3 
479,6 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
2,0 

216,0 

0,7 
86,9 

2,1 
197,6 

0,4 
36,9 

0,8 
81,2 

28,7 
979,7 
25,5 

818,5 

81,7 
324,4 
12,6 

110,9 

30,8 
496,4 

29,0 
54,0 

9,0 
303,2 

24,6(16,6) 
975,9(664,7) 

5,0 
136,2 

10,5(4,3) 
326,7(133,1) 

lan<;adas nao pode ser isolada da dimi
nui<;ao progressiva do seu factor de 
condi<;ao, independentemente da sua 
classe de tarnanho (Figura 3). Urna 
ANOV A demostrou que, apenas en1 
Julho, eram significativamente diferentes 
os valores de K entre tais classes 
(P<O,05), 0 que nao se verificava na 
altura da Iiberta,ao (P<O,05). Paralela
Inente, e de esperar que 0 crescimento 
destas trutas seja igualmente afectado, 
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Quadro 2 - COrreiil(;6es de Pea rson en tre as trutas d e repovoalllen to (0) e as aut6ctones, 
separadamentc por cada c1asse de idade 

Rio 010 (Esta,iio 1) Rio 010 (Es ta,iio 2) Rio Sab~r 

0 
0+ 0,489 
1+ 0,500 0,534 

0,314 
0,009 

o 0+ 1+ ;,2+ 

-0,238 1 
0,039 0,494 

0,125 
;,2+ -0,013 -0,316 -0,353 0,170 -0,249 0,117 0,052 -0,162 0,177 1 

comprovado pelo fac to de que a valor 
estilllado para 0 cresci mento maximo 
te6rico (L= =18,56) atraves do VBGF e 
exactamente 0 mesmo do predito para 0 

3" mes apos 0 repovoamento (Quadro 3). 
Quer isto dizer que, os peixes libertados 
tinh am ja nesta altura atingido teo rica -
mente 0 final do crescimento. Contudo, e 
necessario ter em considera<;ao que 0 

para metro to nao e bem definido pelo 
modelo (eleva do coel. de varia,ao). 

Quadro 3 - Para metros da V13GF cstimCldos 
para as trutas de repovoiilmento do Si'lbor, a 
pilrtir dos dados de incremento de compri
menta entre }unho e Setembro. Simbolos: 
K - constan te d e crescimento da VBGF; 
Lao - comp rimento assimpt6 tico; To - idade 

hipotetica quando L = 0; CV - coef. variac;ao 

l'a r.1mctro Estimalivfl 01 Prcdh;ao 

L>o 18,56 0,02 18,43 (julho) 
K 2,18 2,04 18,54 (Agosto) 

To -1,30 -1,% l S,56 (Setembro) 

No que se refere ao repovoamenta 
realizado no Rio Paio, indicarn-se no 
QlIadro 4 os va lores obtidos na esta~ao 
de montante, alguns dias antes d essa 
oper a<;ao e tres meses ap6s. Nao se 
apresentam os dad os obtidos para a 
albufeira e para 0 tro,o de jusante dado 
na o terern side deteetadas, posterior
mente a sua liberta<;ao, qua isquer trutas 
de repovoamento. Tal f<l eto contrariou as 

expectativas, ja que seria licito esperar 
que a pequena albufeira fosse utilizada 
como loca l de refugi o e adapta,ao, dado 
a auseneia de corrente e a raref(lec;ao de 
indi viduos au t6ctones. Mesmo na 
es ta~ao a montante da albllfeira as trutas 
introduzid as e reca pturad as (enl 
Outubro) referem-se exclusivanlente a 
individuos 1+, nao tendo aparentemente 
sobrevivido individllos da c1asse 0+. No 
citado Quadro, apesa r d as baixas 
eficiencias de pesca obtidas, nota-se mais 
uma vez que nao hOllve um significa tiv~ 

aumento globa l da pop"la,ao de trutas, 
muito embora a biomassa a curto prazo 
tenha aumentado, derivado do maior 
peso medio dos individllos Iibertados. 

Quadro 4 - Densidades tota is (N) e biomassa 
em gramas (B) das trlltas aut6ctones na 
esta-;ao a montante da a lbufcira do Rio Poio, 
imedia ta men te antes e tres meses ap6s 0 

repovoamento, e id enticos va lores para as 
trlltas introduzidas obtidos dois meses ap6s 
essa opera,ao. Os va lores estao rcferidos a 
100 m 2. Indicam-se tambem as eficiencias de 
captllra (E) 

N B E 

Aut6ctones (antes) 5,2 78,5 0,2626 
Aut6ctones (depois) 4,2 66,8 0,4221 
Introduzidos 2,2 159,0 0,5658 

b) Transferencia 

A es trutu ra dos indi viduos 
deslocados do Sabor e semelhante il das 
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trutas transferidas do Sardo, como se 
pode constatar no Quadro 5, embora 
exista uma maior propon;ao de juvenis 
no 1 Q caso. Analisando a d is tribuic;ao 
espacial de ambos os stocks (Figura 4) e 
passivel notar, mais uma vez, uma 
grande concentra<;ao de trutas introduzi
das nas proximidades do ponto d e 
lan<;alnento. Todavia, quando se com
para esta distribui<;ao com os resultados 
decorrentes dos repovoalnentos, transpa
reee que a dispersao e agora Inarcada
mente superior (de notar que a liberta,ao 
se realizou apenas Hum ponto, embora OS 

sub-sectares sejam d e menor dinlensao). 
Aparentemente nao se deteetam dife
ren<;as apreciaveis na distribui<;ao dos 
peixes provenientes de eada stock. Tal e 
confirm ado pelo teste de t bi-eaudal 
(consid erando-se varifmcias diferentes, 
dado que a razao entre as variancias dos 
doi s stocks sao s ignifica tivamente 
distintas), tendo sido obtido um valor de 
t de 0,3466, inferior ao t erHieo bilateral 
(2,0422), para P<0,05. 

No que diz respeito a reIac;ao entre a 
distribuic;ao destas trutas e os factores 
fisicos do habitat e necessario analisar as 
correlac;6es de Pea rson, as quais estao 
presen tes no Quadro 6 (apenas se 
induiralll os para metros que apresenta
ram maior variabilidade). Para alem de 
se ter constatado que as trutas preferiram 
ligeiramente 0 facies 16tieo ao lentieo (36 
individuos foram capturados eln zonas 
16ticas e a 28 em zonas lenticas), 0 

referido guadro permite conduir que as 
peixes lan~ados pennaneCeraIll essenci -

Q uadro 6 - CorreJac;6es de Pearson entre a 
<l lgumas variaveis fisicas do habitat 

Varia vel CPOM FPOM 

Coef. Correl. -0,8685* -0,6690* 
N" Obs. 6 6 

Q u ad ro 5 - Comparac;ao d<lS frequ enci <ls por 
classe de tamanho de 1 em das trutas 
provenientes dos Rio Sardo e S<lbor, e 
posteriormente in troduzidas neste rio 

Classc NUde N~ de 

de Comp.:1 rt imcnto Ind ividuos lndivirluos 
Tamanho S.ho, Smdo 

1 5,1·6,0 3 1 
2 6,1 -7,0 14 1 
3 7,1-8,0 23 14 
4 8,1-9,0 3 4 
5 Y,1-10,0 () () 

6 10,1-11,0 3 () 

7 11.1 -12,0 4 15 
8 12,1-13,0 14 " 9 13,1 -1 4,0 6 12 

10 14,1 -15,0 1 15 
11 15,1 -16,0 5 5 
12 16,].]7,0 1 10 
13 17,1-18,0 4 " 14 18,1-19,0 2 2 
15 19,1-20,0 2 () 

16 20,1 -21 ,0 3 1 
17 2 \,1 -22,0 0 1 

almente em substrata poueo variado 
(especialmente blocos) e com reduzida 
cobertura d e vegetac;ao ribeirinha. Estas 
caracteristicas refi ectenl, provavelmente, 
que os m elhores territ6rios ja se 
encontrariam oCllpados par trutas 
allt6ctones, nao pernlitindo que as trutas 
libertadas esco lhessem os melhores 
locais, com consequencias inevitaveis em 
termos de vulnerabilidade. 

Observand o a curva comp6sita 
resulta n te da analise moda l d as 
distribuic;6es de comprimento antes e 
depo is do lanc;amento, para a 
globalidade dos dois stocks (Figura 5), 
realc;a-se que houve uma dhninuic;ao dos 
juvenis e tambem dos individuos de 
maiores d imens6es. Passou-se assim de 
q llatro para tres grupos modais, cujas 

abundancia de trutas selvagens libertadas e 

Prof Ensomb. 
Frao;6es 

Subs. 

0,2379 -0,6975* -0,8498' 
7 8 6 

l 
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caracteristicas se encontra m no Quadro 
7. As m ed ias e indices de separa~ao O. 5.) 
para as tres grupos que permaneceram 
manti veram-se identicas, 0 que traduz 
um reduzido crescimento e a consta ncia 
das diferen<;as bion1etricas entre eles. 

Quadro 7 - Caracteristicas dos grupos 1l1odais 
das trutas selvagens na altura da libertac;ao 
(a) e ap6s a recaptura (b), obtidas pelo meto
da Bhattacharya. (ver tarnbem a Figura 5) 

Grupo -
nt> X s N 1.5. 

1 6,76 1,36 63,00 
a) 2 13,47 1,91 84,93 4,10 

3 16,60 1,53 17,11 1,81 
4 20,65 1,25 4,89 2,91 
1 7,18 1,77 15,00 -

b) 2 13~6 1,52 36,66 3,(£1 
3 16,84 2,16 6,41 1,95 

NOTA : Apenas urn l. S.~2 traduz uma 
conveniente separa~ao de grupos 

Discussao 

Urna das ila ,6es que se retira do 
presente traba1ho diz respeito as distintas 
taxas de 511cesso d os repovoamentos 
rea lizados. ELLIOT (1 989, 1994), aponta 
para 0 facto, de se depararern situa,6es 
em que a populac;ao de sa lrnonideos e 
controlada por factores dependentes da 

densidade, e Qutras, elTI que sao as 
variaveis fisicas do meio a explicarem a 
sua 111f1ior Oll m e llo r abundancia. Ora 
isto traduz a]guma imprevisihilidade no 
conheci mento do stock 111ais adequado a 
introduzir, inclusivamente entre distin
tos troc;os do IneS111Q rio, 0 que ficou bem 
patente quando consideramos as dUelS 

esta,6es do rio 0 10. Resultou ainda 
explfcto neste trabalho que, a introdut;ao 
dum elevado ntimero de peixes num 56 
ponto (tecnica "spot-planting") e de todo 
inconveniente, devido a fraca mobilidade 
e aptid ao natat6ria dos individuos com 
origem nas truticulturas, aumentando a 
competi<;ao para niveis extremos . A 
opc;ao rnais (oerente e pais a sua 
liberta<;ao 0 mais espa,ada possive!. 

Mas uma das conclusoes de maior 
significado conservacionista resulta da 
observac;ao que a introdU(;ao de trutas 
pode ter um efeito deleterio sobre as 
popula~6es da mesma esptkie existente 
no rio. ]sto foi particularmente evidente 
no 0 10, especia lrn ente quando a 
populat;ao de trutas no rio era mais 
elevada (est. 2), embora 0 impacte fosse 
menos acentuado no Sabol' e Paio, 
precisamente pela menor densidade 
incial (ver Quadros 1 e 3) . Ora, os rios do 
Nordeste do n05SO pais sao relativamen
te pouco produtivos e muito depend en-

Compo (em) 

Figura 5 - Curvas moda is e histogramas d as frequE!Ilcias de comprimento das trutas 
transferidas, dois meses ap6s a introdU(;ao 
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tes dos inputs de material al6ctono 
(CORTES el al., 1995), 0 que torna a previa 
avalia~ao das capacidades biogenicas do 
sistema mais prementes e iInp6e um 
conhecimento d a capacidade de porte do 
meio em term os pisdcolas, a qual e 
naturahnente muito Iimitada, pelo que os 
repovoamentos intensivos devem aqui 
ser encarados com superiores precauc;6es 
(CORTES el aI., 1996). Ja Ll e MOYLE 
(1981) salientavam que os meios pobres 
em nutrientes eram mais susceptiveis a 
qualquer tipo de intradw;ao de especies 
de peixes ou manipulac;ao das mesmas. 

as resultados obtidos coincidem lar
gamente com os de outros autores, desig
nadamente, CRESSWELL e WILLIAMS 
(1982), BERG e j0RGENSEN (1991) e de 
NASLUND (1998). Neste tIitimo caso, 
apesar de elevados quantitativos 
libertados (0+, 1+ e 2+) e duma regular 
monitoriza<;ao, apenas urn escassissirno 
numero de peixes de repovoamento foi 
recapturado, nao uitrapassando os 200 m 
a partir do local de introdu~ao, 

independentemente da exish~ncia on nao 
de trutas nativas nos rios considerados. 
N es te trabalho foi ainda visivel, nos 
meses a seguir it opera<;ao de repovoa
mento, que os quantitativos de peixes 
aut6ctones e introduzidos baixa ram 
simultaneamente, tendo recuperado 
posterior mente apenas as primeiros, 0 

que vern demonstrar tambem 0 impacte 
nega tivo desta tecnica (eInbora restrito 
temporalmente) e a impossibilidade 
pratica dos individuos provenientes de 
truticuituras de se constituirem como 
popula~6es estaveis. j0RGENSEN e BERG 
(1991) referem mesmo que a mecanismo 
envolvido na mortalidade p6s-repovoa
mento e dependente da densidade, pelo 
menos nos dois meses que se seguem a 
esta opera~ao. 

o red uzido sucesso das h~cnicas de 
repovoalnento Ina is comuns entre n6s 
deve levar certamente a repensarem-se 

os processos actuais e a encontrar-se 
uma metodologia mais adequada, a qual 
tern de ter em conta simultanearnente os 
riscos potenciais que dal pod em advir. 
Reiati vamente a este (Iitimo aspecto, 
COWX (1998) considera que os repradu
to res envolvidos na pradu~ao de juvenis 
em cativeiro, para posterior libertac;ao 
naS massas de agua, devem possuir uma 
das seguintes caracterfsticas: 

- Pertencerem a n1assa de agua a ser 
repovoada. 

- Provirem dum stock que apresente 
as mesmas caracterfsticas bio16gicas da 
popula~ao do ecossistema em causa. 

- Terem origem numa popula<;ao que 
ex ista num meio com identicas caracte
risticas ambientais as do curso de agua 
onde 0 repovoamento sera realizado. 

o mesmo autor considera que se 
assiste frequentemente a uma liberta~ao 
excessiva de indivfduos, provocando 
uma deteriora~ao do potencial pesqueiro. 
Para determinar a densidade adequada 
podem-se recorrer a indices baseados nas 
ca ra cteristicas morfo-edaficas e na 
capacidade biogenica do 111eio, como as 
de WELCOMME (]976, 1998). Por outro 
lado, tal como salientam HESTHAGEN et 
al. (]995), e tambem desejavel uma 
previa adaptac;ao ao habitat natural, 0 

que pode ir desde a previa coloca<;ao em 
tanques de terra com uma dieta semi
dependente do alimento natural, ate a 
permanencia durante algun1 tempo eln 
caixas (tipo Vibert au outras) nos locais 
de liberta~ao. 

Un1a alternativa perfeitamente reali
zavel e com resultados mais aceitaveis, a 
ser pois mais divulgada junto dos 
servic;os oficiais, e a cuja avaliaC;ao se 
procedeu nes te estudo, consistiu na 
transferencia de trutas. Tendo em conta 0 

que foi dito, as suas vanta gens residelTI 
em: 

a) melhor eficacia dado a dispersao 
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ser superior (ver os resultados compara
tivos no Sabor - Figuras 2 e 4); 

b) taxas de sobrevivencia mais e leva 
das devido a Uffin lnelhor adaptac;ao ao 
meio; 

c) d egenerescencia genetica muito 
lin1itada au nula (podendo mesmo incre
mentar-se os fenotipos e a diversidade 
genetica); 

d) m enor possibi1idad e de contami
nat;ao das truta s aut6ctones (aspecto 
preocupante em indi viduos es tabulados). 

Todavia, tambe m aqui naa se pode 
prescindir duma previn analise do meio, 
dado que, como se constatoll, as factores 
fisicos explica m em grande medida a 
distribui<;ao dos p e ixes transferidos (ver 
Q u adro 6). Preva lecendo os factores 
a bi6ticos sabre os bi6ticos, 0 lanc;amento 
de peixes ern habita ts com as caracterfs
tieas ffsicas adequadas e detern1inante no 
sucesso destas opera<;oes (ZA LEWSK I el 

al., 1985). Finaimente, queremos salientar 
q ue, mes mo nestas cirCullstfll1cias, 11lll1Ca 
se d eve despreza r lima monitoriza~ao 
posterior. 
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