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Sumário 
 Os ecossistemas de água doce estão criticamente ameaçados, 

nomeadamente através de actividades antrópicas como a artificialização destes 

sistemas, poluição e introdução de espécies invasoras. O rio Minho, que 

alberga diversas espécies migradoras, está também ameaçado por estes 

factores e por isso é essencial uma melhor política ambiental e de protecção 

destas espécies. 

 O objectivo deste projecto foi identificar e caracterizar os locais de 

postura dos peixes migradores anádromos do rio Minho e afluentes, sendo que 

neste relatório as espécies alvo foram o salmão (Salmo salar) e a truta-marisca 

(Salmo trutta trutta). 

 Foram identificados 51 locais potenciais de postura para o salmão e para 

a truta-marisca sendo que 36 encontram-se no troço principal do rio Minho, 7 

no rio Mouro, 3 no rio Trancoso, 2 no rio Gadanha, 2 no rio Sucrasto e 1 no rio 

Coura. 

 Obras de engenharia como as barragens, bem como a pesca excessiva 

e destruição das zonas envolventes aos locais de postura, contribuíram para o 

declínio dos efectivos das populações destas espécies de peixes migradores.  

 Ainda assim, devido a políticas eficientes de repovoamentos levadas a 

cabo pelas autoridades espanholas, a população de Salmões tem vindo a 

aumentar tendo-se registado um aumento nos efectivos nos últimos anos.  
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Introdução 
 Este projecto no âmbito da Unidade Curricular intitulada por “Projecto  em  

Ciências   Naturais”   foi   realizado   com   a   colaboração   do   Aquamuseu   do   rio  

Minho, em Vila Nova de Cerveira e os trabalhos de campo foram realizados no 

rio Minho e em alguns dos seus afluentes como os rios Mouro, Trancoso, 

Gadanha e Coura. 

 As migrações são um fenómeno que certas espécies enfrentam, 

normalmente em busca de melhores condições do que as que dispõem, quer 

seja em busca de alimento ou para fins reprodutivos. É um fenómeno que pode 

ocorrer a diferentes escalas, desde escassos até milhares de quilómetros. 

Trata-se de um processo que se traduz num gasto energético elevado mas os 

benefícios que advém desta migração são manifestamente maiores. 

 É de extrema importância compreender o fenómeno da migração para 

que se possam adoptar medidas de preservação das espécies em causa. 

  Um dos casos mais conhecidos de animais que efectuam migrações são 

os peixes. Estas migrações podem ter extensões de milhares de quilómetros, 

como é o caso do salmão e da truta-marisca que fazem uma viagem desde o 

oceano até que entram nos rios onde nasceram para desovar. Uma vez que 

estas espécies passam grande parte do seu ciclo de vida no mar (onde tem 

mais disponibilidade de nutrientes), regressando mais tarde a água doce (onde 

escolhem os seus locais de postura que se encontram mais abrigados dos 

predadores), são conhecidos como migradores anádromos. 

Os salmonídeos não geram consenso na comunidade científica no que à 

sua origem diz respeito, uma vez que alguns autores defendem que terão 

surgido em água doce e posteriormente adquiriram comportamento anádromo 

em resposta a situações extremas (Tchernavin, 1939). Outros autores (Thorpe, 

1990) defendem que os salmonídeos terão surgido em água salgada, mas 

procuraram uma reprodução em água doce para que os seus descendentes 

tivessem maior protecção e não estarem tão susceptíveis aos predadores. 

Nestes locais, as condições de crescimento não são as melhores e, portanto, 

quando as desvantagens superam as vantagens, os salmonídeos iniciam uma 

migração para o mar, onde têm mais disponibilidade de nutrientes e podem 

crescer de modo a garantir reservas energéticas para a reprodução. 
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Este projecto teve como objectivo a caracterização dos locais de postura 

de algumas das espécies de peixes migradores do rio Minho, nomeadamente 

salmão (Salmo salar) e truta-marisca (Salmo trutta trutta). 

 

Salmão (Salmo salar) – Ciclo de Vida 
O salmão é um migrador anádromo, e utiliza por isso, os rios para 

reprodução e para servirem de berço aos alevins. Na sua fase adulta, este 

peixe vive no oceano onde consegue obter altas taxas de crescimento que não 

seriam possíveis em água doce. Do mesmo modo, ao reproduzir-se em água 

doce, consegue ter mais protecção para os recém-nascidos. Após eclodirem os 

ovos, os alevins permanecem em água doce de 2 a 4 anos antes de fazer a 

sua viagem para o mar para atingirem a maturidade sexual. Quando regressam 

ao local onde nasceram para efectuarem a postura, tanto os machos como as 

fêmeas sofrem algumas alterações morfológicas dos dentes e maxilares e 

ficando com uma cor mais escura. Principalmente nos machos há um 

desenvolvimento da mandíbula inferior que toma uma forma de gancho a que 

se dá o nome de “kype” que é visível na Figura 1. 

 

Figura 1. Salmão com a mandíbula inferior bem desenvolvida (kype) 

 

A postura do salmão ocorre no Outono – Inverno em estruturas cavadas 

no substrato do rio. Cada fêmea deposita 1100 ovos por cada kg de massa 

corporal sendo o sucesso da fertilização pelo macho dominante alto (Maitland 

& Campbell 1992). O ninho é coberto por materiais resultantes da construção 

de um novo ninho a montante, onde os ovos são depositados. Concluída a 

postura, as fêmeas vão para jusante ao sabor da corrente, enquanto os 
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machos podem permanecer no local de postura para fecundar ovos de outras 

fêmeas. 

Dependendo do seu estado de desenvolvimento, os salmões possuem 

diferentes designações (Figura 2). A sua fase de alevim vai desde que ocorre a 

eclosão dos ovos até à dependência do saco vitelino. A partir deste momento e 

até ao primeiro Verão de vida é frequentemente designado como  “fry”. A fase 

seguinte  do  seu  desenvolvimento  é  a   fase  de   “parr”  que  vai  desde  o   final  do  

primeiro Verão até ao momento em que se inicia a migração. Quando ocorre 

este fenómeno, os salmões   passam   a   ter   a   designação   de   “smolts”   e   “pós-

smolts”   quando   já   estão   de   saída   do   rio   para   o   primeiro   Inverno   no   mar.  

Ultrapassado este primeiro Inverno no mar, passam a ser denominados por 

“grilse”.  Os salmões podem passar mais que um Inverno no mar e quando isso 

acontece, tomam a designação de “Multi-seawinter” (MSW). Após ter passado 

por todas estas fases de desenvolvimento, o salmão está finalmente preparado 

para iniciar a postura e aqui é conhecido  como  “kelt”. 

  

 
 
 

Figura 2. Ciclo de vida do salmão do Atlântico com as várias fases. 
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Segundo Belding (1934) durante o tempo em que os adultos estão em 

água doce não se alimentam e por isso, perdem cerca de 40% do seu peso 

corporal. 

Os ovos permanecem no ninho durante o Inverno e eclodem na 

Primavera. Segundo Sedgwick (1982) o período de incubação dos ovos de 

salmonídeos é directamente dependente da temperatura da água, ou seja, a 

3ºC o período de incubação é de cerca de 145 dias, enquanto a 10-12ºC é de 

cerca de 40 dias. Deste modo, se conhecermos bem as temperaturas médias 

da água podemos prever o tempo de incubação. Este período é uma fase 

crítica no ciclo de vida dos salmonídeos, uma vez que em situações de caudal 

elevado os ninhos podem ser destruídos e os ovos arrastados pela corrente.  

Segundo Petersen (1978), MacCrimmon & Gotts (1986) e Roche (1994) 

é necessário que haja um fluxo de água adequado entre o cascalho para que 

os ovos se desenvolvam sem problemas. Para tal, é necessário que haja uma 

baixa quantidade de sedimentos finos entre o cascalho. 

Nos primeiros tempos de vida, os “fry” e os “parr” alimentam-se 

essencialmente de invertebrados, principalmente larvas de insectos aquáticos. 

Segundo Maitland & Campbell (1992) os rios que servem de abrigo aos 

salmonídeos após a eclosão não possuem grande quantidade de alimento. A 

sobrevivência dos “parr” depende da disponibilidade de alimento e espaço pelo 

qual os indivíduos competem. Segundo Kalleberg (1958) esta disponibilidade 

de espaço é definida pelo tipo de habitat dentro de um rio. Segundo Kennedy & 

Strange (1986b) as interacções com as trutas tem também grande importância, 

já que nos meses mais quentes, as trutas juvenis são mais agressivas do que 

os salmões de mesmo tamanho e a sua presença leva a que os Salmões 

procurem zonas com corrente mais rápida, pois estão melhor adaptados do 

que as trutas neste local.  

Os juvenis permanecem como “parr” até cerca de 4 anos antes de se 

tornarem em “smolts”. Esta passagem para “smolts”, envolve modificações 

fisiológicas, morfológicas e comportamentais que ocorrem normalmente 

quando os “parr” atingem 100-120mm de comprimento. Uma certa proporção 

de machos atinge a maturidade sexual antes de se tornarem “smolts” e são 

capazes de fertilizar os óvulos de fêmeas adultas (Maitland & Campbell 1992). 

Estes machos “parr” podem constituir grande parte da população reprodutora 
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masculina (Mills 1989). Depois de se transformarem em “smolts”, podem migrar 

para o mar entre Abril e Junho.  

Segundo Moore et al. (1995) a migração para o mar dá-se 

essencialmente de noite e em alturas de maré vazante. Quando atingem o mar, 

os salmões alimentam-se essencialmente de peixes e crustáceos o que lhes 

permite um crescimento bastante rápido (Pyefinch 1952; Shearer & Balmain 

1967). 

 

Distribuição  
O salmão do Atlântico encontrava-se amplamente distribuído por 

praticamente todos os países banhados pelo Oceano Atlântico Norte. No 

entanto, devido à construção de barreiras e obstáculos, como açudes e 

barragens, e à poluição e consequente deterioração da qualidade das águas 

em rios, a sua distribuição encontra-se muito mais reduzida, tendo 

desaparecido de alguns grandes rios navegáveis. Actualmente esta espécie 

pode ser encontrada em rios na Europa (Figura 3), mais concretamente em 

Portugal, Espanha, França, Finlândia, Reino Unido, Irlanda, países bálticos, 

Noruega e Islândia, e na América do Norte, na costa Este dos EUA e do 

Canadá. Em Portugal esta espécie está presente nos rios Minho e Lima, 

funcionando estes como o limite sul da sua distribuição. 

 

 
  

Figura 3. Distribuição do salmão do Atlântico na Europa e América. 
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Recentes melhorias na qualidade da água permitiram que esta espécie 

regressasse a alguns rios de onde tinham desaparecido, havendo também a 

possibilidade de alguns cursos de água que estavam muito poluídos poderem 

voltar a suportar populações de salmões.  

 

Truta-marisca (Salmo trutta trutta) – Ciclo de Vida 
 A truta-marisca (Figura 4) possui um ciclo de vida idêntico ao do salmão, 

sendo que acabam por desovar nos mesmos locais. Após a eclosão dos ovos 

(Figura 5), os juvenis podem ficar de um a dois anos próximos do local onde 

nasceram. De seguida, passam também pelo processo de smoltificação que 

visa preparar os indivíduos para as diferenças osmóticas que vão enfrentar na 

sua passagem de água doce para água salgada. Uma vez atingida a 

maturidade sexual, as trutas-mariscas, assim como os salmões, regressam ao 

local onde nasceram, sendo este processo denominado por homing. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Truta-marisca 

 

Figura 5. Ovos de truta-marisca 
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Distribuição 
A truta-marisca encontra-se distribuída no Atlântico Norte desde a 

Escandinávia até ao norte da Península Ibérica (Elliott 1994) e também em 

parte da Ásia, como se pode ver na Figura 6. 

 

 

 

 

Figura 6. Distribuição da truta-marisca 

Material e Métodos 

Área de Estudo 
O rio Minho nasce na Serra da Meira, em Espanha, a 750 m de altitude e 

percorre mais de 300 km até desaguar no Oceano Atlântico (INAG, 1999). A 

sua bacia hidrográfica, com 17080 km2, localiza-se no NW da Península 

Ibérica, sendo que cerca de 5 % desta área encontra-se em território português 

(INAG, 1999). 

Os últimos 70 km do troco principal correspondem ao troco internacional, 

que limita Portugal (margem esquerda) e Espanha (margem direita). Este troço 

está disponível para espécies aquáticas migradoras, sendo que a barragem da 

Frieira (integralmente em território espanhol) funciona como um importante 

obstáculo que impede a progressão natural destes indivíduos para montante 

(Antunes & Rodrigues, 2004; Costa-Dias et al., 2010).  

De referir que a área de amostragem de estudo no troço internacional do 

rio Minho restringe-se a locais a montante da freguesia de Lapela (Monção) até 

à barragem de Frieira. Por outro lado e dada a grande relevância dos afluentes 

como locais de postura para o salmão e para a truta-marisca, foram 

adicionados á área de amostragem os principais afluentes da margem 

portuguesa (rios Coura, Gadanha, Mouro e Trancoso).     



8 
 

Métodos de amostragem 
Uma revisão bibliográfica foi realizada de forma a fazer um levantamento 

da informação já existente acerca da localização e caracterização dos 

principais locais de postura para as espécies em estudo. Por outro lado foi 

recolhida junto de pescadores profissionais, desportivos e população local 

informação que pudesse ser adicionada à já existente. Na posse destes dados, 

estes locais foram visitados de forma a ser realizada a sua caracterização 

abiótica e definida a sua área, utilizando duas estratégias: i) no troço 

internacional, foram realizadas descidas de barco com paragens nos locais 

identificados anteriormente e ii) nos afluentes, amostragens foram realizadas a 

pé ou através da realização de mergulhos em apneia. De referir que vários 

locais não descritos anteriormente mas em que a equipa de trabalho 

considerou terem características favoráveis á postura das espécies alvo foram 

adicionados á base de dados após visita a esses mesmos locais. 

Em todos os locais identificados foi realizado o seu enquadramento 

geográfico e retirada informação sobre as características físicas do leito do rio, 

nomeadamente área, profundidade, velocidade da corrente e feita a 

caracterização geral das margens. Por outro lado foi feita a caracterização 

abiótica dos seguintes parâmetros utilizando uma sonda multiparamétrica: 

temperatura, condutividade, pH, oxigénio dissolvido, potencial redox. Sempre 

que possível (em alguns locais do troço internacional e devido à grande 

profundidade, corrente elevada e presença de sedimento muito grosseiro não 

foi possível a retirada de amostras para posterior análise) foram retiradas 

amostras de sedimento de forma a ser estudada a granulometria. Desta forma, 

o sedimento retirado foi levado à estufa por 48 horas a uma temperatura de 

60ºC. De seguida, procedeu-se à análise dimensional através de crivação em 

agitador de tipo Ro-Tap, com colunas de crivos de malha (Figura 7), segundo 

uma escala dimensional apresentada na Tabela I e a frequência de cada classe 

foi expressa como % do peso total.  
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Tabela I – Categorias de tamanho das partículas utilizadas na classificação do 

tipo de sedimento presente na área de estudo. 

 

Tamanho da 
classe 

Diâmetro (mm) Escala phi () 

1 > 16 -4 

2 8-16 -3 

3 4-8 -2 

4 2-4 -1 

5 1 – 2 0 

6 0.5 – 1 1 

7 0.250 – 0.5 2 

8 0.125 – 0.250 3 

9 0.063 – 0.125 4 

10  0.063 4 

 

 

 
Figura 7. Pesagem do sedimento. 
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Nos principais afluentes do rio Minho (rios Coura, Gadanha, Mouro e 

Trancoso), foram efectuadas pescas eléctricas (Figuras 8 e 9) nos locais 

identificados com maiores potencialidades, seguindo a metodologia definida 

pela Directiva Quadro da Água. Este método permitiu capturar os juvenis das 

espécies alvo e desta forma confirmar estes locais como zonas efectivas de 

postura e crescimento dos juvenis. 

 

Figuras 8 e 9. Pesca eléctrica realizada no rio Mouro 

 

Análise dos dados 
A recolha da informação geográfica e a caracterização dos pontos 

identificados foi realizada através de um GPS Trimble Geoexplorer 3000 series, 

sendo as coordenadas corrigidas através do software Pathfinder 5.00. Os 

ficheiros de correcção diferencial utilizados são provenientes da estação 

permanente de Paredes de Coura da rede RENEP, para o período de recolha 

em questão. 

Os ficheiros corrigidos foram convertidos para shapefile (.shp) para 

posterior utilização em ARCGIS. Os cálculos de áreas foram realizados através 

da delimitação de polígonos definidos como zonas de postura tendo por base 

os pontos recolhidos anteriormente.       

Resultados e discussão 
 Foram identificados 51 locais de postura potenciais para o salmão 

(Figura 10) e para a truta-marisca (Figura 11) sendo que 36 se encontram no 
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troço principal do rio Minho, 7 no rio Mouro, 3 no rio Trancoso, 2 no rio 

Gadanha, 2 no rio Sucrasto e 1 no rio Coura.  

Figura 10. Zonas de Postura potenciais para o salmão (Salmo salar). 

 
Figura 11. Zonas de postura potenciais para a truta-marisca (Salmo trutta 

trutta) 
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Com os dados recolhidos, foram elaboradas fichas de caracterização 

(Figura 12) para cada local de postura potencial contendo informações como a 

sua localização (coordenadas GPS, cota e data em que a ficha foi elaborada), 

características físicas do local (largura, comprimento e profundidade média da 

zona de postura e respectiva área, o tipo de substrato, tipo de habitat e a 

margem em que o local de postura se encontra), características das margens 

(substrato e tipo de vegetação), factores abióticos (temperatura, pH, 

condutividade, oxigénio dissolvido, potencial redox, velocidade da corrente e 

clorofila) e as espécies que foram confirmadas para cada local. Esta ficha 

possui também um espaço para a colocação de uma foto e de um 

ortofotomapa para identificação do local, bem como o perfil granulométrico e o 

modelo batimétrico. 
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Figura 12. Exemplo da ficha de campo elaborada para a caracterização dos 

locais de postura das espécies alvo 

 



14 
 

Características dos locais de postura 
Um rio para que possa ser considerado ideal como maternidade, 

necessita de ter algumas características específicas, como a profundidade, a 

velocidade da corrente e o tipo de substrato que está presente no leito do 

mesmo. Segundo Mills (1989), os locais favoráveis para postura do salmão são 

prováveis de ocorrer quando o gradiente de um rio é de 3% ou menos. A 

velocidade da corrente para a postura deverá estar dentro da faixa de 25-90 cm 

s-1, com uma profundidade de água na faixa de 17-76 cm. Todos estes factores 

foram verificados nos locais que consideramos como potencial de postura. 

A velocidade da corrente e o substrato do leito estão inteiramente 

relacionados, uma vez que quanto menor for a velocidade da água maior a 

quantidade de grãos finos e menor o seu tamanho e, por sua vez, quanto maior 

a velocidade maiores serão os grãos do substrato. Ao longo do seu ciclo de 

vida os salmões e as trutas-mariscas vão requerer diferentes substratos de 

acordo com o seu tamanho, começando com as áreas rasas com seixos (2-

64mm), areias e finos, e à medida que vão crescendo preferem águas mais 

profundas e mais rápidas, com seixos, pedras e calhaus que vão servir de 

esconderijo. Uma vantagem dos rios é possuírem vegetação pendente nas 

margens, vegetação submersa, objectos submersos como troncos e rochas, 

que vão servir como protecção para os salmonídeos.  

O salmão e a truta-marisca exigem uma qualidade da água muito boa, 

com alta pontuação em índices bióticos (como o BMWP), pois estes peixes vão 

ter a sua alimentação baseada em macroinvertebrados, muitos deles só 

encontrados em águas de muito boa qualidade, e com uma temperatura 

sempre inferior a 25⁰ C. 

 

Considerações Finais e Direcções Futuras 

Ameaças 
Um dos principais factores de ameaça a estas espécies é a degradação 

do habitat quer em meio fluvial (e.g. poluição, presença de barragens, 

regularização de caudais) quer em meio marinho (e.g. aquecimento da água do 

mar que reduz as zonas de habitat para estas espécies). 
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A obstrução à imigração dos peixes migradores anádromos incluí 

detritos de madeira que podem bloquear parcialmente ou totalmente o canal ou 

obras de engenharia como é o caso de barragens ou pequenos açudes (Figura 

13). A localização destas estruturas em zonas a jusante das zonas de postura 

dos salmões ou trutas mariscas torna os seus efeitos ainda mais devastadores. 

No entanto pequenas zonas de queda de água são componentes muito 

importantes para manter a diversidade de peixes e outros animais. 

 

 

 
Figura 13: Barragem da Frieira no rio Minho que impede a progressão de 

todos os peixes migradores para zonas a montante 

 

Um baixo caudal e fluxo ocorre naturalmente durante períodos de seca. 

No entanto, as actividades antrópicas (e.g. regulação de rios, transferência de 

água e consumo elevado em agricultura, construção de urbanizações) podem 

aumentar ainda mais esses períodos de seca. Um baixo fluxo aumenta a 

temperatura da água, leva a perdas de zonas de postura, aumento da 

competição pelo habitat, diminuição da quantidade de oxigénio dissolvido, 

levando tudo isto a um aumento da taxa de mortalidade dos salmonídeos. Um 

elevado caudal proporciona o movimento constante de sedimentos que irá 

causar erosão dos locais de postura, bem como o transporte pela corrente dos 

ovos dos salmonídeos e dos alevins. 
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O aumento da predação é outras das ameaças importantes, 

principalmente, para os salmões. Trata-se de um fenómeno natural que pode 

ser desencadeado por exemplo pelo aumento das populações de lontras ou 

então provocado pela introdução de espécies invasoras que sejam predadores 

de topo (e.g. visão americano, várias espécies de peixes predadores)  

Por último, outro factor importante de ameaça aos salmonídeos é a 

poluição. Estes peixes são susceptíveis à deterioração da qualidade da água 

como resultado de descargas directas ou através de infiltrações no solo fruto 

de produtos utilizados na agricultura ou indústria. A combustão em massa de 

produtos fósseis nos países industrializados resulta num aumento dos gases 

de estufa como o enxofre e azoto. Estes gases irão provocar um aumento nas 

chuvas ácidas, o solo fica mais acidificado e a deposição destes sedimentos no 

leito de um rio irá diminuir o pH da água. Se o pH atingir menos de 4.5 os ovos 

dos salmonídeos e alevins são altamente prejudicados ou mesmo 

inviabilizados. No entanto, produtos contaminantes como metais pesados e 

químicos orgânicos actualmente estão bastante reduzidos e controlados fruto 

de uma política ambiental (poluição restringida e a qualidade da água é 

regulada) mais responsável. 

 

Estratégias de conservação 
O declínio alarmante das populações de salmonídeos levou a que o 

salmão e a truta-marisca fossem considerados vulneráveis pelo livro vermelho 

de vertebrados de Portugal.  

A nível nacional elaborou-se uma estratégia com o objectivo de 

contrariar a redução destas populações. Os rios Minho e Lima foram 

designados para a lista nacional de sítios de interesse, de acordo com a 

Directiva Habitats, proporcionada pelo Instituto de Conservação da Natureza e 

Biodiversidade (ICNB). Estas espécies têm sido alvo de vários estudos 

relativos ao seu efectivo populacional, distribuição, biologia e ecologia, estado 

do habitat e potenciais ameaças. Nomeadamente em Espanha foram feitas 

reintroduções de salmonídeos, o que nos dias de hoje, se traduz num aumento 

do número de efectivos. 
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É necessário implementar as medidas preconizadas nos diversos planos 

de ordenamento territorial recentemente elaborados (e.g. Planos de Bacia 

Hidrográfica) e ainda na Directiva-Quadro da Água, que deverão atingir a 

melhoria permanente da qualidade dos habitats aquáticos. É urgente avaliar e 

monitorizar as populações salmonícolas dos rios Minho e Lima, impedir a 

construção de novos obstáculos nestes rios e implementar dispositivos de 

transposição nas barragens e açudes existentes que possibilitem a livre 

circulação desta espécie no rio Lima até à barragem de Touvedo e em todo o 

troço internacional do rio Minho e seus principais afluentes. Também é urgente 

o controlo estrito da pesca e da qualidade da água, nomeadamente a 

reclassificação dos rios Lima e Minho como salmonícolas, a reabilitação dos 

regimes hidrológicos naturais e a recuperação e monitorização das áreas de 

postura e crescimento de juvenis.  

Eventualmente poderão ser necessários programas de repovoamento, 

recorrendo a ovos ou alevins de populações próximas, evitando o cruzamento 

de espécies de populações distintas (Rio Minho e Lima) para, no futuro, não 

interferir no património genético destas populações (Antunes et al 2001). 

Para uma política de conservação mais eficiente, devem ser restauradas 

as zonas ripícolas degradadas de forma a diminuir a erosão e a deposição de 

sedimentos finos provenientes das margens.  

Devem ser feitas acções de sensibilização junto dos pescadores 

desportivos e profissionais onde deve ser explicada a importância destas 

espécies e a sua necessidade de conservação. 

Deve ser avaliada a necessidade e utilidade dos açudes presentes no rio 

Mouro e outros afluentes e, caso seja verificada a inutilidade dos mesmos, 

poderá, num futuro próximo, ser efectuada uma reestruturação dos rios para o 

restabelecimento das condições naturais, minimizando, assim, a acção 

antrópica que afecta as migrações destas espécies. 
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