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PREÂMBULO 

A avaliação da população da enguia-europeia requer a utilização de métodos padronizados para melhorar 

a qualidade dos dados e a utilização eficiente dos recursos humanos e financeiros. Assim, os seguintes 

protocolos, desenvolvidos no âmbito do SUDOANG, visam estabelecer tais métodos padronizados para 

amostrar e analisar a população de enguia na área Sudoe. Alguns desses protocolos serão aplicados durante 

os três anos do projeto para alcançar os seus objetivos, enquanto outros permanecem como ponto de 

partida para padronizar a monitorização da enguia em todos os países e criar uma linha de base para a 

avaliação da população na área Sudoe. 

Este guia contém 5 protocolos: 

1. Protocolo de amostragem de enguias amarelas e prateadas em rios; 

2. Protocolo para estimativa do recrutamento de enguias de vidro; 

3. Protocolo para preparação de otólitos e determinação da idade; 

4. Protocolo para avaliar a infeção por Anguillicola crassus e o índice degenerativo da bexiga natatória 

(SDI); 

5. Protocolo de amostragem de gónadas para avaliação do rácio sexual. 

Apesar de criados no âmbito do SUDOANG, estes protocolos também podem ser implementados fora da 

área SUDOE e são, portanto, úteis para outras agências responsáveis por monitorizar a população de enguia 

e qualquer investigador que trabalhe com a espécie. 
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1. PROTOCOLO DE AMOSTRAGEM DE ENGUIAS AMARELAS E PRATEADAS EM RIOS 

O seguinte protocolo descreve as diretrizes necessárias à realização de amostragens para estimar a 

densidade de enguias amarelas e prateadas em cada bacia-piloto, recorrendo a pesca elétrica. Além de 

apresentar os critérios para determinar os locais de amostragem e os procedimentos para realizar a captura 

de peixes, este protocolo define os métodos a utilizar para a recolha de dados biométricos de enguias, de 

dados sobre outras espécies de peixes e de dados de variáveis ambientais.  

As enguias amarelas e prateadas devem ser transportadas para o laboratório de modo a implementar 

outros protocolos. O Protocolo para preparação de otólitos e determinação da idade, deve ser 

implementado para cumprir um dos objetivos do SUDOANG (obrigatório), enquanto que o Protocolo para 

Avaliação da Infeção por Anguillicola crassus e o Índice Degenerativo da Bexiga Natatória (SDI) e o Protocolo 

de Amostragem de Gónadas para Avaliação do Rácio Sexual, são facultativos. 

1.1. Época de amostragem 

A amostragem para calcular a densidade de enguias amarelas e prateadas deve ser realizada no final do 

verão /início do outono, de modo a garantir a captura de enguias prateadas. Assim, prevê-se que, 

dependendo da localização (latitude) da bacia hidrográfica, as amostragens sejam realizadas quando as 

enguias se encontrem já no estado de enguia prateada, MAS antes da sua fuga, que normalmente ocorre 

no outono/inverno. 

1.2. Seleção dos locais de amostragem 

A pesca elétrica será realizada em cada bacia-piloto, apenas em água doce, quer no curso principal do rio 

quer nos seus afluentes (até afluentes de ordem 3). O troço a amostrar deve ser representativo do segmento 

do rio, cobrindo a diversidade física existente e contendo pelo menos um rápido, caso exista um no 

segmento. Para uma melhor compreensão, apresentamos uma representação esquemática, assim como as 

definições dos termos que são usados. 
 

 
       

 BACIA HIDROGRÁFICA  SEGMENTO  TROÇO  
 

Figura 1. Representação esquemática dos termos usados no protocolo. 
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Os troços a amostrar devem ser fotografados e georreferenciados com recurso a GPS, de modo a poderem 

ser reconhecidos. 

Apresenta-se de seguida, um critério que pode ser usado para definir o número e a localização dos locais de 

amostragem que são representativos do segmento do rio. Para tal, devem seguir-se os passos seguintes: 

1. Dividir a bacia hidrográfica em segmentos hidrológicos 

• Para determinar os segmentos, serão usadas mudanças de declive, de caudal (confluências dos 

afluentes) e/ou perturbações (reservatórios); 

• No caso do tipo de declive se repetir, deve selecionar-se o segmento mais comprido ou o que 

melhor representa o declive do curso de água a jusante; 

• Se o declive do curso de água for suave, então devem usar-se alterações no caudal (confluências 

dos afluentes) para designar os segmentos; 

• Quando o declive é suave e não existem afluentes, os segmentos devem ser posicionados a iguais 

distâncias entre si; 

• Os segmentos não devem ser colocados em reservatórios. 

 

2. Medir cada segmento hidrológico 

• Os segmentos com >10 km de comprimento podem ser divididos, de acordo com a inclinação, em 

mínimo, médio e máximo.  

 A inclinação indica o declive do curso de água, que por sua vez, influencia o transporte dos 

sedimentos e as características de caudal. 

 A inclinação é definida como a diferença entre a elevação a montante (ElvMont) e a elevação a 

jusante (ElvJus), dividida pelo comprimento desse segmento (CompSeg): 

 

(𝑬𝒍𝒗𝑴𝒐𝒏𝒕 − 𝑬𝒍𝒗𝑱𝒖𝒔)

𝑪𝒐𝒎𝒑𝑺𝒆𝒈
 

 

 

 

 

3. Posicionar os troços de amostragem dentro de um segmento  

BACIA HIDROGRÁFICA: Superfície de escoamento de um rio e seus afluentes.  

SEGMENTO: secção de um curso de água, dentro da bacia hidrográfica, cujas características 

bióticas e propriedades físicas são semelhantes (e.g. declive e caudal semelhantes). 

TROÇO: Uma secção de um curso de água dentro do segmento, de onde devem recolher-se 

os dados biológicos. 
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• Um troço deve ser posicionado no centro de um segmento com idêntico declive e caudal e ser 

representativo desse segmento. 

 Se o comprimento do segmento for inferior a 60 km, o número de troços a amostrar deve ser o 

indicado na tabela seguinte: 

Comprimento Número de troços 

30-60 km 3 

11-29 km (< 30) 2 

1-9 km (< 10) 0 - 1 

 Se o comprimento do segmento for igual ou superior a 60 km colocar um troço a cada 20 km, 

conforme indicado na tabela seguinte: 

Comprimento  Número de troços  

60 km 3 

80 km 4 

100 km 5 

1.3. Comprimento do troço de amostragem 

A escala espacial é um aspeto crítico em qualquer protocolo de amostragem. Independentemente do local 

onde a amostragem é realizada, a grande maioria das espécies que possam estar presentes na área de ação 

do campo elétrico, devem ser capturadas dentro deste troço do curso de água. Para padronizar o protocolo 

de pesca deve-se definir o comprimento do troço onde são recolhidas as amostras. Os seguintes 

comprimentos devem ser adotados: 

Tipo de curso de água Comprimento do troço Mínimo Máximo 

Curso de água vadeável 
20 vezes o comprimento do leito 

molhado 
100 m 300 m 

Curso de água não 

vadeável 

10 vezes o comprimento do leito 

molhado 
300 m 500 m 

1.4. Métodos de amostragem 

A amostragem de peixes será realizada com recurso a pesca elétrica. A condutividade do local determinará 

a voltagem inicial a selecionar. Recomenda-se a seleção das seguintes voltagens como valores máximos, em 

função da condutividade da água: 400 V para condutividade elevada (> 300 μS/cm); 800 V para 

condutividade média (100 - 300 μS/cm); 1000 V para condutividade baixa (< 100 μS/cm). 

• É desejável que a equipa seja composta por pelo menos quatro (4) pessoas. Um (1) operador deverá 

transportar o ânodo e três (3) elementos deverão transportar camaroeiros auxiliares para captura 
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dos peixes que estejam atordoados ou a tentar fugir, e colocá-los dentro do balde. Os peixes devem 

ser removidos, quanto antes, do campo elétrico. 

• É recomendável usar Corrente Contínua (DC) porque é menos prejudicial para os peixes, 

mortalidade e lesões nos peixes devem ser reduzidas ao mínimo (a voltagem e a intensidade devem 

ser registadas). 

• Durante o processo de amostragem, esta deve ser realizada deixando o ânodo 30 s dentro de água 

e soltando o botão, logo de seguida, OU, em áreas de grande densidade, deixar o ânodo na água 

até os peixes serem atraídos. Em qualquer dos casos, deve fazer-se sempre um movimento circular 

com o ânodo (~1m diâmetro). O tamanho da malhagem da rede do ânodo deve ser suficientemente 

pequena (1-2 mm x 1-2 mm), de modo a reter as enguias de todas as dimensões. 

• Por cada troço de amostragem, devem efetuar-se pelo menos 2 passagens com um intervalo de 30 

min entre cada passagem. SE na 2ª passagem são capturados mais indivíduos do que na 1ª, deve 

efetuar-se uma 3ª passagem, novamente com um intervalo de 30 min. A quantidade de enguias 

capturadas, em cada passagem, deve ser registada separadamente. 

• Após cada passagem, toda a amostra de enguias deve ser medida e pesada, tão rápido quanto 

possível. As capturas acessórias (Bycatch) devem ser identificadas e o número de indivíduos 

registado. Todos os exemplares capturados nas sucessivas passagens devem ser mantidos num 

recipiente colocado no rio (equipado com uma tampa e pequenas aberturas que permitam a 

renovação da água, mas impeçam a fuga dos peixes mais pequenos) até que se termine a 

amostragem e, só devem ser devolvidos à água no final de realizado todo o registo biométrico. 

• Independentemente da profundidade do troço (ver abaixo) a pesca deve ser SEMPRE realizada de 

jusante para montante. No entanto, os procedimentos deverão ser diferentes de acordo com a 

profundidade do rio: 

Em rios de baixa profundidade (< 0,8 m profundidade) 

- Em rios estreitos (largura < 15 m), a pesca deve ser efetuada ao longo da largura do rio, incluindo 

ambas as margens e o centro do rio. No entanto, em rios largos (largura ≥ 15 m), o operador 

deve caminhar lentamente para montante, ao longo do curso de água, descrevendo um zig-zag 

entre as duas margens, de modo a cobrir todos os habitats existentes e remover os peixes que 

aí estão abrigados. 

Em rios profundos (≥ 0,8 m profundidade) 

- A pesca elétrica deve ser realizada APENAS nas margens do rio, uma vez que a eficácia da mesma 

se torna bastante reduzida quando efetuada em águas profundas, especialmente no caso de a 

espécie alvo ser bêntica, como acontece com a enguia. 

- A pesca elétrica realizada vadeando o rio, é limitada pela profundidade a partir da qual deixa de 

ser seguro percorrer o rio a pé. Não é aconselhável colocar o ânodo a uma profundidade em 

que este deixe de ser visível. 
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1.5. Dados ambientais a recolher no campo 

Durante a amostragem, devem ser medidos e registados os seguintes parâmetros, sempre que surjam 

mudanças no habitat: 

 Profundidade (m); 

 Velocidade da corrente (m/s); 

 Temperatura da água (oC); 

 Condutividade (μS/cm); 

 Oxigénio dissolvido (mg/L OU %); 

 Tipo de substrato e de vegetação nas margens e cobertura do leito do rio devem ser registados 

(formatos e classes indicados na base de dados, no final do protocolo); 

 A área de amostragem (m2), e o tempo de amostragem (min) devem ser igualmente registados. 

1.6. Dados biológicos a recolher no campo, por cada passagem 

Os dados seguintes devem ser registados no campo, para cada enguia: 

 Comprimento total (mm); 

 Peso total (0,01 g); 

 Identificação da fase da enguia (amarela ou prateada) através de: 

1. Inspeção visual: 

- presença de uma linha lateral conspícua; 

- cor do corpo e contraste entre a parte dorsal e a parte ventral. 

 

2. Para todas as enguias com comprimento maior do que 300/350 mm, deve medir: 

- Comprimento da barbatana peitoral;  

- Diâmetros vertical e horizontal do olho (sempre do olho esquerdo, salvo se estiver deformado 

ou ausente. Nesse caso, isso deve ser anotado no campo das observações); 

O limite de 300/350 mm deve ser ajustado de acordo com a latitude. Este limite corresponde ao tamanho 

mínimo de prateação de enguias na região sul da área de distribuição. 

- Para confirmar o estado da enguia prateada, deve-se usar a classificação de Durif et al. (2009). 

O código, em linguagem de programação R (Rscript), a utilizar para calcular/identificar em que 

estado de desenvolvimento se encontra a enguia prateada, encontra-se no final do protocolo. 
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 As capturas acessórias devem igualmente ser identificadas e contadas (Espécies de peixes e 

Procambarus clarkii) em cada passagem. 

1.7. Amostras para análise em laboratório 

Protocolo obrigatório 

Para cumprir os objetivos do projeto SUDOANG, devem ser capturadas 20 enguias prateadas e 60 enguias 

amarelas /bacia piloto /ano e posteriormente analisadas em laboratório para determinar a idade (Protocolo 

para preparação de Otólitos e determinação da idade) A amostra de enguias amarelas deve ser estratificada 

para abranger todos os tamanhos e, portanto, aumentar a diversidade das idades. As enguias amarelas 

devem ser capturadas nos troços inferior, intermédio e superior da bacia hidrográfica (20 enguias em cada 

área=60 enguias) de modo a serem representativas dos tamanhos existentes em cada área. 

Protocolos facultativos 

CASO sejam implementados outros protocolos [Protocolo para Avaliar a Infeção por Anguillicola crassus e o 

Índice Degenerativo da Bexiga Natatória (SDI) assim como o Protocolo de Amostragem de Gónadas para 

Avaliação do Rácio Sexual], as enguias devem ser analisadas o mais rapidamente possível (preferivelmente 

frescas). 

Por forma a reduzir o sacrifício animal, as enguias capturadas para determinação da idade devem ser as 

mesmas usadas para análise da infeção por Anguillicola crassus, enquanto que somente as enguias que não 

tenham uma aparência típica de macho ou fêmea, devem ser usadas para avaliação da proporção dos sexos 

(análise molecular e histológica). 

A identificação de cada enguia trazida para o laboratório e o local de amostragem devem ser registados e 

mantidos constantes para todas as análises. 

1.8. Equipamento de campo  

 Aparelho de pesca elétrica (até 1000 V); 

 Ânodo e cátodo  

 Luvas de borracha; 

 Botas altas de borracha (Waders); 

 Camaroeiros auxiliares (3x) 
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 Recipientes (e. g. baldes) para colocar o peixe capturado; 

 Régua e escala (Ictiómetro); 

 Balança de precisão; 

 Sonda multiparamétrica;  

 Correntómetro; 

 GPS e máquina fotográfica;  

 Craveira digital. 
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1.9. Rscript para identificar o estado de desenvolvimento das enguias prateadas 

baseado em Durif et al. (2009) 
 
O projeto stacomi é um pacote de acesso livre (base de dados Postgres, JAVA R) 

para tratamento da informação de monitorização da migração. Um dos métodos de 

classe desenvolvido neste pacote permite calcular o estado de desenvolvimento 
das enguias prateadas, de Durif. 

Esta classe contém uma base de dados com coeficiente Durif, e como tal poderá 

usar alguma das funções internas do pacote para calcular o estádio. Para usar 

a função fun_stage_durif deverá criar uma base de dados com colunas  

Comprimento do corpo BL (mm); 

Peso W (g) 

Diâmetro vertical do olho Dv (mm) 

Diâmetro horizontal do olho Dh (mm) 

Comprimento da barbatana peitoral FL (mm) 

 

requer(stacomiR) 

# Carregar os coeficientes contidos em Durif 
dados("coef_durif") 

####################################### 
# Para usar a funçao fun_stage_durif manualmente 
# criar uma matriz com as colunas BL","W","Dv","Dh","FL" 
############################################# 
# aqui extraídas a partir dos dados disponíveis 
silver_eel<-as.matrix(r_silver@calcdata[[1]][,c("BL","W","Dv","Dh","FL")]) 
head(silver_eel) # para ver as primeiras linhas 
#>        BL    W    Dv    Dh    FL 
#> 25710 830 1074  8.14  8.70 39.79 
#> 25711 714  740  8.24  8.52 38.04 
#> 25712 720  755  6.92  6.87 34.01 
#> 25713 860 1101 10.53 10.43 44.47 
#> 25714 716  752  7.42  8.76 33.78 
#> 25715 690  622  7.83  9.25 29.58 
stage <- fun_stage_durif(silver_eel) # aplicar a função à matriz 
stage[1:10] # Procurar entre os primeiros 10 elementos no vector prateado 
#>  25710  25711  25712  25713  25714  25715  25716  25717  25718  25719  
#> "FIII" "FIII" "FIII"  "FIV" "FIII" "FIII"   "FV"   "FV" "FIII" "FIII" 

 

Referências 
Durif C., Guibert, A., & Pierre, E. (2009). Morphological discrimination of the silvering stages of the European eel. In J. M. Casselman 

& D. K. Cairns (Eds.), Eels at the Edge. Science, Status, and Conservation Concerns (pp. 103–111). Bethesda, MA: American 

Fisheries Society Symposium 58. 

http://stacomir.r-forge.r-project.org/
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2. PROTOCOLO PARA ESTIMATIVA DO RECRUTAMENTO DE ENGUIAS DE VIDRO 

O objetivo deste protocolo é desenvolver um método padronizado para calcular um índice de recrutamento 

de enguia de vidro/meixão, usando uma arte de pesca (rede ou armadilha), de preferência na foz dos rios, 

isto é, em zonas sem pressões antropogénicas. Este método também tem a finalidade de proporcionar uma 

estimativa quantitativa do recrutamento de meixão para cada bacia hidrográfica, para que os níveis de 

recrutamento entre bacias possam ser comparáveis. Espera-se que este protocolo possa ser aplicável a 

outras bacias hidrográficas em toda a zona SUDOE, de modo a fornecer um índice de recrutamento a nível 

nacional. 

As condições ambientais nas 10 bacias-piloto incluídas no projeto SUDOANG são diferentes. As bacias em 

contacto com o Oceano Atlântico são fortemente influenciadas pelas marés, contrariamente ao registado 

no Mar Mediterrâneo, onde essa influência é mínima e o meixão entra no rio migrando em contra-corrente. 

Os métodos usados para realizar a amostragem de meixão e estimativa de recrutamento devem, portanto, 

ser ajustados às condições do local. Porém, independentemente do método escolhido para realizar a 

amostragem de meixão, o objetivo é registar/ obter um determinado número de enguias de vidro por 

volume de água (no caso de bacias hidrográficas influenciadas por marés) ou por secção do rio (no caso de 

bacias hidrográficas que drenam para o Mediterrâneo). 

As enguias de vidro utilizam o transporte seletivo da maré para poupar energia. Assim, na costa Atlântica, 

onde existe a influência das marés, as enguias de vidro devem ser capturadas durante a maré enchente. No 

Mediterrâneo, onde a maré tem menos influência sobre a atividade das enguias de vidro, o vento 

desempenha um papel fundamental no processo de recrutamento. 

2.1. Época de amostragem 

A pesca deve ser realizada mensalmente durante o período de maior intensidade migratória (idealmente 6 

meses). A amostragem deve ser efetuada no Dia de Lua Nova. Se as condições meteorológicas não forem 

favoráveis à pesca, esta deve ser realizada o mais tardar 2 dias após o Dia de Lua Nova. No caso das bacias 

piloto que desaguam no Atlântico, a amostragem deve ser conduzida durante a maré enchente do período 

da noite. Nas bacias hidrográficas que desaguam no Mediterrâneo, a amostragem deve ser realizada de 

noite, à mesma hora, ou quando as águas estão no nível mais elevado, caso se considere que essas 

condições são suscetíveis de influenciar as capturas. Em qualquer dos casos, o protocolo de amostragem 

deve ser estabelecido após a execução de ensaios iniciais, no primeiro ano, e mantido, a longo prazo, de 

modo a garantir a recolha padronizada de dados para estabelecimento de uma série de recrutamento. 

2.2. Escolha do local 

O local de pesca deve localizar-se o mais próximo possível do mar, para evitar a influência de outros 

pescadores, caso exista uma atividade piscatória nesse local. 
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2.3. Métodos de amostragem 

• A arte de pesca deve ser, de preferência, a que é normalmente usada por pescadores ou, em 

alternativa, outra que já tenha sido usada. 

• Deverá utilizar-se um crivo para separar o meixão dos outros organismos;  

• Quando são capturadas 50 ou menos enguias de vidro, estas devem ser todas transportadas para 

o laboratório. Quando são capturadas mais de 50 enguias de vidro, deve-se recolher uma sub-

amostra de 50 indivíduos para análise. 

• Os parâmetros da água devem ser medidos no início e no fim do período de pesca. Se a pesca for 

contínua, serão suficientes dois registos (início e fim da pesca). Se a amostragem for realizada de 

forma repetida, as medições devem ser registadas em intervalos regulares, isto é, cada vez que seja 

realizada a amostragem. 

• Na área Atlântica: 

 A amostragem deve começar no início da maré enchente e estender-se até que esta termine. 

 É necessário registar o valor do fluxómetro no início e no fim da amostragem; 

 Deve registar-se o número de enguias de vidro por volume de água; 

 Se a pesca for realizada de forma contínua durante toda a maré enchente, será necessário 

registar o valor do fluxómetro, no início e no fim da amostragem, assim como o número de 

enguias de vidro por volume de água: 

 Se a amostragem puder ser realizada de forma repetida em intervalos periódicos durante toda 

a maré enchente, deverá ser registado o valor do fluxómetro no início e no fim de cada ocasião, 

de forma separada; as enguias de vidro devem ser igualmente capturadas e armazenadas de 

forma separada em cada ocasião. 

 No final da pesca, os 50 indivíduos guardados para análise em laboratório devem ser retirados 

em proporções idênticas de cada intervalo de amostragem; 

 Deve ser ainda registada a secção transversal da área do rio e a velocidade média da água, para 

calcular o volume total do fluxo da água no local. 

• Na área Mediterrânea: 

 A amostragem deve durar o tempo suficiente para cobrir o pico de migração noturna. 

 No caso de estar a ser usada uma nassa (ou outro aparelho de amostragem similar), deve ser 

registada a superfície da secção transversal coberta por esta armadilha, bem como a largura do 

rio no local onde se encontra a armadilha. Se possível, deverão realizar-se ensaios de marcação-

recaptura para estimar a eficiência da armadilha; 

 No caso de ser usada uma passagem com dispositivo de captura, a eficácia da passagem deve 

ser determinada, quer realizando ensaios de marcação-recaptura, quer efetuando arrastos 

(bongo tows) para medir a densidade das enguias de vidro na água (protocolo similar ao 

protocolo da área Atlântica). 
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2.4. Dados ambientais a recolher no campo 

Devem ser registadas as seguintes variáveis ambientais: 

- Data e hora em que é efetuada a pesca; 

- Hora da maré e altura; 

- Profundidade; 

- Temperatura da água e salinidade ou condutividade (água salobra ou doce) – usando Data 

Loggers ou Garrafas de Van Dorn/Garrafas de Niskin; 

- Data do dia da Lua Nova; 

- Caudais ao longo da largura do curso de água e no local das armadilhas; 

- Duração do período de pesca. 

2.5. Procedimentos laboratoriais  

As amostras enviadas para o laboratório devem ser mantidas no frigorífico, em recipientes com água, para 

serem analisadas o mais rapidamente possível. 

Uma vez no laboratório, as enguias de vidro devem ser colocadas em papel para remover o excesso de água, 

e registados os seguintes dados: 

 Comprimento do indivíduo (mm); 

 Peso do indivíduo (0,01g); 

 Estádio de pigmentação (segundo a classificação de Briand, 2009). 

2.6. Equipamento de campo 

 Rede/armadilha; 

 GPS; 

 Fluxómetro; 

 Crivo; 

 Garrafas de Van Dorn ou Niskin ou ainda, Sondas multiparâmetros. 

2.7. Estados de pigmentação 

A identificação dos estados de pigmentação deve basear-se na classificação de Briand (2009). 

Fonte (Strubberg, 1913; Elie et al., 1982; Lecomte-Finiger, 1983).  

VB 
 

VIA2 
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3. PROTOCOLO PARA PREPARAÇÃO DE OTÓLITOS E DETERMINAÇÃO DA IDADE 

Este protocolo, baseado no Manual de Determinação da Idade (ICES, 2009), foi desenvolvido para 

harmonizar metodologias de preparação de otólitos e leitura de idades de enguias, no âmbito do projeto 

SUDOANG. O sexo dos indivíduos deve ser determinado através da análise macroscópica das gónadas (ver 

Protocolo de amostragem de gónadas para avaliação do rácio sexual). 

3.1. Extração e armazenamento 

 Extrair ambos os otólitos sagittae de cada enguia; 

 Limpar os otólitos com água e, em seguida, secá-los; 

 Armazenar os otólitos secos em pequenos recipientes (por ex. Eppendorfs), assegurando que estes 

estão completamente secos para evitar deterioração. 

3.2. Desbaste e polimento 

 Escolher o otólito direito para maior consistência nas leituras. Caso tal não seja possível, deve 

escolher-se o otólito esquerdo e mencionar esta informação nas observações; 

 Os otólitos podem ser observados inteiros (sem preparação) com luz forte transmitida ou sobre 

uma superfície escura com boa incidência de luz. Se existirem menos de 4 ou 5 marcas, a idade 

pode ser lida sem qualquer preparação ou, então, após imersão dos otólitos em álcool a 96% para 

melhor visualização das marcas de crescimento. 

 Se a idade for superior a 5 anos, os otólitos devem ser impregnados em resina; 

 As secções sagitais são obtidas impregnando o otólito diretamente em resina; no caso de se 

pretender obter secções transversais, será necessário fazer a impregnação em duas camadas de 

resina, de modo que o otólito fique posicionado no centro do bloco de resina;  

 O processo de desbaste deve ser cuidadosamente controlado até se alcançar o plano médio do 

otólito. Para tal, o otólito deve ser examinado à lupa binocular, com a maior ampliação possível, e 

usando diversos tipos de luz, incluindo luz transmitida, refletida ou polarizada; 

 O otólito deve ser desbastado ao longo do plano sagital (se a enguia tiver até 12 anos e o otólito 

não for curvo) ou no plano transversal (requer cortar uma fatia do otólito ao longo do eixo 

transversal usando uma serra de diamante) (dependendo da curvatura do otólito e dependendo do 

tamanho do otólito) até alcançar o centro do núcleo; 

 O processo de desbaste pode ser feito manualmente ou usando uma roda de desbaste com lixa de 

sílica, lubrificada com água destilada; 

 Deve polir-se a superfície desbastada do otólito usando lixa de carboneto de silício uma gama 

decrescente de dureza (grão entre 1200-4000), panos de joalharia ou pastas à base de alumínio ou 

pó de diamante, lubrificado com água destilada. 

Para mais informações sobre os procedimentos, ver Manual de Determinação da Idade da enguia atlântica 

(ver link que aparece depois das referências). 
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3.3. Determinação da idade 

 Após preparação dos otólitos, devem obter-se imagens dos mesmos para partilhar entre os vários 

leitores; 

 As secções sagitais requerem desbaste e coloração para realçar as marcas de inverno. As secções 

transversais não requerem este procedimento; 

 Deve proceder-se à leitura da idade, isto é, à contagem do número de marcas de inverno. As zonas 

translúcidas (inverno) são claras, e as zonas opacas (verão) são escuras, quando o otólito é 

observado com luz transmitida. Ao utilizar luz refletida, as zonas opacas (verão) são claras, e as zonas 

translúcidas (inverno) são escuras. 

3.4. Material 

 Lupa binocular (com câmara digital e captura de imagens e software de análise Image J); 

 Lâminas de vidro para microscópio; 

 Pinças de ponta fina; 

 Agulhas de dissecção; 

 Recipiente de lâminas; 

 Reagentes necessários para a preparação: 

• Cera, resina epoxy, para impregnação do otólito; 

• Pasta de alumina e pasta de diamante para desbastar otólitos.  
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4. PROTOCOLO PARA AVALIAR A INFEÇÃO POR ANGUILLICOLA CRASSUS E O 

ÍNDICE DEGENERATIVO DA BEXIGA NATATÓRIA (SDI) 

1. Evitar que a bexiga natatória se abra, ao removê-la da enguia; 

2. A bexiga gasosa/natatória é constituída por 2 camadas, que devem ser analisadas conjuntamente. 

3. Colocar a bexiga natatória numa caixa de Petri, com água salgada (8 g/l); 

4. Numa primeira observação, verificar a transparência e opacidade da bexiga natatória, sem a abrir, 

(para posterior determinação do SDI); 

5. Abrir a bexiga natatória, de uma extremidade à outra, ao longo do eixo longitudinal, utilizando uma 

pequena tesoura de pontas finas, o mais superficialmente possível para evitar danificar os parasitas. 

Deve ainda inspecionar-se a bexiga natatória em toda a sua extensão para garantir que os parasitas 

pequenos, alojados nas extremidades, são detetados.  Abrir igualmente o canal entre as 2 glândulas 

gasosas, uma vez que as larvas podem ficar ocultas no seu interior; 

6. Ao abrir a bexiga natatória inspecionar para detetar possíveis fugas de exsudados (consideram-se 

como exsudados pedaços de vermes mortos, eritrócitos, tecido da bexiga natatória em 

decomposição, ovos, e A. crassus no estádio L2); 

7. Para determinar o Índice Degenerativo da Bexiga Natatória (SDI) necessitará de uma lupa binocular 

e um paquímetro. 

4.1. Determinar o nível individual da infeção por Anguillicola  crassus  

Dispõe de 2 opções: 

1) a primeira é a mais fácil e mais rápida: simplesmente remover e contar os parasitas (mas sem lupa 

binocular não será possível detetar os parasitas mais pequenos (larvas por exemplo). 

2) a segunda opção, mais complexa e demorada que a primeira, é todavia melhor pois permite avaliar 

o possível impacto de A. crassus: identificar os estádios de desenvolvimento e, se possível, o sexo 

dos adultos (necessitará de esticar a parede da bexiga natatória e de uma lupa binocular com luz 

forte para poder observá-los). 

Infeção por Anguillicola   crassus 

1) Remoção e contagem dos parasitas sem lupa binocular (subestima a infeção). 
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2) Remoção e contagem dos parasitas com lupa binocular (permite identificar todos os estádios do 

parasita). 

 

 

 
Macho  Fêmea 

 

 

 

 

 

 

 

Larva L3 (1) e larva L4 (2)  Larva L3  Larva L4 

4.2. Determinar o Índice Degenerativo da Bexiga Natatória (SDI) (modificado de Lefebvre et 

al., 2002) 

Com base nos 3 critérios a seguir indicados, codificados como 0, 1 ou 2 (degradação crescente). 

1) Transparência e opacidade da parede da bexiga natatória  

Usar um papel com linhas impressa em negrito (“bold”). Esticar a bexiga natatória sobre as linhas e se: 

- Puder observar as linhas através da bexiga natatória sem qualquer tipo de ampliação (luz natural): 

pontuação 0 

- As linhas não forem visíveis através da luz transmitida da lupa binocular:  pontuação 2 

- Não for possível ver as linhas à luz natural e sem ampliação mas sim com luz transmitida: pontuação 

1. 
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Linhas claramente visíveis  Linhas pouco visíveis  Linhas não visíveis 

Luz natural  Luz transmitida  Luz transmitida 

PONTUAÇÃO 0  PONTUAÇÃO 1  PONTUAÇÃO 2 

2) Presença de pigmentação e/ou exsudados  

Pedaços de vermes mortos, eritrócitos, tecido da bexiga natatória em decomposição, ovos e estádio L2 de 

A. crassus, devem ser considerados como exsudado. 

A pigmentação que acompanha os vasos sanguíneos e/ou no canal neumático não é considerada como 

pigmentação (como se fosse uma estrada - - - - - - - -). 

- Quando a bexiga natatória é congelada, ocorrem pequenos pedaços de pele soltos no lúmen, que 

resultam de descamação, mas estes não são exsudados. 

- Não havendo pigmentação nem exsudados: pontuação 0 

- Havendo apenas pigmentação ou somente exsudados: pontuação 1 

- Havendo pigmentação e exsudados: pontuação 2 

 

 

 
Pigmentação (externa ou interna)  Somente exsudados (L2 nos ovos na imagem da direita) 

PONTUAÇÃO 1  PONTUAÇÃO 1 

 

PONTUAÇÃO 0 Se não houver pigmentação NEM exsudados: 

PONTUAÇÃO 1 Pigmentação OU exsudados 

PONTUAÇÃO 2 Pigmentação E exsudados 
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3) Espessura da parede da bexiga natatória 

Usar um paquímetro eletrónico (eletrónico é melhor) 

Evitar apertar demasiado a parede da bexiga natatória.  Deve-se apenas apertar o suficiente para que a 

bexiga natatória não caia, quando na posição vertical.  

Caso a bexiga natatória tenha diferentes espessuras em diferentes pontos, deve-se registar o valor médio. 

- Pontuação 0 : <1mm 

- Pontuação 1 : ≥ 1mm e ≤ 3mm 

- Pontuação 2 : > 3mm 

 

 

 

 

 

Menos de 1 mm  Entre 1 e 3 mm  Mais de 3 mm 

PONTUAÇÃO 0  PONTUAÇÃO 1  PONTUAÇÃO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências 
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Se a análise não for feita em material fresco, a bexiga natatória deve ser removida e conservada 

a uma temperatura de -20 °C. Para tal, cada bexiga natatória deve ser guardada num pequeno 

recipiente (o tamanho de cada recipiente deve ser adequado ao tamanho da bexiga), que 

contenha a codificação apropriada para subsequente identificação da enguia. 
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5. PROTOCOLO DE AMOSTRAGEM DE GÓNADAS PARA AVALIAÇÃO DO RÁCIO 

SEXUAL 

Este protocolo destina-se a amostrar gónadas de enguias amarelas para realizar análises moleculares e 

histológicas, quando não é possível identificar o sexo através da análise macroscópica. A sua implementação 

deve ser aplicada a enguias com comprimento compreendido entre 20 e 30 cm (mas algumas enguias < 30 

cm podem possuir gónadas suficientemente desenvolvidas para uma identificação macroscópica do sexo). 

Logo após a sua morte, deve dissecar as enguias e inspecionar as suas gónadas. 

5.1. Observação macroscópica 

Nas enguias amarelas de maiores dimensões e, em particular, nas enguias prateadas, é fácil determinar o 

sexo (Fig.1): 

• Os ovários podem ser identificados pela presença de dobras transversais que, quando a gónada 

está mais desenvolvida, dividem as gónadas em muitos compartimentos alongados; 

• Os testículos podem ser identificados pela presença de lóbulos individuais, que estão ligados à parte 

dorsal da gónada. 

FÊMEA 

 
  

  

  

MACHO 

 
  

Figura 1. LocalIzação e aspeto macroscópico de um ovário e um testículo na cavidade abdominal de uma fêmea e um macho de 
enguia. 

A distinção morfológica entre testículo e ovário é, no entanto, difícil nas enguias amarelas de pequenas 

dimensões porque é comum encontrar gónadas indiferenciadas ou intersexuais (Beullens et al., 1997;). Uma 

vez que o objetivo final é distinguir fêmas de machos, quando se procede à identificação do sexo dos 

indivíduos, as três categorias (indiferenciado, macho e fêmea), podem reconhecer-se observando a Fig.2. A 

separação entre lóbulos (3) não deve ser usada como critério para identificação dos machos 
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Figura 2. Aspeto morfológico das gónadas de enguia: Indiferenciado (1 e 2) ou intersexual (3); Macho (4); Fêmea (5 e 6) (adaptado 
de Beullens et al., 1997).  

Se a análise macroscópica não permitir a identificação do sexo das enguias amarelas, as gónadas devem ser 

removidas para análise posterior (ver Fig.3 e secção 5.2.). 

 

 
Figura 3. Amostragem de gónadas numa enguia juvenil. 
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5.2. Análise molecular e histológica 

Devem adotar-se os seguintes procedimentos: 

A- Análise molecular 

 Usar pequenas gotas de uma solução de RNA later para limitar a degradação de RNA e tornar a 

gónada mais visível in situ, durante a dissecção; 

 Colocar imediatamente uma das gónadas ( a primeira que extrair, geralmente a esquerda) num 

eppendorf de 1,5 ml com uma solução de RNA later;  

 Manter os eppendorfs a baixa temperatura (mas não congelar) e incubar pelo menos uma hora 

(ou durante a noite) a 4°C; 

 Remover RNA later e perfurar a tampa (pequeno orifício) antes de preservar a - 80°C. 

B- Análise histológica 

 Colocar a outra gónada numa cassete de processamento de tecidos;  

 Mergulhar em Bouin por 1 a 3 h; 

 Enxaguar 1h com água; 

 Transferir para formol 10%. 
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FICHAS DE REGISTO para o Protocolo 1 
AMOSTRAGEM DE ENGUIAS AMARELAS E PRATEADAS EM RIOS 

 
 

 

 



 

 

 



 
1. Amostragem de Enguias Amarelas e Prateadas 1 

 

 

Nome do local: Código do local: 

Coordenadas GPS Lat: Long: Sistema de coordenadas: Data: 

Fotos (ref): Equipa: 
 

 

Condições atmosféricas  

Temperatura do ar (°C): 

Nebulosidade:   limpo  pouco nublado  parcialmente nublado  muito nublado 

Vento:  nulo  fraco  moderado  forte 

Chuva:  sim  não Antes da amostragem:  
 

 

Troço de amostragem 

Galeria 

ribeirinha 

Margem direita do rio 

0 % 0%-25% 25%-50% 50%-75% 75%-100% 

 ausente  esparsa   intermédia   semi-contínua  contínua 

Margem esquerda do rio  ausente  esparsa  intermédia  semi-contínua  contínua 

vegetação no 

leito do rio 
Macrófitos /hidrófitos 

(0%) 

 ausente 

(0%-25%) 

 esparsa 

(25%-75%) 

 intermédia 

(75%-100%) 

 abundante 
 

tipo dominante:  plantas superiores  musgo  algas filamentosas  

Detritos lenhosos de grandes dimensões 

no leito do rio: 

(0%) 

 ausentes 

(0%-25%) 

 esparsos 

(25%-75%) 

 intermédios 

(75%-100%) 

 abundantes 
 

Tipo de cobertura no leito do rio (escolher os tipos existentes): Tipo dominante: 

 vasa  areia  gravilha 

(grão de café - ovo) 
 pequenas pedras 

(A5 - A4) 
 pedras grandes 

(A5 - A4) 
 blocos/ rochas 

( > A3) 
 lajes 

Cobertura total: ______% Largura do rio (média – m): 

Habitat: Pool ______% Run ______% Riffle ______% Profundidade do rio (média – m): 

Pool - Habitats sem corrente, geralmente profundos; Run - Águas profundas e rápidas com reduzida turbulência; Riffle - Águas pouco profundas, 

com correntes rápidas e turbulentas, sobre leito rochoso. 
 

 

Equipamento de amostragem Modelo: Fabricante: 
Tipo:  bateria   gerador dorsal (fixo)   gerador não dorsal  
Corrente elétrica:  impulso (frequência: _____Hz)  DC  PDC  AC 
Cátodo:   anel (diâmetro: ______cm)  cabo  outros (qual?): 
Área rede de pesca (m2): ou comprimento (cm): largura (cm): 
 

 

(Início) (fim) (Início) (fim) (Início) (fim) 
1ª passagem: ___H___ - ___H___ 2ª passagem: ___H___ - ___H___ 

meia hora após a 1ª passagem 
3ª passagem: ___H___ - ___H___ 

só se nº enguias 2ª passag. > 1ª passag. 
   

Parâmetros ambientais  Parâmetros ambientais  Parâmetros ambientais  

Temperatura da água (°C): Temperatura da água (°C): Temperatura da água (°C): 

Oxigénio dissolvido (mg/L ou %); Oxigénio dissolvido (mg/L ou %); Oxigénio dissolvido (mg/L ou %); 

TDS (mg/L): TDS (mg/L): TDS (mg/L): 

Condutividade (µS/cm): Condutividade (µS/cm): Condutividade (µS/cm): 

Velocidade da corrente (m/s) Velocidade da corrente (m/s) Velocidade da corrente (m/s) 
   

Parâmetros de amostragem  Parâmetros de amostragem  Parâmetros de amostragem  

Área amostrada (m2):   

Tempo de pesca (min): Tempo de pesca (min): Tempo de pesca (min): 

Voltagem (V): Voltagem (V): Voltagem (V): 

Amperagem (A): Amperagem (A): Amperagem (A): 
 

 

Observações  

 
 



 
1. Amostragem de Enguias Amarelas e Prateadas 2 

 

 

Código do local:   Data:  

N.º Indiv. cada passagem N.º Indiv. cada passagem N.º Indiv. cada passagem 

Espécie  1ª 2ª 3ª Espécie  1ª 2ª 3ª Espécie  1ª 2ª 3ª 

Acipenser baerii    Dicentrarchus labrax    Petromyzon marinus    

Abramis brama    Esox lucius    Phoxinus bigerri    

Abramis brama    Fundulus heteroclitus    Phoxinus phoxinus    

Achondrostoma arcasii    Gambusia affinis    Phoxinus septimaniae    

Achondrostoma occidentale    Gambusia holbrooki    Pimephales promelas    

Achondrostoma oligolepis    Gasterosteus aculeatus    Platichthys flesus    

Achondrostoma salmantinum    Gobio alverniae    Poecilia reticulata    

Acipenser sturio    Gobio gobio    Pseudochondrostoma duriense    

Alburnoides bipunctatus    Gobio lozanoi    Pseudochondrostoma polylepis    

Alburnus alburnus    Gobio occitaniae    Pseudochondrostoma willkommii    

Alburnus alburnus    Gobius paganellus    Pseudorasbora parva    

Alosa alosa    Gymnocephalus cernua    Pungitius laevis    

Alosa fallax    Hucho hucho    Pungitius pungitius    

Ambloplites rupestris    Hypophthalmichthys molitrix    Rhodeus amarus    

Ameiurus melas    Iberochondrostoma lemmingii    Rutilus rutilus    

Ameiurus nebulosus    Iberochondrostoma lusitanicum    Salaria fluviatilis    

Anaecypris hispanica    Iberochondrostoma olisiponensis    Salmo cettii    

Aphanius baeticus    Iberochondrostoma oretanum    Salmo rhodanensis    

Aphanius fasciatus    Iberocypris palaciosi    Salmo salar    

Aphanius iberus    Ictalurus punctatus    Salmo trutta    

Atherina boyeri    Lampetra alavariensis    Salvelinus alpinus    

Australoheros facetus    Lampetra auremensis    Salvelinus fontinalis    

Barbatula barbatula    Lampetra fluviatilis    Salvelinus umbla    

Barbatula quignardi    Lampetra lusitanica    Sander lucioperca    

Barbus barbus    Lampetra planeri    Scardinius erythrophthalmus    

Barbus haasi    Lepomis gibbosus    Silurus glanis    

Barbus meridionalis    Leucaspius delineatus    Squalius alburnoides    

Blicca bjoerkna    Leuciscus aspius    Squalius aradensis    

Carassius auratus    Leuciscus bearnensis    Squalius carolitertii    

Carassius carassius    Leuciscus burdigalensis    Squalius castellanus    

Carassius gibelio    Leuciscus leuciscus    Squalius cephalus    

Chelon auratus    Leuciscus oxyrrhis    Squalius laietanus    

Chelon labrosus    Lota lota    Squalius malacitanus    

Chelon ramada    Luciobarbus bocagei    Squalius pyrenaicus    

Chelon saliens    Luciobarbus comizo    Squalius torgalensis    

Chondrostoma nasus    Luciobarbus graellsii    Squalius valentinus    

Cobitis bilineata    Luciobarbus guiraonis    Syngnathus abaster    

Cobitis calderoni    Luciobarbus microcephalus    Telestes souffia    

Cobitis paludica    Luciobarbus sclateri    Thymallus thymallus    

Cobitis taenia    Luciobarbus steindachneri    Tinca tinca    

Cobitis vettonica    Micropterus salmoides    Triplophysa coniptera    

Coregonus lavaretus    Misgurnus fossilis    Umbra pygmaea    

Cottus aturi    Mugil cephalus    Valencia hispanica    

Cottus duranii    Oncorhynchus kisutch    Vimba vimba    

Cottus gobio    Oncorhynchus mykiss    Zingel asper    

Cottus hispaniolensis    Osmerus eperlanus        

Cottus perifretum    Pachychilon pictum        

Cottus petiti    Parachondrostoma arrigonis        

Cottus rondeleti    Parachondrostoma miegii        

Cottus sabaudicus    Parachondrostoma toxostoma        

Ctenopharyngodon idella    Parachondrostoma turiensis        

Cyprinus carpio    Perca fluviatilis        

 



 
1. Amostragem de Enguias Amarelas e Prateadas Pág ___/___ 

 

 

Código do local: Data: 

Dados biométricos  
(Comprimento Total - mm; Peso Total - g (0.01g); Inspeção visual: presença de Linha Lateral Conspícua – sim/não; Cor do Corpo e Contraste entre 
parte dorsal e ventral – sim/não; Se for enguia prateada OU se a enguia > 300/350 mm: Diâmetro Ocular - Vertical, Diâmetro Ocular -Horizontal, 
Comprimento Barbatana Peitoral – mm, Estado desenvolvimento enguia Prateada – Durif et al., 2009; Observações: Libertadas – L; Retidas para 
futuras Análises – A) 

       

       

ID da 
enguia 

N.º da 
passagem CT PT 

Se for enguia prateada OU se CT > 300/350 mm 

Observações LLC CCC DO-V DO-H CBP EP 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

  

FICHAS DE REGISTO para o Protocolo 2 
ESTIMATIVA DO RECRUTAMENTO DE ENGUIAS DE VIDRO 

 
 

 

 



 

 

 
 
 
 



 
2. Recrutamento de Enguias de vidro 1 

 

 

 

Nome do local: Código do local: 
Coordenadas GPS Lat: Long: Sistema de coordenadas: 
Data: Data da lua nova: Horas: (início - fim) ___H___ - ___H___ 
Fotos (ref): Equipa: 
 

 

Condições atmosféricas  

Temperatura do ar (°C): 

Nebulosidade:   limpo  pouco nublado  parcialmente nublado  muito nublado 

Vento:  nulo  fraco  moderado  forte 

Chuva:  sim  não Antes da amostragem:  
 

 

Secção de amostragem 
Tempo total de pesca (min): Hora da maré: ___H___ Altura da maré (m): 
Área de abertura da rede de pesca (m2):  Largura do rio (média – m): 
 

 

Condições ambientais SE A PESCA FOR CONTÍNUA (caso contrário, preencher dados da página seguinte) 
 Início Fim  Início Fim 

Hora: ___H___ ___H___ Condutividade (µS/cm):   

Temperatura da água (°C):   TDS (mg/L):   

Salinidade:   Profundidade (m):   

Fluxómetro:       
 

 

Observações (Descrever o método de pesca usado, incluindo tipo de arte/ armadilha de pesca) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
2. Recrutamento de Enguias de vidro Pág. ___/___ 

 

 

 

Código do local: Data: 

Dados de amostragem SE A PESCA NÃO FOR CONTÍNUA 
(Replicados - 20 minutos cada; Temperatura água - °C; Salinidade; Condutividade - µS/cm; TDS - mg/L; Profundidade - m; Peso total pescado - g (0,01g); Sub-amostra - g (0,01g) 
 

 

Repl.   Parâmetros ambientais    

N.º  Horas Fluxómetro  Tª água (°C) Salinidade  Cond (µS/cm) TDS (mg/L): Prof. (m); Peso total  Sub-amostra  Observações  

 
Início           

Fim         

 
Início           

Fim         

 
Início           

Fim         

 
Início           

Fim         

 
Início           

Fim         

 
Início           

Fim         

 
Início           

Fim         

 
Início           

Fim         

 
Início           

Fim         

 
Início           

Fim         

 
Início           

Fim         

 
Início           

Fim         

 



 
2. Recrutamento de Enguias de vidro Pág. ___/___ 

 

 

 

Dados biométricos  
(Comprimento Total - mm; Peso Total - g (0.01g); Estado pigmentação – ver protocolo): 

 

 

ID Código     Estado de  

Angula local Repl. Data CT PT pigmentação  Observações  
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 



 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

  

FICHA DE REGISTO para o Protocolo 3 
PREPARAÇÃO DE OTÓLITOS E DETERMINAÇÃO DA IDADE 

 
 

 

 



 
 

 

 



 
3. Determinação da Idade Pág. ___/___ 

 

 

 

Dados biométricos  
(Comprimento Total - mm; Peso Total - g; Peso Eviscerado - g; Sexo - Macho/Fêmea/Indiferenciado) 

          

          

ID da 
Enguia  

Código do 
local 

Data CT PT PE Sexo Idade Observações  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

  

FICHA DE REGISTO para o Protocolo 4 
AVALIAR A INFEÇÃO POR ANGUILLICOLA CRASSUS E O ÍNDICE 

DEGENERATIVO DA BEXIGA NATATÓRIA (SDI) 

 
 

 

 



 
 

 

 



 

4. Avaliação da Bexiga Natatória Pág ___/___ 
 

 

 

ID da Código  Parasita Anguillicola crassus 
Índice Degenerativo da Bexiga Natatória 

(SDI) 
 

ENGUIA Local Data Fêmea Macho Indeterm L4 L3 L2/ovos Necrótico Opacidade 
Pigmentação/ 

Exsudado 
Espessura 

1 
mm 

Observações 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 



 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

  

FICHA DE REGISTO para o Protocolo 5  
AMOSTRAGEM DE GÓNADAS PARA AVALIAÇÃO DO RÁCIO SEXUAL 

 
 

 

 



 
 

 

 



 
5. Avaliação do Rácio Sexual Pág ___/___ 

 

 

 

Biometric data 
(Comprimento Total - mm; Pesol Total - g; Peso Eviscerado - g) 

         

         

ID da 
Enguia 

Código Data CT PT PE 
Nº da 

Análise Molecular  
Nº da 

Análise Histológica  
Observações 

(aspeto macroscópico ou outros) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



 
 

 

 

 

  

 

   

 
 

  

  

 

 
 

 

 


