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RESUMO 
 
 
A susceptibilidade da enguia-europeia à degradação ambiental do estuário do Tejo foi 

investigada em duas vertentes: contaminação biológica pelo nemátode parasita 

Anguillicola crassus e contaminação química por metais pesados (Cd, Cu, Pb e Zn). 

Para tal, foram capturadas enguias e recolhidas amostras de sedimento em quatro locais 

da área de estudo. A análise de ambas as contaminações foi efectuada em função de 

algumas variáveis biológicas (sexo e tamanho) e da variação espacial. A sua influência 

na condição dos indivíduos foi também avaliada. 

 
A infecção por A. crassus atingiu mais de metade da amostra com uma intensidade de 

dois parasitas por enguia infectada. Não se encontraram variações do parasitismo com o 

sexo dos hospedeiros. Contudo, em relação ao tamanho, as enguias maiores 

apresentaram um maior número de nemátodes. Quanto aos locais, registou-se uma 

menor prevalência da infecção nas enguias capturadas em águas com maior salinidade. 

 
A concentração de metais pesados nos tecidos (fígado e músculo) não variou de acordo 

o sexo dos indivíduos. Contudo, em relação ao tamanho, a concentração dos metais não 

essenciais (Cd e Pb) diminuiu com o comprimento das enguias, contrariamente à 

concentração dos metais essenciais (Cu e Zn) presentes no fígado, que aumentou. 

Quanto aos locais, observou-se uma concentração superior de cobre e zinco nos tecidos 

das enguias capturadas na estação com maior contaminação do sedimento, tendo-se 

verificado o oposto para o cádmio e o chumbo. 

 
Apesar de considerados prejudiciais para o sucesso reprodutivo da espécie, no presente 

estudo, não se observaram impactos negativos na condição das enguias como 

consequência, quer da contaminação biológica, quer da contaminação química. Assim, 

torna-se necessária uma avaliação dos impactos específicos na condição das enguias que 

contemplem aspectos fisiológicos, histológicos e citológicos, bem como uma 

monitorização contínua da sua qualidade, de modo a estabelecer medidas de gestão que 

assegurem a recuperação desta espécie em risco e que, em simultâneo, possam 

contribuir para a melhoria da qualidade do ambiente aquático. 



 

 

SUMMARY 
 
 
European eel susceptibility to environmental degradation was investigated in the Tagus 

Estuary focusing on biological contamination by the parasite nematode Anguillicola 

crassus and chemical contamination by heavy metals (Cd, Cu, Pb and Zn). In order to 

achieve that goal, eels were captured and sediment samples were collected in four 

stations within the study area. Analyses of both contaminations were performed in 

relation to some biological variables (sex and size) and spatial variation. Their influence 

on individual fitness was also evaluated. 

 
A. crassus infection was present in more than half of the sample with intensity of two 

parasites per infected eel. No significant variation in parasitism was found according to 

eel’s sexes. However, in relation to size, larger eels presented more nematodes. Spatial 

variations revealed a smaller prevalence of the nematode in sites where salinity was 

higher. 

 
Heavy metal concentration in tissues (liver and muscle), did not differ according to eel’s 

sexes. However, in relation to size, the concentration of non-essential heavy metals (Cd 

and Pb) was lower in larger eels, whereas the concentration of essential metals (Cu and 

Zn) present in the hepatic tissue was higher. Regarding sampling sites, higher 

concentrations of copper and zinc in eel’s tissues were found where sediment 

contamination was also superior, but for cadmium and lead concentrations the opposite 

situation was verified. 

 
Despite being considered injurious to the reproductive success of this species, in the 

present study, no negative impacts were found in eel’s condition due to biological and 

chemical contaminations. Thus, an evaluation of specific impacts on individual’s fitness 

that considered physiological, histological and cytological aspects, as well as a 

continuous assessment of their quality are necessary, in order to establish management 

measures that can guarantee the recovery of this species and that, simultaneously, can 

also contribute to a general healthier aquatic ecosystem. 
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INTRODUÇÃO GERAL 
 
 
A enguia-europeia, Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758), é um peixe migrador catádromo 

que apresenta um dos mais fascinantes ciclos de vida (Anexo I), uma vez que, apesar da 

numerosa literatura científica que vem sendo produzida, muitos dos mistérios 

relacionados com a sua reprodução continuam ainda por desvendar (van Ginneken & 

Maes, 2005). Em termos gerais, ao atingirem uma fase parcialmente madura, as enguias 

nadam dos rios onde cresceram até ao mar dos Sargaços para se reproduzirem, 

morrendo após o processo de desova (Schmidt, 1922). As larvas, leptocéfalos, são 

posteriormente transportadas pela corrente do Golfo e corrente do Atlântico Norte e, ao 

alcançarem a plataforma continental da Europa, transformam-se em enguias de vidro ou 

angulas (Tesch, 1977). É nesta fase que a enguia coloniza os sistemas aquáticos 

continentais, migrando ao longo do leito dos cursos de água até atingir ambientes 

adequados ao seu desenvolvimento (McDowall, 1998). Nestes ambientes transforma-se 

em enguias amarelas, que se alimentam e crescem pelo menos durante 3-4 anos no caso 

dos machos e 5-6 anos no caso das fêmeas (Domingos, 2003), até se transformarem em 

enguias prateadas e iniciarem a migração reprodutora de volta ao mar dos Sargaços 

(Tesch, 1977). 

 
Não obstante a sua importância comercial e o seu elevado valor económico (Domingos, 

2003), os efectivos desta espécie têm vindo a diminuir drasticamente em toda a sua área 

de distribuição continental condicionando, não só a sustentabilidade das pescarias, mas 

também os seus limites de segurança biológicos (ICES, 2006; 2007). De facto, o 

recrutamento encontra-se em níveis historicamente baixos e as observações mais 

recentes não apontam num sentido de melhoria desta situação (ICES, 2006; 2007). 

Embora algumas das causas deste decréscimo possam prender-se com processos 

naturais, como as alterações climáticas e consequentes modificações nas correntes 

oceânicas, que reduzem a sobrevivência dos leptocéfalos durante a migração 

transoceânica, muitos dos principais constrangimentos à espécie ocorrem já nas fases de 

desenvolvimento continental, sendo maioritariamente resultado de variadas acções 

antropogénicas directas, como sejam a destruição do habitat, as barreiras que 

impossibilitam os fenómenos migratórios, a sobrepesca e a poluição doméstica e 

industrial (Feunteun, 2002).  
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A depleção do seu stock levou a Comissão Europeia a propor aos Estados-Membros o 

estabelecimento de planos de gestão da enguia (estratégia preventiva) para garantir a 

fuga e desova de 40% das enguias prateadas que, na ausência das actividades humanas, 

migrariam dos rios que se encontram nos seus territórios (IP/05/1233, de 6 de Outubro 

de 2006). Essa proposta foi adoptada através do Regulamento do Conselho 

(Regulamento CE n.º 1100/2007, de 18 de Setembro), o qual prevê que os planos de 

gestão sejam elaborados até 31 de Dezembro de 2008. De modo a alcançar os objectivos 

definidos, tem sido referida a importância de quantificar o impacto causado pelo 

parasitismo e por poluentes na qualidade dos reprodutores (capacidade destes atingirem 

os locais de desova e produzirem descendência viável) (ICES, 2006), apontados como 

factores chave na justificação do declínio global desta espécie (Robinet & Feunteun, 

2002).  

 
O parasita da bexiga gasosa, Anguillicola crassus Kuwahara, Niimi & Hagaki, 1974, é 

uma espécie emergente que tem como hospedeiro final a enguia (de Charleroy et al., 

1990). Este nemátode foi introduzido acidentalmente na Europa no início da década de 

1980, provavelmente devido à importação de exemplares infectados de enguia-japonesa, 

Anguilla japonica (Temminck & Schlegel, 1847), de onde o parasita é oriundo (Køie, 

1991; Palstra et al., 2007). Rapidamente a infecção alastrou, atingindo todo o continente 

europeu, tanto em enguias selvagens, como nas de aquacultura (Kirk, 2003). Como 

resultado da presença do parasita na enguia-europeia, podem ser definidos dois tipos de 

efeitos adversos gerais: consumo de energia e danos mecânicos na bexiga gasosa 

(Palstra et al., 2007). De acordo com a sua severidade, os prejuízos causados por 

A. crassus podem levar a uma maior ou menor diminuição da qualidade das enguias 

prateadas, nomeadamente por reduzirem a sua capacidade migratória até ao mar dos 

Sargaços (Palstra et al., 2007).  

 
A contaminação química dos sistemas biológicos por metais pesados é uma das mais 

preocupantes, não só pela toxicidade que estes elementos apresentam, mas também pela 

sua elevada resiliência (Crompton, 1997). Após entrarem nos ecossistemas, estes 

poluentes acabam por se acumular nos sedimentos, onde podem permanecer durante 

décadas (Tessier & Campbell, 1987). Dependendo da sua biodisponibilidade, os 

contaminantes que são introduzidos nos sistemas biológicos, podem acarretar 

consequências mais ou menos nocivas para os organismos (Ravera, 2001). Em relação à 
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enguia-europeia, tem sido observada uma relação entre a concentração de poluentes no 

meio e a contaminação existente nos seus tecidos, sendo, consequentemente, 

considerada uma espécie indicadora da degradação da qualidade do ambiente (Robinet 

& Feunteun, 2002; Belpaire & Goemans, 2007). No entanto, apesar da resistência destes 

organismos à contaminação por metais pesados, podem ocorrer diversas alterações a 

nível anatómico, histológico e citológico, que se reflectem negativamente na condição 

dos indivíduos (Bruslé, 1990). Em situações de maior toxicidade, é possível que a 

presença dos contaminantes interfira negativamente, não só com o processo reprodutivo 

desta espécie, como parece acontecer no caso do parasitismo, mas também com a 

sobrevivência dos seus ovos e larvas durante a migração transoceânica (Robinet & 

Feunteun, 2002; Belpaire & Goemans, 2007). 

 
Uma vez que a enguia-europeia passa a maior parte da sua vida em águas continentais 

(Tesch, 1977), encontra-se susceptível às diversas pressões antropogénicas locais. 

Apesar do seu valor ecológico intrínseco, os estuários são das zonas mais deterioradas 

devido ao desenvolvimento urbano e industrial adjacente, muitas vezes de grandes 

proporções, e consequente intensa actividade humana. (Kennish, 2002). As crescentes 

preocupações quanto à preservação dos ambientes costeiros têm vindo a ser traduzidas 

em legislação comunitária, cujo objectivo último é a gestão sustentada de sistemas 

ecológica e economicamente fundamentais (Elliott et al., 1999). Como exemplo, a 

Directiva Quadro da Água (DQA/2000/60/EC, de 23 de Outubro de 2000), transposta 

para a legislação portuguesa pela Lei da Água (lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro), 

estabelece um conjunto de medidas de protecção de todos os sistemas aquáticos, de 

modo a prevenir a sua deterioração e assegurar o seu bom estado até ao ano de 2015. 

 
Em Portugal, o estuário do Tejo é tradicionalmente considerado bastante perturbado 

pela elevada pressão antropogénica a que se encontra sujeito. A exploração dos seus 

recursos naturais, a sua utilização como importante porto de mar, as actividades de 

recreio, a crescente urbanização das suas margens e a instalação de um elevado número 

de indústrias são alguns dos múltiplos interesses que se confrontam no local (Costa, 

1999). Apesar de todas as actividades humanas, o estuário do Tejo possui também um 

papel ecológico fundamental enquanto zona de crescimento e protecção para os juvenis 

de inúmeras espécies de peixes e invertebrados de importância comercial (Costa, 1999). 

 



Introdução geral 

 
 

-5- 

Poucos estudos têm sido feitos em Portugal no sentido de estimar a contaminação 

biológica e química da enguia-europeia, sendo que para o estuário do Tejo não existe 

actualmente qualquer informação neste âmbito. Como tal, o presente trabalho pretende 

representar um contributo para a avaliação da susceptibilidade de A. anguilla ao 

parasitismo por A. crassus e à contaminação por metais pesados no estuário do Tejo, de 

forma a mais eficazmente serem definidas medidas de gestão e restabelecimento desta 

espécie em declínio.  
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Epidemiologia de Anguillicola crassus em  
Anguilla anguilla no estuário do Tejo 

 
 
 

Resumo 
 
O lúmen da bexiga gasosa de exemplares de enguia-europeia (Anguilla anguilla), 

provenientes do estuário do Tejo, foi examinado de forma a caracterizar a ocorrência do 

nemátode Anguillicola crassus. As características da infecção foram relacionadas com 

diferentes variáveis biológicas (sexo e tamanho), o local de origem e a condição dos 

hospedeiros. A infecção por este parasita apresentou uma dispersão agregada pelas 

enguias, atingindo mais de metade dos indivíduos capturados (prevalência = 58%) e 

valores na ordem dos dois parasitas por enguia infectada (intensidade = 2). Das 

variáveis biológicas analisadas, não se encontraram variações relevantes, nem na 

prevalência nem na intensidade do parasitismo, de acordo com o sexo dos hospedeiros. 

Em relação ao tamanho, os valores destas medidas foram superiores nas enguias de 

maiores dimensões (Ct ≥ 30 cm), tendo as diferenças sido estatisticamente 

significativas, entre classes de tamanho, no caso da intensidade. Quanto às estações de 

amostragem, apenas se registou a ocorrência de menores prevalências do parasita nas 

enguias capturadas em águas com maior salinidade. Aparentemente, o parasita não 

influencia a condição das enguias do estuário do Tejo. 

 
Palavras-chave: enguia-europeia; parasita da bexiga gasosa; variabilidade sexual, 

ontogénica e espacial; infecção; condição do hospedeiro; Portugal 
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Epidemiology of Anguillicola crassus in  
Anguilla anguilla from the Tagus Estuary 

 
 
 
Abstract 
 
The swimbladder lumens of the European eel, Anguilla anguilla, collected in the Tagus 

Estuary, were analysed, in order to describe the occurrence of the nematode 

Anguillicola crassus. The infection by this parasite was related to some biological 

variables (sex and size), sampling sites and condition of eels. A. crassus presented an 

aggregated dispersion, with a prevalence above 50% (P = 58%) and intensity of two 

parasites per infected eel (I = 2). Neither the prevalence nor the intensity showed 

significant variation among host sexes. However, in relation to size, both measures 

showed higher values in larger eels (TL ≥ 30 cm) when compared with smaller ones 

(TL < 30 cm), with significant differences in the case of intensity. Spatial variations 

were only obtained for prevalence, namely reduced presence of the nematode in sites 

where salinity was higher. Furthermore, no relationship between the condition of eels 

from Tagus Estuary and infection by A. crassus was found.  

 
Keywords: European eel; swimbladder parasite; sexual, ontogenic and spatial 

variations; infection; host condition; Portugal. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
A infecção de Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) pelo parasita Anguillicola crassus 

Kuwahara, Niimi & Hagaki, 1974 tem sido documentada para diversos países europeus 

(Kennedy & Fitch, 1990; Køie, 1991; Möller et al., 1991; Thomas & Ollevier, 1992; 

Höglund & Andersson, 1993; Pilcher & Moore, 1993; Würtz et al., 1998; Evans & 

Matthews, 1999; Lefebvre et al., 2002b; Genç et al., 2003; Aguillar et al., 2005; 

Lyndon & Pieters, 2005; Norton et al., 2005; Abdallah & Maamouri, 2006; Morrissey 

& McCarthy, 2007). Este nemátode, cujo hospedeiro natural é a enguia-japonesa, 

Anguilla japonica (Temminck & Schlegel, 1847), foi introduzido acidentalmente na 

Europa, mas rapidamente se dispersou por todos os países (Kennedy & Fitch, 1990; 

Køie, 1991; Evans & Matthews, 1999). De entre os inúmeros factores que propiciaram 

esta situação, destaca-se a intensa circulação dos seus hospedeiros para o repovoamento 

de áreas onde a enguia-europeia se encontrava em declínio e para a introdução em 

sistemas de aquacultura, de modo a responder às necessidades de consumo humano 

(Belpaire et al., 1989; Kennedy & Fitch, 1990). Além disso, a rápida disseminação 

deste parasita numa população de enguia não infectada pode ficar a dever-se à sua baixa 

especificidade em relação a hospedeiros intermediários e paraténicos (Thomas & 

Ollevier, 1992; Moravec & Škoríková, 1998), ao seu elevado potencial reprodutivo 

(Kennedy & Fitch, 1990) e à sua capacidade de infectar enguias de diferentes tamanhos 

(Kennedy & Fitch, 1990; Thomas & Ollevier, 1992). Os ovos e larvas deste nemátode 

são também capazes de sobreviver e permanecer em estado não infectivo durante longos 

períodos de tempo e, apesar do parasita adulto ter uma especificidade estreita, as 

enguias têm uma grande dispersão e uma vasta amplitude de tolerância às diversas 

condições ambientais (Kennedy & Fitch, 1990).  

 
A presença de A. crassus na enguia-europeia causa variadas patologias no hospedeiro 

(Kirk, 2003). Os efeitos negativos gerais incluem hemorragias, formação de nódulos 

parasíticos, proliferação celular, inflamação crónica, hipertrofia do tecido conjuntivo e 

aparecimento de necroses e edemas (Lefebvre et al., 2002a; Kirk, 2003; Palstra et al., 

2007). Estas alterações acabam eventualmente por causar um processo de fibrose da 

bexiga gasosa, cuja parede se torna substancialmente mais espessa e opaca, e uma 

redução significativa do seu volume interno (van Banning & Haenen, 1990; Kirk, 2003; 

Palstra et al., 2007). Com o avançar da infecção, as enguias podem apresentar lesões 
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provocadas por bactérias, na região posterior do abdómen (van Banning & Haenen, 

1990), e um ânus dilatado e vermelho (Crean et al., 2003). Em estado bastante 

adiantado ocorre, por vezes, uma adesão entre os tecidos da bexiga gasosa e os tecidos 

de alguns órgãos em seu redor, como o intestino e os rins, condicionando variados 

processos fisiológicos e, consequentemente, a sua correcta funcionalidade (van Banning 

& Haenen, 1990; Kirk, 2003). De facto, sérios danos na bexiga gasosa condicionam a 

capacidade de flutuação dos organismos, fundamental em peixes migradores como a 

enguia (Palstra et al., 2007). Além dos prejuízos físicos, a actividade do parasita conduz 

também a um dispêndio adicional de energia por parte do hospedeiro (Palstra et al., 

2007). Por exemplo, enguias infectadas apresentam uma menor resistência a condições 

de hipoxia (Molnár et al., 1993; Lefebvre et al., 2007), o que afecta a sua capacidade 

natatória, comparativamente às não infectadas (Palstra et al., 2007).  

 
Em comparação com a enguia-europeia, os exemplares de enguia-japonesa infectados 

pelo A. crassus não apresentam prejuízos relevantes na sua condição (Kirk, 2003). Estas 

diferenças entre as duas espécies são consequência de A. japonica apresentar uma 

menor intensidade deste nemátode, assim como uma menor taxa de desenvolvimento do 

parasita, comparativamente a A. anguilla (Egusa, 1979; Køie, 1991; Nagasawa et al., 

1994). De facto, em A. japonica a maioria dos nemátodes não sobrevive e as larvas são 

encontradas mortas e encapsuladas na serosa da bexiga gasosa, sem provocar danos 

maiores para o hospedeiro (Knopf & Mahnke, 2004). A severidade das patologias que o 

parasita provoca na enguia-europeia resulta naturalmente da ausência de adaptações e 

de mecanismos de defesa eficientes que permitam resistir à infecção, e que apenas 

podem existir como resultado da co-evolução parasita-enguia ao longo do tempo 

(Egusa, 1979; Knopf & Mahnke, 2004). 

 
O ciclo de vida de A. crassus (Anexo II) encontra-se actualmente bem descrito na 

bibliografia (Haenen et al., 1989; de Charleroy et al., 1990; Haenen & van Banning, 

1990). Os nemátodes adultos copulam no lúmen da bexiga gasosa do hospedeiro, 

podendo os ovos permanecer no seu interior ou ser libertados passivamente para a água 

através do ducto pneumático e intestino (de Charleroy et al., 1990; Kirk et al., 2000). 

Nesta altura, cada ovo contém já um indivíduo em segundo estado larvar móvel, 

resultado da muda do primeiro estado larvar ainda do ovo (Kirk, 2003). Os segundos 

estados larvares fixam-se ao substrato estimulando a predação por hospedeiros 
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intermediários, nomeadamente crustáceos (Kennedy & Fitch, 1990; Kirk et al., 2000). 

Após serem consumidas, as larvas do parasita penetram através do tracto digestivo e 

entram na cavidade do corpo dos hospedeiros intermediários, onde sofrem a muda para 

o terceiro estado (de Charleroy et al., 1990). A transmissão para a enguia ocorre via 

ingestão destes hospedeiros, verificando-se, posteriormente, a migração das larvas 

através do tubo digestivo da enguia e o seu alojamento na serosa da bexiga gasosa, onde 

ocorre a metamorfose para o quarto estado (Haenen et al., 1989; Kirk, 2003). Quando 

existem condições para o seu desenvolvimento, as larvas deslocam-se para o lúmen da 

bexiga gasosa, transformam-se em pré-adultos e posteriormente em adultos, os quais se 

alimentam activamente do sangue do hospedeiro e tornam-se sexualmente activos (Kirk, 

2003). Os hospedeiros intermediários podem, no entanto, ser consumidos por 

hospedeiros paraténicos (de Charleroy et al., 1990; Haenen & van Banning, 1990; 

Höglund & Thomas, 1992; Thomas & Ollevier, 1992), tais como pequenos peixes, 

crustáceos ou até mesmo insectos aquáticos (Moravec, 1996; Moravec & Škoríková, 

1998), nos quais as larvas podem permanecer nesse mesmo estado ou evoluir para o 

estado seguinte, originando por vezes pré-adultos (Kirk, 2003). Ao consumirem estes 

organismos parasitados, as enguias adquirem igualmente o nemátode, o qual se 

desenvolve até ao estado adulto no lúmen da sua bexiga gasosa (Kirk, 2003). Em 

condições laboratoriais controladas, o ciclo de vida pode completar-se em menos de 

dois meses (de Charleroy et al., 1990). 

 
Apesar de em muitos países europeus o parasitismo por A. crassus na enguia-europeia 

ser monitorizado há alguns anos, em Portugal pouco conhecimento se tem sobre esta 

infecção, à excepção de alguns estudos realizados no Norte do país (e.g., Cruz et al., 

1992; Cardoso & Saraiva, 1998; Hermida, 2006). De forma a colmatar a falha de 

informação nesta área, os objectivos do presente trabalho são: 1) efectuar uma análise 

preliminar sobre a infecção por A. crassus em exemplares de enguia-europeia do 

estuário do Tejo; 2) investigar o efeito do sexo e do tamanho do hospedeiro definitivo 

na prevalência e intensidade do parasitismo; 3) avaliar a variação espacial do parasita de 

acordo com a distribuição do hospedeiro definitivo em meio estuarino; e 4) determinar 

as consequências da presença do nemátode na condição das enguias. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
Área de estudo 
 
O estuário do rio Tejo, localizado na região próxima de Lisboa (38º 44’ N, 09º 08’ W), 

é o maior estuário de Portugal e um dos maiores da Europa Ocidental. Ocupa uma área 

total de cerca de 320 km2, da qual cerca de 40% fica emersa na baixa-mar em marés de 

maior amplitude. Tem uma extensão de aproximadamente 80 km, desde o seu limite a 

montante, próximo de Muge, o qual é definido pelo limite da maré dinâmica (sem 

influência de salinidade), até à foz, de um modo menos definido, no limite da pluma 

salobra que se desenha nas águas da zona costeira adjacente (Costa, 1999). 

 
As estações de amostragem (Figura 2.1) foram previamente estabelecidas de acordo 

com a sua localização em relação à foz e as suas características físico-químicas, 

nomeadamente a salinidade (Costa, 1999; MARETEC, 2005). Foi também tida em 

consideração a probabilidade de capturar enguias em cada zona do estuário (Costa, et 

al., 2008). O Carregado (C) é a estação mais a montante, com valores de salinidade 

próximos de zero. Em Vila Franca de Xira (VF), a salinidade é ainda considerada baixa 

(sempre inferior a 15). Na região da Ponte Vasco da Gama (P) a salinidade é mais 

elevada (entre 15 – 20) do que nas duas estações anteriores. No Barreiro (B), a estação 

mais a jusante, a salinidade é francamente mais elevada (entre 20 – 30), por vezes com 

valores próximos dos obtidos para o ambiente marinho. 

 
 
Metodologia de campo 
 
A amostragem decorreu nos meses de Maio e Junho de 2007, quando as temperaturas 

ambientais permitem uma maior capturabilidade das enguias (Domingos, 2003). Estas 

foram obtidas com o auxílio de pescadores locais, tendo sido utilizadas como artes de 

pesca covos ou aparelhos de anzol. 
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Figura 2.1. Localização das estações de amostragem. 

 
 

Metodologia de laboratório 
 
Uma vez no laboratório, as enguias foram medidas (comprimento total com a precisão 

de 0,1 cm) e pesadas (peso total com a precisão de 0,01g). Após dissecção dos 

indivíduos, foi feita a sua determinação sexual macroscopicamente, de acordo com 

Domingos (2003), considerando separadamente, não só os indivíduos diferenciados, 

machos e fêmeas, mas também os que ainda se encontravam indiferenciados. 

Posteriormente, removeu-se o aparelho digestivo e pesaram-se novamente os indivíduos 

(peso eviscerado, com a precisão de 0,01 g), assim como o seu fígado (com a precisão 

de 0,0001 g). O lúmen das respectivas bexigas gasosas foi analisado com o intuito de 

detectar a presença de pré-adultos ou adultos do parasita Anguillicola crassus, os quais 

foram então contabilizados. 

 
 

Análise de dados e procedimento estatístico 
 
A amostra total das enguias capturadas, assim como a de cada um dos locais, foram 

caracterizadas através de representações gráficas da distribuição dos indivíduos por sexo 

e tamanho. Além disso, foram calculados os valores médios do comprimento total e 

peso eviscerado das enguias, assim como o seu factor de condição (FC), o qual permite 
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avaliar o respectivo estado físico, e o seu índice hepatossomático (IHS), o qual fornece 

informação sobre a actividade metabólica do fígado dos indivíduos (Pyle et al., 2005). 

Ambos os índices foram determinados de acordo com Pyle et al. (2005): 

100
Ct 
Pe  FC

3
×=                                          100

Pe
 Pf  IHS ×=  

em que Pe é o peso eviscerado (g), Ct o comprimento total (cm) e Pf o peso do 

fígado (g). Foi utilizado o factor 3 como expoente da variável comprimento na relação 

entre peso e comprimento, uma vez que as enguias do estuário do Tejo demonstram um 

crescimento isométrico (Costa, 1989). 

 
A infecção por adultos e pré-adultos de A. crassus foi descrita usando a prevalência (P), 

intensidade (I) e abundância (A) dos parasitas no total da amostra de enguias e em cada 

local, de acordo com Bush et al. (1997): 

100
Nt
Ni  P ×=                         

Ni
Np  I =                             

Nt
Np A =  

em que Ni é o número de enguias infectadas, Nt o número total de enguias e Np 

corresponde ao número de parasitas. A razão entre a variância (s2) e a média ( x ) do 

número de nemátodes foi também determinada como medida da dispersão dos parasitas 

e, consequentemente, do estabelecimento de A. crassus na população de enguias. Se 

xs2  é maior que 1, a população encontra-se agregada; se xs2  é menor que 1, ocorre 

uma dispersão uniforme; se xs2  é semelhante a 1, está-se perante uma população 

aleatoriamente distribuída (Audenaert et al., 2003). 

 
Sendo a prevalência e intensidade as medidas mais utilizadas em estudos de 

parasitismo, por fornecerem uma maior informação, apenas estas foram utilizadas no 

tratamento estatístico (Rózsa et al., 2000). Para cada uma delas foram verificadas as 

tendências de acordo com o sexo (indiferenciados, machos ou fêmeas) e o tamanho 

(Ct < 30 cm ou Ct ≥ 30 cm). A análise do parasitismo em função das variáveis 

biológicas em estudo foi realizada em apenas uma estação de amostragem (Carregado), 

de forma a eliminar o possível efeito da heterogeneidade espacial da epidemiologia de 

A. crassus. Além disso, para o sexo, apenas se investigaram as diferenças nos 

indivíduos com 24 cm ≤ Ct < 35 cm, de forma a eliminar variações que pudessem 

decorrer dos diferentes tamanhos das enguias. Considerou-se esta classe de 

comprimento tendo como base a dimensão a partir da qual mais de metade dos 
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indivíduos se encontra sexualmente diferenciado (Ct > 24 cm) e a dimensão a partir da 

qual todos os indivíduos se encontram diferenciados (Ct > 35 cm) (Domingos, 2003). 

Para a análise das tendências segundo o tamanho das enguias, foram utilizadas as 

classes de comprimento Ct < 30 cm e Ct ≥ 30 cm, uma vez que, a partir da dimensão de 

30 cm, existe uma evidente alteração alimentar no que diz respeito às suas presas 

preferenciais (Costa et al., 1992), que se pode vir a reflectir na infecção por A. crassus 

(Kirk, 2003). Por fim, tanto para a prevalência como para a intensidade do parasitismo, 

foram avaliadas as variações por local de amostragem (Carregado, Vila Franca, Ponte e 

Barreiro), considerando apenas fêmeas de comprimento total superior a 35 cm, em cada 

um dos locais amostrados, de modo a eliminar o efeito que estas duas variáveis 

biológicas pudessem ter.  

 
A independência da prevalência de A. crassus em relação a cada uma das variáveis em 

estudo (sexo, tamanho e local) foi testada mediante a utilização do teste 

G-de-independência com a correcção de Williams, o qual é particularmente adequado 

para comparar frequências absolutas (Sokal & Rohlf, 1995). No caso da intensidade do 

parasitismo, as diferenças entre sexos, tamanhos e locais foram determinadas através do 

teste de Kruskal-Wallis (Siegel & Castellan, 1988). Além disso, foi averiguada a relação 

entre o tamanho dos hospedeiros e a intensidade do parasitismo através do coeficiente 

de correlação de Spearman (Siegel & Castellan, 1988). Foi ainda analisada, por local, a 

dispersão dos parasitas por hospedeiro, não só representando graficamente a 

distribuição do número de parasitas em cada enguia, como também utilizando a razão 

variância (s2) / média ( x ), de modo a avaliar o estado de infecção da amostra 

capturada. 

 
À semelhança do que foi feito na análise das variáveis biológicas, para investigar a 

influência do parasita na condição (FC e IHS) das enguias, foi escolhida apenas uma 

estação de amostragem (Carregado), de modo a anular o efeito de possíveis variações 

espaciais na condição dos indivíduos que pudessem resultar de outros factores. As 

diferenças relativas ao FC e ao IHS, entre indivíduos parasitados e não parasitados, 

foram avaliadas através da aplicação de uma ANCOVA, a qual permite eliminar o efeito 

da dimensão dos indivíduos (Sokal & Rohlf, 1995), que poderia também afectar os 

resultados. Além disso, foi testada a existência de correlação entre a intensidade de 
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parasitas e ambos os índices, através de correlações parciais, que permitem igualmente 

anular o efeito da dimensão dos indivíduos (Sokal & Rohlf, 1995).   

 
O teste não paramétrico de Kruskal-Wallis e as análises de correlação foram efectuados 

no programa STATISTICA versão 7.0 (Statsoft, Tulsa, Oklahoma, USA). O teste 

G-de-independência com a correcção de Williams e a ANCOVA foram realizados no 

programa BIOMstat versão 3.01 (Exeter Software, New York, USA). O nível de 

significância para todas as análises estatísticas foi de 0,05. 
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RESULTADOS 
 
 
Caracterização da amostra de enguias 
 
Foram capturadas 227 enguias com comprimento total entre 15,8 cm e 70,0 cm, tendo o 

comprimento médio do total da amostra sido de 31,6 ± 11,2 cm (Tabela 2.1). A análise 

macroscópica das gónadas revelou que a proporção de fêmeas e de indiferenciados, no 

total da amostra, foi cerca de 2,6 vezes superior à dos machos (Figura 2.2). Em relação à 

condição do total de enguias amostradas, foi registado um factor de condição (FC) de 

0,154 ± 0,019 e um índice hepatossomático (IHS) de 1,795 ± 0,535 (Tabela 2.1). 

 
 

Tabela 2.1. Características biológicas e condição física (média ± desvio padrão) dos exemplares 
de enguia-europeia (Anguilla anguilla) do estuário do Tejo, para o total da amostra e para cada 
um dos locais amostrados. N - número de enguias; Ct - comprimento total; Pe - peso eviscerado; 
FC - factor de condição; IHS - índice hepatossomático; C - Carregado; VF - Vila Franca; 
P - Ponte; B - Barreiro. 

Local N Ct (cm) Pe (g) FC IHS 

C 56 31,9 ± 9,6 72,14 ± 83,34 0,163 ± 0,032 1,733 ± 0,665 

VF 130 26,4 ± 5,6 32,59 ± 34,50 0,149 ± 0,015 1,876 ± 0,496 

P 25 44,5 ± 13,3 200,12 ± 176,77 0,168 ± 0,022 1,710 ± 0,445 

B 16 52,3 ± 6,4 229,30 ± 89,00 0,155 ± 0,020 1,500 ± 0,240 

Total 227 31,6 ± 11,2 74,66 ± 103,28 0,154 ± 0,019 1,795 ± 0,535 

 
 
Pela análise da estrutura sexual e dimensional da amostra de cada um dos locais em 

estudo (Figura 2.2), verificou-se que o Carregado, não só apresentou uma amostra mais 

homogénea em termos de número de indivíduos representado em cada sexo, como 

também exibiu um número de enguias suficiente e semelhante em cada uma das classes 

de comprimento definidas. Como tal, foi a estação escolhida para a análise da 

epidemiologia de A. crassus segundo as variáveis biológicas em estudo, assim como da 

influência do parasita na condição das enguias. 
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Figura 2.2. Estrutura sexual (diagramas circulares) e dimensional (histogramas) dos exemplares de 
enguia-europeia (Anguilla anguilla) do estuário do Tejo, para o total da amostra e para cada um dos locais 
amostrados. I - Indiferenciados; M - Machos; F - Fêmeas. Nos diagramas circulares, após indicação do 
sexo, encontra-se o número de indivíduos de cada classe.  
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GW (gdl = 2; N = 29) = 3,12; p = 0,21 H (gdl = 2; N = 17) = 0,96; p = 0,62 

Epidemiologia de Anguillicola crassus  
 
A infecção por A. crassus (Anexo III) abrangeu mais de metade das enguias capturadas, 

isto é, apresentou uma prevalência acima dos 50% (P = 58%). O número máximo de 

parasitas encontrado na bexiga gasosa de uma enguia foi de 12 indivíduos. No entanto, 

a abundância (A) apresentou-se com valores entre 1 e 2 (A média = 1,7 e 

A mediana = 1) e, tendo em conta apenas as enguias parasitadas, encontrou-se uma 

intensidade (I) entre 2 e 3 (I média = 2,9 e I mediana = 2). Além disso, o valor de xs2  

foi superior a 1 (3,0), o que revela que a população do parasita apresentou uma 

distribuição agregada. 

 
Não se encontraram diferenças na prevalência do parasitismo, nem em relação ao sexo 

(Figura 2.3) nem ao tamanho (Figura 2.4) dos exemplares amostrados. Quanto à 

intensidade, também não se observaram diferenças significativas entre sexos (Figura 

2.3). No entanto, verificou-se que o número de parasitas por enguia infectada foi 

superior na classe de maiores dimensões, tendo sido obtidas diferenças estatisticamente 

significativas entre as duas classes de tamanho (Figura 2.4). De facto, obteve-se uma 

correlação significativa entre o número de parasitas e o comprimento das enguias 

amostradas no Carregado (rS = 0,39; p < 0,05; N = 35), apesar do valor do coeficiente 

de Spearman ser baixo. 

  

 

 
Figura 2.3. Prevalência (P) e Intensidade mediana (I) de Anguillicola crassus 
em exemplares de enguia-europeia (Anguilla anguilla) do estuário do Tejo 
(classe dimensional 24 cm ≤ Ct < 35 cm da amostra do Carregado) em função 
do sexo. GW - teste G-de-independência; H - teste de Kruskal-Wallis; 
gdl - graus de liberdade; N - número de enguias; I - Indiferenciados; 
M - Machos; F - Fêmeas. 
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GW (gdl = 1; N = 56) = 0,92; p = 0,34 H (gdl = 1; N = 35) = 5,15; p < 0,05  

 
 
Figura 2.4. Prevalência (P) e Intensidade mediana (I) de Anguillicola crassus 
em exemplares de enguia-europeia (Anguilla anguilla) do estuário do Tejo 
(amostra do Carregado) em função do tamanho. GW - teste 
G-de-independência; H - teste de Kruskal-Wallis; gdl - graus de liberdade; 
N - número de enguias. 

 
 
Uma vez que se verificaram diferenças na intensidade do parasitismo com o tamanho 

dos hospedeiros, as diferenças entre locais foram analisadas para cada uma das classes 

de comprimento em separado (Figura 2.5). Em primeiro lugar, há que referir que a 

estação do Barreiro apenas foi considerada nos testes estatísticos da classe de 

Ct ≥ 30 cm, uma vez que neste local só se capturaram enguias de maiores dimensões. 

Em relação à intensidade, não foi possível incluir o Barreiro nos testes estatísticos, uma 

vez que esta medida apenas considera as enguias parasitadas, e nesta estação não foi 

capturada nenhuma nesta situação. Na classe de menor tamanho não foram encontradas 

diferenças significativas entre locais, tanto para a prevalência, como para a intensidade 

de parasitismo. De salientar apenas as baixas prevalências na Ponte comparativamente 

às outras duas estações consideradas na análise. No entanto, na classe de maior 

tamanho, verificaram-se diferenças significativas no que diz respeito à prevalência. De 

facto, no Barreiro não foi observada a presença de A. crassus em nenhuma enguia 

capturada, tornando-se, consequentemente, evidente a separação desta estação em 

relação às outras. À semelhança do que se obteve para as enguias de menor dimensão, 

também nas maiores, a Ponte apresentou baixas prevalências. Em relação à intensidade, 

não foram obtidas quaisquer diferenças significativas nesta classe dimensional. De notar 

apenas que, na estação de Vila Franca, não só se verificaram baixas intensidades de 

parasitismo, como também reduzidas prevalências. 
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Figura 2.5. Prevalência (P) e Intensidade mediana (I) de Anguillicola crassus, por classe de tamanho de 
enguia-europeia (Anguilla anguilla), de vários locais do estuário do Tejo. GW - teste G-de-independência; 
H - teste de Kruskal-Wallis; gdl - graus de liberdade; N - número de enguias; C - Carregado; VF - Vila 
Franca; P - Ponte; B - Barreiro.  
 
 
Em relação ao nível de dispersão do parasita pelos hospedeiros (também só analisado 

para as estações com prevalência superior a zero) verificou-se, em todos os locais por 

cada classe de tamanho, uma distribuição agregada ( xs2  > 1) da população de 

A. crassus (Figura 2.6). Esta agregação foi maior na Ponte e no Carregado e menor na 

estação de Vila Franca. Além disso, verificou-se que, para o Carregado e para a Ponte, 

as diferenças nos índices de dispersão entre tamanhos foram notórias, tendo o parasita 

apresentado maior grau de agregação nas enguias de maiores tamanhos. Analisou-se 

ainda que o número de enguias que apresenta um ou dois parasitas foi semelhante, tendo 

esta sido a quantidade de parasitas mais comum em cada local, para cada classe de 

comprimento. A existência de três e quatro parasitas por enguia também ocorreu com 

alguma frequência.  
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Figura 2.6. Frequência absoluta da distribuição de Anguillicola crassus, por classe de tamanho de 
enguia-europeia (Anguilla anguilla), de vários locais do estuário do Tejo. Entre parênteses está indicado o 
índice de dispersão xs2  da população de nemátodes pelas enguias. C - Carregado; VF - Vila Franca; 
P - Ponte.  
 
 
Influência do parasita na condição das enguias 
 
Não foram obtidas quaisquer diferenças significativas entre indivíduos parasitados e não 

parasitados, nem no factor de condição nem no índice hepatossomático (Tabela 2.2). 

Além disso, não se obtiveram correlações significativas entre cada um dos índices e a 

intensidade do parasita (FC: rp = 0,26; p = 0,13; IHS: rp = 0,18; p = 0,31; para ambos 

N = 56). 

 
 
Tabela 2.2. Factor de condição (FC) e índice hepatossomático (IHS) (média ± desvio padrão) dos 
exemplares de enguia-europeia (Anguilla anguilla) do estuário do Tejo, de acordo com a presença ou 
ausência do parasita Anguillicola crassus (amostra do Carregado). A ANCOVA avalia as diferenças entre 
enguias parasitadas e não parasitadas no que respeita a ambos os parâmetros. N - número de enguias; 
gdl - graus de liberdade. 

Índice  N parasitados não parasitados ANCOVA  

FC 56 0,167 ± 0,036 0,157 ± 0,023 F = 0,448; p = 0,51; gdl = 1   

IHS 56 1,609 ± 0,315 1,947 ± 0,993 F = 0,515; p = 0,48; gdl = 1 
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DISCUSSÃO 
 
 
O estudo da epidemiologia de Anguillicola crassus nas enguias do estuário do Tejo foi 

baseado num único momento de amostragem. No entanto, de acordo com alguns autores 

(Thomas & Ollevier, 1992; Würtz et al., 1998; Genç et al., 2003), não existem 

diferenças sazonais na taxa de infestação pelo nemátode e, como tal, os resultados 

obtidos no presente estudo podem ser considerados representativos das condições ao 

longo do ano.  

 
Quando uma nova localidade é invadida por A. crassus, a prevalência deste parasita 

aumenta rapidamente até atingir um máximo (Kirk, 2003). Thomas & Ollevier (1992) 

referem que a grande diversidade de hospedeiros paraténicos com elevadas taxas de 

infecção pode ter contribuído para a rápida e vasta distribuição deste parasita em águas 

europeias, o qual chega a ocorrer com uma prevalência de 100% nas enguias de 

determinadas regiões. Haenen et al. (1994) demonstraram que a intensidade de 

parasitismo, apesar de apresentar um aumento rápido numa fase inicial, tende a 

estabilizar como consequência de mecanismos dependentes da densidade da população 

parasitária (Ashworth & Kennedy, 1999) e/ou da resposta aos efeitos patológicos a que 

enguia está sujeita, como seja o espessamento da bexiga gasosa (Kirk, 2003).  

 
A comparação dos resultados obtidos com os valores de prevalência, intensidade e 

índice de dispersão obtidos para outros sistemas europeus (Tabela 2.3), permite afirmar 

que a infecção por A. crassus encontra-se actualmente instalada nas enguias do estuário 

do Tejo. No entanto, a inexistência de dados anteriores ao presente estudo não permite 

avaliar se o parasitismo deste nemátode em Anguilla anguilla se encontra actualmente 

estável, ou ainda em fase de expansão. De facto, apesar da prevalência ter sido superior 

a 50%, a frequência da distribuição dos parasitas revelou que a maioria das enguias não 

apresentou intensidades na ordem dos quatro parasitas, considerado como o valor médio 

numa população estável (Ashworth & Kennedy, 1999). Além disso, é curioso notar que 

as enguias do estuário do Tejo apresentam intensidades relativamente baixas em 

comparação com os outros locais. 
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Tabela 2.3. Comparação da Prevalência (P), Intensidade média (I) e índice de dispersão ( xs2 ) de 
Anguillicola crassus na enguia-europeia (Anguilla anguilla) do estuário do Tejo e outros locais. 
nd - não determinado. 
 

 Localidade P (%) I xs2  

Evans & Matthews, 1999 Rio Erne (Irlanda) 25,0 4,1 nd 

Norton et al., 2005 Rio Tamisa (Reino Unido) 48,0 2,3 2,6 

Möller et al., 1991 Rio Elba (Alemanha) 57,7 7,6 nd 

Audenaert et al., 2003 Flandres (Bélgica) 68,7 3,4 4,5 

Aguillar et al., 2005 Rio Tea (Espanha)  55,5 5,5 nd 

Presente estudo Estuário do rio Tejo 
(Portugal) 58,0 2,9 3,0 

Genç et al., 2003 Rio Ceyhan (Turquia) 79,6 3,3 nd 

 
 
Nas enguias do estuário do Tejo verificou-se que a infecção por A. crassus não 

apresentou diferenças significativas relativamente ao sexo dos hospedeiros, podendo 

consequentemente afirmar-se que, tanto o número de enguias infectadas, como o 

número de parasitas que as infectam, não têm qualquer relação com esta variável. 

Morrissey & McCarthy (2007) verificaram que os hospedeiros de sexo masculino 

apresentavam uma maior intensidade de nemátodes em comparação com as fêmeas da 

mesma classe de tamanho. No entanto, estes autores sugerem que estas diferenças se 

devem a factores relacionados com as relações tróficas das enguias, movimentos 

individuais ou outros ainda desconhecidos, concluindo igualmente não ser uma variável 

condicionante na infecção por este parasita. Além disso, a maioria dos indivíduos 

analisados eram fêmeas, as quais apresentam um comprimento, em geral, superior ao 

dos machos, facto que se pode ter reflectido nos resultados obtidos por estes autores.  

 
Quanto ao tamanho dos hospedeiros definitivos, apenas se registaram diferenças 

significativas relativamente à intensidade, a qual foi superior nas enguias de maiores 

dimensões (Ct ≥ 30 cm), comparativamente às enguias menores (Ct < 30 cm). Este facto 

reflectiu-se também nos índices de dispersão (para os locais analisados), nomeadamente 

uma maior agregação nos indivíduos de maior tamanho. Verificou-se, inclusive, existir 

uma correlação entre o tamanho dos hospedeiros e o número de parasitas por enguia 

infectada. Embora alguns autores (Würtz et al., 1998; Norton et al., 2005) não tenham 

encontrado correlações com estas duas variáveis, outros referem o mesmo tipo de 

relações observadas para as enguias do estuário do Tejo (Möller et al., 1991; Thomas & 
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Ollevier, 1992; Lefebvre et al., 2002b; Morrissey & McCarthy, 2007). A correlação 

positiva entre o comprimento das enguias e a intensidade do parasita é de particular 

preocupação, uma vez que o ciclo de vida do parasita é relativamente curto 

comparativamente à esperança de vida do hospedeiro (Lefebvre et al., 2002b). Isto 

significa que as enguias podem estar sujeitas a uma contínua pressão parasitária, tanto 

por repetidas re-infecções, como através da maturação das larvas que se encontram na 

serosa da bexiga gasosa (Ashworth & Kennedy, 1999).  

 
Na ausência de uma resposta imunitária efectiva, como acontece nos indivíduos de 

A. anguilla parasitados por A. crassus (Knopf et al., 2000), a acumulação do nemátode 

nos hospedeiros de maior tamanho pode resultar de vários factores: 1) maior tempo de 

exposição ao parasita; 2) maior área de bexiga gasosa e, consequentemente, maior 

capacidade de alojamento; e 3) hábitos alimentares distintos que pode propiciar o 

consumo de presas com maior número de parasitas (Lefebvre et al., 2002b). De facto, a 

alimentação diferencial das enguias segundo o tamanho parece ser determinante na 

quantidade de parasitas por enguia (Thomas & Ollevier, 1992; Kirk, 2003). É provável 

que as enguias pequenas sejam infectadas pela ingestão de crustáceos, enquanto que as 

maiores possam também adquirir a infecção através da predação de peixes paraténicos 

(Thomas & Ollevier, 1992), uma vez que as enguias se tornam mais piscívoras com o 

aumento do seu tamanho (Tesch, 1977). Estes hospedeiros paraténicos podem acumular 

uma grande quantidade de larvas, estando os bentónicos geralmente mais infectados 

(Höglund & Thomas, 1992; Thomas & Ollevier, 1992), uma vez que se alimentam 

fundamentalmente de hospedeiros intermediários que fazem parte do epibentos (Kirk, 

2003).  

 
A composição das várias espécies paraténicas num local influencia assim os níveis de 

infecção das enguias (Kirk, 2003). Uma vez que as espécies paraténicas assumem um 

papel tão importante na disseminação de A. crassus na população de A. anguilla 

(Kennedy & Fitch, 1990, Thomas & Ollevier, 1992), seria importante identificar essas 

espécies, bem como os hospedeiros intermediários responsáveis pela infecção da enguia 

em águas portuguesas. Apesar de alguns autores (Costa et al., 1992) terem verificado a 

existência de variações ontogénicas na alimentação das enguias no estuário do Tejo, é 

ainda desconhecido se as presas estão infectadas e o qual o seu grau de parasitismo. 
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Em relação à prevalência da infecção em função do tamanho do hospedeiro definitivo, 

não foram verificadas diferenças significativas no presente estudo. Alguns autores 

(Thomas & Ollevier, 1992) referem que a prevalência do parasita A. crassus aumenta 

nos indivíduos de maior tamanho. Contudo, outros (Möller et al., 1991) referem a 

situação inversa, indicando que esta medida diminui com o aumento do comprimento do 

hospedeiro. A contradição entre autores pode resultar de variações no tipo e na 

contaminação das presas ingeridas pelas enguias analisadas em cada estudo, que em 

primeira análise pode derivar de variações espaciais na distribuição dos tamanhos dos 

indivíduos e, como tal, convém ser-se cauteloso na análise das diferenças na prevalência 

de acordo com esta variável (Lefebvre et al., 2002b).  

 
Entre os vários locais analisados no estuário do Tejo, apenas foram encontradas 

diferenças significativas na prevalência da infecção na classe de maiores dimensões 

(Ct ≥ 30 cm), como consequência da prevalência nula encontrada no Barreiro. Em 

relação à intensidade, não foram verificadas quaisquer diferenças significativas para 

ambas as classes de tamanho. No entanto, podem ser relevantes algumas tendências 

observadas. À excepção de Vila Franca, onde o reduzido número de capturas de enguias 

de maiores dimensões pode ter contribuído para a baixa prevalência e intensidade de 

A. crassus, verificou-se uma menor prevalência do parasita nas enguias capturadas na 

Ponte, independentemente do tamanho. Este resultado parece reflectir a baixa taxa de 

transmissão do parasita em zonas de maior salinidade (de Charleroy et al., 1989; 

Kennedy & Fitch, 1990), o qual é reforçado pelo facto de no Barreiro, estação onde a 

salinidade é maior, não ter sido encontrada qualquer enguia parasitada. Os diferentes 

valores obtidos na prevalência do parasita para enguias no mesmo rio, menores ou nulos 

em regiões com características maioritariamente marinhas, foram também referidos por 

outros autores (Audenaert et al., 2003; Norton et al., 2005). Apesar de se pensar que as 

elevadas concentrações salinas poderiam actuar como barreiras na dispersão do parasita 

(van Banning & Haenen, 1990), de Charleroy et al. (1989) concluíram que salinidades 

elevadas, assim como altas temperaturas, apenas diminuem consideravelmente o tempo 

de vida das larvas, constituindo um dos motivos pelos quais a infecção não ocorre 

massivamente em biótopos com características mais salgadas, ao contrário do que 

acontece em águas doces (Kirk, 2003). Tem-se verificado que, a partir do momento em 

que as enguias se encontram infectadas, a sobrevivência da população parasitária e a 

realização completa do seu ciclo de vida é semelhante, quer em ambiente marinho, quer 
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em meio dulciaquícola (Kirk et al., 2002). Assim, apesar das diferenças em relação à 

prevalência (menor prevalência em ambientes com maior salinidade), quando as enguias 

são infectadas, obtêm-se valores idênticos de intensidade entre os locais, o que parece 

acontecer no estuário do Tejo. A estação Ponte reflecte exactamente esta situação, uma 

vez que, apesar das baixas prevalências em ambas as classes de tamanho e de ser um 

local com elevada salinidade, as enguias, uma vez infectadas, apresentam intensidades 

de A. crassus semelhantes às estações de maior influência dulciaquícola.  

 
Os efeitos negativos da presença de A. crassus no seu hospedeiro final, A. anguilla, têm 

gerado enorme controvérsia (Kirk, 2003). De um modo geral, a presença do parasita 

causa um aumento no consumo de energia e danos mecânicos no hospedeiro (Palstra et 

al., 2007), nomeadamente uma inflamação crónica da bexiga gasosa, seguida de uma 

fibrose, o que torna a parede deste órgão mais espessa e opaca (van Banning & Haenen, 

1990). Apesar de este mecanismo de fibrose poder prevenir a re-infecção, pode também 

causar a perda de alguma funcionalidade (Molnár, 1994; Audenaert et al., 2003) e 

inviabilizar o sucesso migratório das enguias prateadas (Kirk, 2003; Palstra et al., 

2007).  

 
Em relação às enguias do estuário do Tejo, não se verificaram diferenças significativas, 

nem no factor de condição nem no índice hepatossomático, entre enguias parasitadas e 

não parasitadas. Além disso, não existiram correlações entre estes índices e a 

intensidade de parasitas no lúmen da bexiga gasosa. O fígado é um dos órgãos que 

responde mais rapidamente a alterações ambientais, constituindo um adequado 

indicador do estado energético e reflectindo adequadamente a condição dos indivíduos 

(Lambert & Dutil, 1997). Consequentemente, pode ser verificada uma diminuição do 

índice hepatossomático com a presença de parasitas em algumas espécies de peixes 

(Malek, 2001). No entanto, nas enguias, este órgão constitui uma reserva energética 

secundária (Dave et al., 1975), sendo a principal fonte de energia constituída por 

lípidos, predominantemente triglicéridos, armazenados nos tecidos musculares (Boëtius 

& Boëtius, 1985). Este facto pode explicar porque motivo, aparentemente, a presença de 

A. crassus não influencia o índice hepatossomático das enguias, resultado que vai de 

encontro aos anteriormente obtidos por outros autores (Möller et al., 1991; Lefebvre et 

al., 2004). Apesar de ser esperada uma diminuição do factor de condição nas enguias 

infectadas, como consequência da redução de apetite (van Banning & Haenen, 1990), 
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que pode conduzir à mobilização das reservas energéticas primárias, os resultados 

obtidos no presente estudo, assim como os de trabalhos anteriores (Möller et al., 1991; 

Thomas & Ollevier, 1992; Würtz et al., 1998), demonstram que A. crassus não parece 

causar impacto no estado nutricional das enguias em condições naturais. As baixas 

intensidades do parasita nas enguias do estuário do Tejo, comparativamente aos 

resultados obtidos noutros sistemas europeus (Tabela 2.3), pode justificar a inexistência 

de relação entre a condição e a infecção pelo parasita A. crassus. No entanto, Möller et 

al. (1991) apesar de terem encontrado elevadas intensidades de parasitismo, também 

não observaram efeitos na condição dos indivíduos, alegando que o factor de condição 

nas enguias selvagens apresenta uma tal variação, comparativamente a outras espécies 

piscívoras, que torna difícil detectar diferenças entre indivíduos parasitados e não 

parasitados. Esta explicação pode ser igualmente válida, contudo, estes autores não 

consideraram as variações sazonais e dimensionais das enguias, as quais influenciam a 

sua condição (Domingos, 2003), e, como tal, os seus resultados podem não reflectir o 

real impacto negativo do parasita nos indivíduos. 

 
Apesar da grande maioria dos estudos apenas se centrar nos parasitas pré-adultos e 

adultos que se encontram no lúmen da bexiga gasosa, recentemente têm sido também 

avaliados os estados larvares presentes na serosa. Thomas & Ollevier (1992) referem a 

importância e maior carga parasitária que existe se também se considerarem as larvas. 

Consequentemente, estudar a população de A. crassus em todos os seus estados de vida, 

como tem vindo a ser realizada por vários autores (Lefebvre et al., 2002b; Audenaert et 

al., 2003), é fundamental para uma adequada avaliação da epidemiologia deste parasita. 

Além disso, poderá igualmente ser relevante averiguar o estado da bexiga gasosa, como 

medida estimadora da pressão parasitária ao longo do tempo (Lefebvre et al., 2002a) ou 

a influência do parasita na condição de outros órgãos (Lefebvre et al., 2004). De facto, 

apesar da contabilização de parasitas pré-adultos e adultos ser uma primeira abordagem 

eficaz, torna-se imprescindível uma análise mais global, tendo em vista uma melhor 

avaliação do nível de infecção deste parasita nas enguias.  
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Conclusões 
 
O nemátode Anguillicola crassus ocorreu com elevada prevalência mas baixa 

intensidade nas enguias (Anguilla anguilla) provenientes do estuário do Tejo. Das 

variáveis biológicas analisadas, verificou-se não existirem variações na prevalência e na 

intensidade do parasitismo em função do sexo dos hospedeiros definitivos, 

contrariamente ao que se observou para o tamanho. Neste caso, ambas as medidas de 

avaliação da carga parasitária (intensidade e prevalência) apresentaram valores 

superiores nas enguias de maiores dimensões (Ct ≥ 30 cm), tendo sido obtidas 

diferenças significativas entre as duas classes de comprimento, no caso da intensidade. 

O consumo diferencial de espécies paraténicas pode ajudar a explicar os resultados 

observados no parasitismo relativamente ao tamanho dos hospedeiros definitivos. Esta 

situação, associada ao facto de, nas enguias de dimensões superiores (Ct ≥ 30 cm), 

existir maior área de bexiga gasosa e maior tempo de exposição ao parasita, leva a que 

estes hospedeiros acumulem mais parasitas que os de menores dimensões. Em relação à 

distribuição espacial, as variações observadas na prevalência são provavelmente devidas 

às diferentes salinidades encontradas nos vários locais (maior prevalência onde a 

salinidade é inferior). Apesar dos efeitos negativos que o parasita parece provocar em 

A. anguilla, condicionando o sucesso reprodutivo da espécie, não se verificou qualquer 

influência da sua presença na condição das enguias do estuário do Tejo.  
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Acumulação de metais pesados em Anguilla anguilla 
no estuário do Tejo: relação com a qualidade 

ambiental e condição dos indivíduos  
 
 
 

Resumo 
 
A concentração de metais pesados (Cd, Cu, Pb e Zn) de exemplares de enguia-europeia 

(Anguilla anguilla), provenientes do estuário do Tejo, assim como do sedimento dos 

diferentes locais onde foram capturados, foi determinada de modo a relacionar a 

acumulação destes elementos nos tecidos (músculo e fígado) com a qualidade 

ambiental. Além disso, foi investigada a existência de diferenças na concentração de 

cada metal de acordo com algumas variáveis biológicas (sexo e tamanho) e a 

distribuição espacial dos indivíduos. Por fim, averiguaram-se as relações entre a carga 

de contaminação por metais pesados e a condição das enguias. As concentrações dos 

vários metais pesados no sedimento do estuário do Tejo foram menores do que as 

referidas para os mesmos locais por outros autores. Em relação à concentração nos 

tecidos da enguia-europeia, o fígado apresentou sempre valores superiores aos do 

músculo. Não se verificaram diferenças de acordo com o sexo dos indivíduos. Contudo, 

em relação ao tamanho, enquanto que, para os metais não essenciais (Cd e Pb) as 

concentrações diminuíram com o aumento do comprimento dos indivíduos, para os 

metais essenciais (Cu e Zn) presentes no tecido hepático, as concentrações aumentaram. 

Quanto às estações de amostragem, observaram-se maiores concentrações de cobre e 

zinco nos tecidos das enguias provenientes da estação onde a concentração no 

sedimento também foi superior. No entanto, para o cádmio e o chumbo verificou-se a 

situação oposta, devido a variações na biodisponibilidade destes elementos. 

Aparentemente, a contaminação por metais pesados não influencia a condição das 

enguias do estuário do Tejo. 

 

Palavras-chave: enguia-europeia; poluição; biodisponibilidade; variabilidade sexual, 

ontogénica e espacial; espécie sentinela; Portugal. 
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Accumulation of heavy metals in Anguilla anguilla 
from the Tagus Estuary: does it reflect habitat and 

population quality? 
 
 
 
Abstract 
 
Heavy metal concentrations (Cd, Cu, Pb e Zn) in the European eel, Anguilla anguilla, 

from the Tagus Estuary, as well as in sediment from different sites where eels were 

collected was measured, in order to relate the accumulation of these contaminants in the 

tissues (muscle and liver) with environmental quality. Furthermore, variations in heavy 

metal concentration among individuals according to biological variables (sexes and 

sizes) and spatial distribution were also evaluated. At last, the relationship between eel’s 

contaminants load and their fitness was analysed. Heavy metal concentrations in 

sediment from the Tagus Estuary were lower in comparison with previous studies. In 

relation to eel’s tissues, liver always presented higher concentrations than muscle. No 

significant differences were found according to individuals sexes. However, in relation 

to size, whereas non-essential heavy metals (Cd and Pb) concentrations were lower in 

larger eels, for essential metals (Cu and Zn) present in the hepatic tissue, concentrations 

were higher. Regarding sampling sites, higher concentrations of copper and zinc in eel’s 

tissues were found where sediment concentrations were also superior. Nevertheless, for 

cadmium and lead concentrations the opposite situation was verified due to variations in 

these elements bioavailability. Furthermore, no relationship between the contamination 

by heavy metals in eel’s tissues from Tagus Estuary and their condition was found.  

 
Keywords: European eel; pollution; bioavailability; sexual, ontogenic and spatial 

variations; sentinel species; Portugal. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
Os metais pesados são substâncias estáveis e persistentes que, por não serem facilmente 

destruídas (Ribeiro et al., 2005), se tornam adições permanentes do meio ambiente 

(Crompton, 1997; Karadede-Akin & Ünlü, 2006). A contaminação das águas por estes 

poluentes tem vindo a aumentar, principalmente devido ao rápido crescimento 

populacional e desenvolvimento industrial não controlado (Arellano et al., 1999). De 

facto, a sua frequência e intensidade na natureza encontram-se dependentes das 

actividades humanas na região (Ribeiro et al., 2005; Has-Schön et al., 2006).  

 
Como resultado de complexos processos físicos, químicos e biológicos, a maioria dos 

metais introduzidos no meio aquático acaba por se associar ao sedimento dos fundos 

(Tessier & Campbell, 1987; Fernandes, 2001). No entanto, em virtude de alguns 

organismos estarem em contacto directo com o sedimento, podem também acumular 

estes elementos nos tecidos (Tessier & Campbell, 1987), por vezes em concentrações 

muito superiores às encontradas no meio ambiente em redor (Ravera, 2001). Em certas 

circunstâncias, as medições realizadas neste último podem reflectir apenas uma situação 

momentânea, nem sempre indicativa dos níveis realmente presentes, nem dos efeitos 

consequentes nos sistemas biológicos (Bervoets & Blust, 2003). Por estes motivos, 

tornam-se fundamentais diferentes tipos de abordagem para uma adequada 

monitorização da contaminação por metais pesados (Bervoets & Blust, 2003).  

 
O potencial de bioacumulação dos metais pesados nos organismos e ao longo das 

cadeias tróficas representa um risco crescente para a vida selvagem e para o Homem 

(Adeyeye et al., 1996; Pourang et al., 2005; Ribeiro et al., 2005; Khalil et al., 2007), 

uma vez que a sua ocorrência em elevadas concentrações se traduz geralmente numa 

elevada toxicidade (Crompton, 1997; Rietzler et al., 2001; Has-Schön et al., 2006). 

Estes poluentes constituem, assim, um sério problema ambiental, que tem atraído o 

interesse e preocupação do público em geral, cientistas e autoridades ambientais 

(Tessier & Campbell, 1987; Cohen et al., 2001), impulsionando o estudo da diferente 

capacidade de concentrar metais por parte de várias espécies aquáticas e dos efeitos que 

a sua exposição a estes pode induzir (Howard & Brown, 1983).  
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Em geral, a bioacumulação nos organismos pode resultar, tanto do contacto com o meio 

ambiente (água e/ou sedimento), como da ingestão de presas contaminadas (Bervoets & 

Blust, 2003). Entre as variáveis que condicionam este processo estão: 1) a concentração 

do poluente no meio, assim como a sua especiação química e biodisponibilidade; 2) as 

características físico-químicas do ambiente (por exemplo, salinidade, temperatura, pH, 

dureza e tipo de substrato), que influenciam o organismo e as suas capacidades de 

resposta à contaminação; 3) o tempo de exposição dos organismos ao poluente 4) o tipo, 

quantidade e diferente grau de contaminação do alimento; e 5) factores bióticos, como o 

sexo, o tamanho, o estado fisiológico, a permeabilidade e a capacidade de retenção dos 

poluentes por parte do organismo (Bruslé, 1990; Al-Yousuf et al., 2000; Ravera, 2001; 

Canli & Atli, 2003; Durrieu et al., 2005).  

 
A enguia-europeia, Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758), é um peixe migrador que, 

apesar de se reproduzir no mar dos Sargaços, passa a maior parte do seu ciclo biológico 

em águas continentais (Tesch, 1977). O modo de vida catádromo constitui um modelo 

no estudo dos contaminantes numa determinada zona, uma vez que, aquando do 

recrutamento, os juvenis não possuem, supostamente, qualquer carga contaminante e, 

como tal, serão um fiel reflexo da presença local de poluentes (Bruslé, 1990; Maes et 

al., 2005; Belpaire & Goemans, 2007a). Este facto é também resultado dos indivíduos 

desta espécie terem uma reduzida área vital e uma elevada resistência à degradação da 

qualidade do ambiente, a níveis eutróficos elevados e a condições de hipoxia (Belpaire 

& Goemans, 2007a). Além disso, as enguias são animais de vida longa que acumulam 

elevadas quantidades de reservas lipídicas durante o crescimento (Bruslé, 1990; 

Belpaire & Goemans, 2007a), de forma a obterem energia suficiente para a migração de 

reprodução transoceânica e para a maturação dos gâmetas (Robinet & Feunteun, 2002). 

Devido ao seu elevado conteúdo lipídico, juntamente com um comportamento alimentar 

bentónico relativamente sedentário, estes predadores de topo das cadeias alimentares em 

estado de sub-adulto (enguias amarelas) são considerados extremamente favoráveis para 

a bioacumulação de poluentes (Bruslé, 1990; Belpaire & Goemans, 2007a).  

 
De um modo global, as enguias são reconhecidas por serem resistentes à degradação da 

qualidade do ambiente (Belpaire & Goemans, 2007a). Contudo, a bioacumulação de 

metais pesados nos seus tecidos pode levar a um gasto acrescido de energia nos 

processos de desintoxicação (Maes et al., 2005) e resultar em vários efeitos tóxicos 
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nível anatómico, histológico e citológico (revisão em Bruslé, 1990). Estes ocorrem 

sobretudo na presença de metais não essenciais (por exemplo, cádmio e o chumbo), que 

não têm funcionalidade conhecida para os sistemas biológicos, mas também podem 

advir da presença de metais essenciais (por exemplo, cobre e zinco), quando estes se 

encontram em quantidades acima das metabolicamente necessárias para o organismo 

(Bruslé, 1990; Rietzler et al., 2001).  

  
Em Portugal, pouco conhecimento se tem sobre a contaminação de metais pesados em 

A. anguilla, à excepção de alguns estudos realizados pontualmente (e.g., Cid et al., 

2001) e outros de índole mais eco-toxicológica (e.g., Teles et al., 2004; 2007). De forma 

a colmatar a falha de informação nesta área, os objectivos do presente trabalho são: 1) 

medir as concentrações de metais pesados (Cd, Cu, Pb e Zn) nos sedimentos em 

diferentes locais do estuário do Tejo; 2) medir as concentrações de metais pesados no 

fígado e músculo de exemplares de enguia-europeia, investigando o efeito do sexo e do 

tamanho dos organismos na contaminação dos seus tecidos; 3) relacionar a 

concentração de metais pesados encontrada nas enguias com a presente nos sedimentos, 

de forma a conferir as potencialidades desta espécie como indicadora da qualidade 

ambiental em meio estuarino; e 4) determinar as consequências da carga poluente 

presente nos tecidos na condição das enguias. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
Área de estudo 
 
O estuário do rio Tejo, localizado na região próxima de Lisboa (38º 44’ N, 09º 08’ W), 

é o maior estuário de Portugal e um dos maiores da Europa Ocidental. Ocupa uma área 

total de cerca de 320 km2, da qual cerca de 40% fica emersa na baixa-mar em marés de 

maior amplitude. Tem uma extensão de aproximadamente 80 km, desde o seu limite a 

montante, próximo de Muge, o qual é definido pelo limite da maré dinâmica (sem 

influência de salinidade), até à foz, de um modo menos definido, no limite da pluma 

salobra que se desenha nas águas da zona costeira adjacente (Costa, 1999). 

 
Os locais de amostragem (Figura 3.1) foram previamente estabelecidos de acordo com a 

sua localização em relação à foz, as suas características físico-químicas, nomeadamente 

a salinidade e provável grau de contaminação (Costa, 1999; Anónimo, 2000; 

MARETEC, 2005). Foi também tida em consideração a probabilidade de capturar 

enguias em cada zona do estuário. O Carregado (C) é a estação mais a montante, com 

valores de salinidade próximos de zero e exibe tradicionalmente um moderado grau de 

contaminação. Em Vila Franca de Xira (VF), a salinidade é ainda baixa (sempre inferior 

a 15), mas é considerada uma zona sujeita a elevadas cargas orgânicas e substâncias 

perigosas, devido à proximidade da zona industrial aí existente. A região da Ponte 

Vasco da Gama (P) apresenta valores de salinidade mais elevados (entre 15 – 20) do 

que as duas estações anteriores e o seu grau de contaminação é considerado moderado. 

No Barreiro (B), a estação mais a jusante, a salinidade é francamente mais elevada 

(entre 20 – 30), por vezes com valores próximos dos obtidos para o ambiente marinho e 

encontra-se adjacente a um dos maiores complexos industriais da margem Sul do 

estuário do Tejo, pelo que exibe naturalmente elevada carga poluente. 
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Figura 3.1. Localização das estações de amostragem. 

 
 
Metodologia de campo 
 
A amostragem decorreu nos meses de Maio e Junho de 2007, quando as temperaturas 

ambientais permitem uma maior capturabilidade das enguias (Domingos, 2003). Em 

cada estação de amostragem foram realizadas três dragagens de sedimento com uma 

draga do tipo van Veen (Sousa-Reis/modelo LMG com 0,05 m2 de área), tendo sido 

retirados em cada uma delas três replicados, com um corer de plástico, de modo a obter 

a sequência de profundidades. O conhecimento do perfil vertical dos sedimentos é 

importante pois permite verificar a sequência histórica da poluição, assim como estimar 

razoavelmente as variações na introdução de poluentes ao longo de um período de 

tempo (Liaghati et al., 2003). Foram também recolhidas amostras da totalidade do 

sedimento obtido em cada dragagem. As enguias foram capturadas com o auxílio de 

pescadores locais, tendo sido utilizadas como artes de pesca covos ou aparelhos de 

anzol. 

 
 
Metodologia de laboratório 
 
Cada amostra de sedimento homogeneizado foi seca numa estufa a 60 ºC até o peso se 

manter constante. Parte desta amostra foi utilizada para análise granulométrica, de 
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acordo com o método de Gaudêncio et al. (1991), tendo sido criadas as seguintes 

classes granulométricas: vasa (< 0,063 mm), areia fina (≥ 0,063 mm e < 0,250 mm), 

areia média (≥ 0,250 mm e < 0,500 mm), areia grossa (≥ 0,500 mm e < 2,000 mm) e 

cascalho (≥ 2,000 mm). A outra parte foi utilizada para determinação do teor em matéria 

orgânica (TMO) por perda de peso mediante ignição a 500 ºC (adaptado de Pereira et 

al., 1997).  

 
O sedimento em cada corer foi dividido em fracções (0 – 2 cm, 2 – 4 cm e 4 – 20 cm), 

homogeneizando-se, para cada fracção, o conjunto dos três replicados realizados na 

mesma dragagem. Três replicados da totalidade do sedimento (0 – 20 cm) de cada 

dragagem foram também homogeneizados. Tanto os homogenatos de cada uma das 

fracções como da totalidade do sedimento foram conservados a -20 ºC até se proceder à 

sua liofilização (liofilizador Telstar Cryodos), a qual foi realizada durante um período 

de 48 h, de modo a remover totalmente água presente. Posteriormente, cerca de 0,02 g 

de sedimento seco foram digeridos (de cada uma das fracções e da totalidade do 

sedimento) em bombas teflon, numa mistura de 2,5 ml de ácido nítrico e de ácido 

clorídrico (HNO3:HCl (3:1 v/v)), durante 4 h a 110 ºC (Otte, 1991).  

 
As enguias foram medidas (comprimento total com a precisão de 1,0 mm) e pesadas 

(peso total com a precisão de 0,01 g). Após dissecação dos indivíduos foi feita, 

macroscopicamente, a sua determinação sexual, de acordo com Domingos (2003), 

considerando separadamente, não só os indivíduos diferenciados, machos e fêmeas, mas 

também os que ainda se encontravam indiferenciados. Para a determinação da 

concentração de metais pesados foram seleccionados grupos de 7-9 indivíduos tendo em 

conta o sexo (indiferenciado, macho ou fêmea), o tamanho (Ct < 24 cm, 

24 cm ≤ Ct < 35 cm e Ct ≥ 35cm) e o seu local de origem (Carregado, Vila Franca, 

Ponte e Barreiro).  

 
A análise da concentração de metais pesados em função das variáveis biológicas em 

estudo foi realizada em apenas uma estação de amostragem (Carregado), de forma a 

eliminar o possível efeito da heterogeneidade espacial da contaminação ao longo do 

estuário. Foi escolhida esta estação de amostragem por ser aquela onde se obteve 

material biológico suficiente para a análise dos metais pesados. Para as classes de 

tamanho, teve-se como base a dimensão a partir da qual mais de metade dos indivíduos 

se encontra sexualmente diferenciado (Ct > 24 cm) e a dimensão a partir da qual todos 
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os indivíduos se encontram diferenciados (Ct > 35 cm) (Domingos, 2003). As 

diferenças entre sexos apenas se investigaram nos indivíduos com 24 cm ≤ Ct < 35 cm, 

de forma a eliminar variações que pudessem decorrer dos diferentes tamanhos das 

enguias. Para avaliar a variação espacial da contaminação por metais pesados, foram 

apenas escolhidas fêmeas de comprimento total superior a 35 cm, em cada um dos 

locais amostrados, de modo a eliminar o efeito que estas duas variáveis biológicas 

pudessem ter.  

 
Nas enguias seleccionadas, removeu-se o aparelho digestivo e retirou-se o fígado e uma 

parte do tecido muscular (região dorsal pós-anal do lado direito), para a posterior 

determinação da concentração de metais pesados. Foi escolhido o fígado devido à sua 

importância em funções vitais como a produção de bílis, regulação de açúcar no sangue, 

desaminação de aminoácidos, produção de proteínas sanguíneas e excreção de produtos 

biliares e hemoglobina, o que significa que se este órgão falhar, o organismo perece 

(Foerster et al., 1994). A selecção do tecido muscular deve-se ao facto de constituir a 

parte consumida pelo Homem e, consequentemente, a sua contaminação poderá 

acarretar problemas de Saúde Pública, se as concentrações dos poluentes não estiverem 

dentro dos limites máximos permitidos para consumo (Allen-Gil & Martynov, 1995; 

Has-Schön et al., 2006). Posteriormente, pesou-se novamente os indivíduos (peso 

eviscerado, com a precisão de 0,01 g), assim como o seu fígado (com a precisão de 

0,0001 g).  

 
Tanto o fígado como o tecido muscular foram conservados a -20 ºC até se proceder à 

sua liofilização (liofilizador Telstar Cryodos), a qual foi realizada durante um período 

de 48 h, de modo a remover totalmente a água presente. Depois de liofilizados, estes 

foram moídos num almofariz e guardados num local seco a temperatura ambiente. 

Posteriormente, cerca de 1,00 g de tecido seco foi digerido em bombas teflon, numa 

mistura de 2,0 ml de ácido nítrico e de ácido perclórico (HNO3:HClO4 (9:1 v/v)), 

durante 2 h a 110 ºC (Julshmamn et al., 1982).  
 
As concentrações dos metais pesados (Cd, Cu, Pb e Zn) do sedimento e dos tecidos 

foram determinadas por espectrometria de absorção atómica (espectrofotómetro Perkin 

Elmer A Analyst 100 ou GBC 932 Plus com forno de grafite GBC GF3000, no caso de 

concentrações não detectadas no primeiro aparelho). 
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Análise dos dados e procedimento estatístico  
 
As diferenças na concentração de cada metal pesado entre as várias fracções em que se 

dividiram as amostras de sedimento (0 – 2 cm, 2 – 4 cm e 4 – 20 cm) foram testadas 

através do teste de Friedman (Siegel & Castellan, 1988). Uma vez que não se 

detectaram diferenças significativas entre as fracções para todos os metais (Cd: 

Fr = 0,17; p = 0,92; Cu: Fr = 3,52; p = 0,17; Pb: Fr = 3,17; p = 0,21; Zn: Fr = 3,17; 

p = 0,21; para todos N = 12), na posterior análise dos dados considerou-se apenas a 

totalidade da dragagem amostrada (0 – 20 cm).  

 
Em primeiro lugar, foi feita uma caracterização geral do substrato dos vários locais de 

acordo com a sua granulometria e teor em matéria orgânica. De modo a avaliar a 

importância destas características na contaminação do sedimento, a concentração de 

cada metal foi correlacionada, tanto com a composição percentual de sedimento em 

cada classe granulométrica, como com o teor em matéria orgânica através do coeficiente 

de correlação de Spearman (Siegel & Castellan, 1988). 

 
Entre os vários locais, as diferenças na concentração de cada metal nos sedimentos 

foram investigadas mediante a aplicação do teste de Kruskal-Wallis (Siegel & Castellan, 

1988). De modo a avaliar a discrepância entre o nível de contaminação de cada metal 

nos sedimentos em comparação e valores de referência, foram calculados os 

coeficientes de enriquecimento (concentração média encontrada / concentração 

referência) para cada local, tendo como referência o limite máximo do intervalo de 

valores pré-industriais definido por Vale (1986) para o estuário do Tejo.   

 
As diferenças na concentração de cada metal entre músculo e fígado, para o total das 

amostras, foram analisadas através do teste de Wilcoxon (Siegel & Castellan, 1988). De 

modo a averiguar o acréscimo no nível de acumulação entre os dois tecidos, para cada 

metal, foram calculados os factores de enriquecimento (concentração de metal no 

fígado / concentração de metal no músculo) respectivos (Usero et al., 2003).  

 
As diferenças na concentração de cada metal nos tecidos das enguias em relação a cada 

uma das variáveis em estudo (sexo, tamanho e local) foram testadas através do teste de 

Kruskal-Wallis. Além disso, foi averiguada a relação entre o tamanho dos indivíduos e a 

concentração de metais pesados nos seus tecidos através do coeficiente de correlação de 

Spearman.  
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De modo a compreender os padrões de distribuição da concentração dos metais nos 

tecidos dos exemplares de enguia-europeia do estuário do Tejo em função dos seus 

locais de origem e relacioná-los com diversas variáveis ambientais foi aplicada uma 

técnica de ordenação multi-variada. A escolha recaiu numa análise de redundância 

(RDA), uma vez que o comprimento do gradiente do conjunto dos dados era inferior a 3 

(ter Braak & Šmilauer, 2002). Foi utilizada uma matriz de 7 linhas por 4 colunas, na 

qual as “espécies” e as “amostras” consideradas foram, respectivamente, a concentração 

mediana de cada um dos metais (Cd, Cu, Pb e Zn) no músculo e no fígado das enguias 

analisadas (fêmeas com Ct > 35 cm) e os locais de onde estas provieram (Carregado, 

Vila Franca, Ponte e Barreiro). As variáveis ambientais introduzidas inicialmente na 

análise incluiam as concentrações dos quatro metais analisados, mas também a 

salinidade média, a distância à foz, a distância aos dois focos de poluição mais 

importantes no estuário do Tejo (Cala Norte e Barreiro), as várias fracções 

granulométricas constituintes do sedimento e o seu teor em matéria orgânica. A 

selecção das variáveis ambientais explicativas do modelo final foi efectuada 

manualmente através de um teste de permutações de Monte Carlo. A não inclusão de 

algumas variáveis ambientais nesse modelo ficou a dever-se a problemas de 

multicolinearidade com variáveis explicativas. No entanto, algumas delas, por serem 

úteis na interpretação dos resultados, mesmo não influenciando a ordenação dos eixos, 

foram adicionadas à análise final como variáveis suplementares. A significância 

estatística do conjunto dos eixos foi avaliada por meio de um teste de permutações 

global de Monte Carlo.  

 
A eficiência da acumulação dos vários metais pelas enguias foi aferida através do factor 

de acumulação bio-sedimento (FABS), que consiste na razão entre a concentração de 

cada metal no tecido pela concentração do mesmo no sedimento (Ravera, 2001). Este 

factor foi calculado, tanto para o músculo como para o fígado (fêmeas com Ct > 35 cm), 

de modo a avaliar, para ambos os tecidos, a capacidade das enguias em acumular os 

metais pesados nos diferentes locais. 

 
Para melhor avaliar o impacto destes poluentes na enguia-europeia, em detrimento de 

uma análise individual para cada metal pesado, foi utilizado o índice médio 

(multi-metal) de bioacumulação individual (IMBI) como medida da carga total de 
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metais (analisados) nos indivíduos (Maes et al., 2005). Este foi calculado, para cada um 

dos tecidos separadamente, de acordo com a seguinte expressão:  

n
/CC

  IMBI
n

1  i max ii∑ ==  

em que n corresponde ao número total de metais, Ci à concentração do metal i numa 

determinada amostra e Ci max à concentração máxima observada do metal i no total de 

todas as amostras (Maes et al., 2005).  

 
Posteriormente foram calculados o factor de condição dos exemplares (FC), o qual 

confere informação sobre o seu estado físico, e o índice hepatossomático (IHS), o qual 

confere informação sobre a actividade metabólica no fígado (Pyle et al., 2005). Estes 

foram determinados de acordo com as seguintes expressões:  

100
Ct 
Pe  FC 3 ×=                                            100

Pe
 Pf  IHS ×=  

em que Pe é o peso eviscerado (g), Ct o comprimento total (cm) e Pf o peso do 

fígado (g) (Pyle et al., 2005). Foi utilizado o factor 3 como expoente da variável 

comprimento na relação entre peso e comprimento, uma vez que as enguias do estuário 

do Tejo demonstram um crescimento isométrico (Costa, 1989).  

 
Foram calculados os valores médios do IMBI, do FC e do IHS por local (fêmeas com 

Ct > 35 cm), de modo a ter uma melhor percepção da variação destes ao longo das 

várias estações de amostragem. As diferenças existentes a nível espacial entre estas para 

os índices anteriormente descritos foram investigadas através do teste de 

Kruskal-Wallis. À semelhança do que foi feito na análise das variáveis biológicas, para 

investigar o impacto da contaminação por metais pesados na condição das enguias foi 

escolhido apenas um local (Carregado), de modo a anular o efeito de possíveis variações 

na condição dos indivíduos, que pudessem resultar de outros factores. Tanto o IMBI no 

músculo como o IMBI no fígado foram relacionados, respectivamente, com o FC e o 

IHS, de todos os indivíduos do local escolhido, através de correlações parciais, que 

permitem anular o efeito da dimensão dos indivíduos (Sokal & Rohlf, 1995). 

 
A análise de redundância foi efectuada no programa CANOCO versão 4.5 

(Microcomputer Power, Ithaca, Nova York, USA). Todo o restante procedimento foi 

realizado no programa STATISTICA versão 7.0 (Statsoft, Tulsa, Oklahoma, USA). O 

nível de significância para todas as análises estatísticas foi de 0,05. 



Acumulação de metais pesados em Anguilla anguilla 
 

-52- 

RESULTADOS 
 
 
Caracterização do substrato 
 
A estação de Vila Franca exibiu um reduzido teor em vasa e uma elevada percentagem 

de areia. Em oposição, as estações da Ponte e do Barreiro apresentaram valores de vasa 

acima dos 80% e o Carregado acima dos 50% (Figura 3.2). Em relação à matéria 

orgânica, em Vila Franca e no Barreiro encontraram-se os menores valores, 

contrariamente ao observado nas outras duas estações (Figura 3.3).  
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Figura 3.2. Análise granulométrica dos sedimentos recolhidos em vários locais do 
estuário do Tejo. C - Carregado; VF - Vila Franca; P - Ponte; B - Barreiro. 
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Figura 3.3. Teor em matéria orgânica dos 
sedimentos recolhidos em vários locais do estuário 
do Tejo. C - Carregado; VF - Vila Franca; 
P - Ponte; B - Barreiro. 
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H = 7,92; p < 0,05
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Concentração de metais pesados no sedimento 
 
O zinco foi o metal que apresentou uma maior concentração no sedimento, seguido do 

chumbo, do cobre e, com valores muito inferiores, do cádmio (Figura 3.4; Anexo IV). 

Para todos os metais foram verificadas correlações positivas e significativas com o teor 

em vasa (Cd: r = 0,87; Cu: rS = 0,74; Pb: rS = 0,80; Zn: rS = 0,67; para todos p < 0,05 e 

N = 12) e uma correlação negativa foi determinada entre o teor em areia média e a 

concentração de cádmio (rS = -0,63; p < 0,05; N = 12). Em relação ao conteúdo em 

matéria orgânica, não se obtiveram correlações significativas com a concentração 

encontrada para qualquer metal. 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
Figura 3.4. Contaminação por metais pesados dos sedimentos de vários 
locais do estuário do Tejo. Para cada metal encontra-se indicado o 
resultado do teste de Kruskal-Wallis efectuado para verificar se existem 
diferenças na concentração dos metais entre locais (H; gdl = 3; N = 12). 
C - Carregado; VF - Vila Franca; P - Ponte; B - Barreiro. 
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Entre locais, só se encontraram diferenças significativas na concentração dos vários 

metais no sedimento, para o caso do cádmio e do chumbo, sendo a estação do Barreiro 

responsável por estas diferenças. No entanto, mesmo para os outros metais, este local 

apresentou concentrações medianas tendencialmente mais elevadas, em oposição a Vila 

Franca, onde se obtiveram os valores mais baixos (Figura 3.4). No Carregado e na Ponte 

verificaram-se concentrações semelhantes para todos os metais, apesar de a 

concentração de chumbo na Ponte parecer ligeiramente superior.  

 
Em relação aos coeficientes de enriquecimento (CE), verificou-se que, para todos os 

metais no Barreiro e para o zinco nas estações da Ponte e do Carregado, as 

concentrações foram superiores aos limites máximos do intervalo de valores 

pré-industriais (CE > 1). Em Vila Franca, todos os metais apresentaram valores 

inferiores ao limite máximo do intervalo de concentrações pré-industriais (Figura 3.5). 
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Figura 3.5. Coeficientes de enriquecimento (concentração média 
encontrada / concentração de referência) para cada metal no 
sedimento de vários locais do estuário do Tejo. Os valores de 
referência correspondem ao limite máximo do intervalo de valores 
pré-industriais definido por Vale (1986). 

 
 
Concentração de metais pesados nos tecidos 
 
Comparando o tecido muscular e hepático, observou-se que a concentração neste último 

foi significativamente superior em todos os casos (Cd: Z = 6,62; Cu: Z = 7,17; 

Pb: Z = 5,82; Zn: Z = 7,18; para todos p < 0,0001, gdl = 1 e N = 68, excepto para o Cd, 

em que N = 3). Consequentemente, o factor de enriquecimento (FE), traduzido pela 
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razão entre a concentração de cada metal presente no fígado e no músculo, foi sempre 

superior a 1 (Figura 3.6). 
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Figura 3.6. Factores de enriquecimento (concentração de 
metal no fígado / concentração de metal no músculo) para 
cada metal na enguia-europeia do estuário do Tejo.  

 

Tanto para o fígado como para o músculo, os indivíduos apresentaram concentrações de 

zinco sempre mais elevadas, seguidas de cobre e, em muito menor quantidade, de 

chumbo e cádmio (Anexo IV). Para este último metal, o grande número de valores 

abaixo do limite de detecção não permitiu tecer considerações acerca das tendências que 

este apresenta no tecido muscular com as diferentes variáveis em estudo. 
 
No que diz respeito às variáveis biológicas, não foram encontradas quaisquer diferenças 

significativas entre os sexos (Figura 3.7), ao contrário do que se observou para o 

tamanho (Figura 3.8). Segundo esta variável, no tecido hepático, para os metais 

essenciais (Cu e Zn), as enguias grandes (Ct ≥ 35 cm) registaram sempre uma 

concentração mediana significativamente maior em comparação com as enguias mais 

pequenas. Além disso, verificaram-se elevadas correlações entre a concentração destes 

dois metais neste tecido e o tamanho das enguias (Cu: rS = 0,70; Zn: rS = 0,71; em 

ambos p < 0,05 e N = 43). No músculo, ocorre a situação inversa, ou seja, as maiores 

concentrações medianas foram encontradas nas enguias mais pequenas, para todos os 

metais em análise. No caso do cobre foi ainda verificada uma elevada correlação 

negativa entre a concentração deste metal no tecido muscular e o tamanho dos 

indivíduos (rS = -0,68; p < 0,05; N = 43).  
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Figura 3.7. Contaminação por metais pesados de exemplares de enguia-europeia do estuário do Tejo 
(classe dimensional 24 cm ≤ Ct < 35 cm da amostra do Carregado) em função do sexo. Para cada metal e 
tecido encontra-se indicado o resultado do teste de Kruskal-Wallis efectuado para verificar se existem 
diferenças na concentração dos metais entre os sexos (H; gdl = 2; N = 25). I - Indiferenciados; 
M - Machos; F - Fêmeas.  
 
 
Analisando, por local, os vários metais pesados em cada um dos tecidos (Figura 3.9), 

verificou-se que, para os metais essenciais (Cu e Zn), as concentrações medianas no 

Barreiro foram geralmente superiores às das outras estações. Apenas a concentração de 

cobre no músculo não seguiu esta tendência, apresentando valores semelhantes para 

todos os locais. No caso do cádmio, as maiores concentrações medianas foram 

verificadas em Vila Franca, enquanto que para o chumbo presente no tecido muscular, 

encontraram-se valores medianos mais elevados na estação do Carregado. De notar que, 

para este último metal e neste tecido, o Barreiro apresenta uma concentração 

significativamente menor em comparação com os outros locais. 
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Figura 3.8. Contaminação por metais pesados de exemplares de enguia-europeia do estuário do Tejo 
(amostra do Carregado) em função do tamanho. Para cada metal e tecido encontra-se indicado o resultado 
do teste de Kruskal-Wallis efectuado para verificar se existem diferenças na concentração dos metais 
entre classes dimensionais (H; gdl = 2; N = 43). P - Pequenas (Ct < 24 cm); M - Médias 
(24 cm ≤ Ct < 35 cm); G - Grandes (Ct  ≥ 35 cm). 
 
 
Relação entre a concentração nos tecidos e no sedimento  
 
Observando os valores da concentração mediana dos vários metais por local (Figuras 

3.4 e 3.9), verificou-se que, no caso dos elementos essenciais, maiores concentrações no 

sedimento (Barreiro) corresponderam normalmente a maiores concentrações nos 

tecidos. Em relação aos elementos não essenciais, estes pareceram estar em maior 

concentração na estação de Vila Franca (no caso do cádmio presente no tecido hepático) 

e na estação do Carregado (no caso do chumbo presente no tecido muscular). A análise 

de redundância efectuada (Figura 3.10) comprova estas observações. Por motivos de 

multicolinearidade, de entre as concentrações no sedimento dos quatro metais 

considerados, apenas a do chumbo foi mantida na análise como variável explicativa. 

Contudo, a adição da concentração dos outros metais e da salinidade como variáveis 

suplementares permite observar que estas seguiram a mesma tendência que a primeira. 

Os dois primeiros eixos da RDA explicam 92,1% da variância das concentrações de 

Fígado:      Cd      Cu      Pb      Zn     
 

Músculo:              Cu      Pb      Zn   Quartis (25% e 75%) 

Concentração mediana (µg g-1 peso seco): 
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metais pesados nos tecidos das enguias, separando claramente as concentrações nos 

tecidos dos metais essenciais (Cu e Zn), superiores na estação com maior salinidade 

(Barreiro), das concentrações dos metais não essenciais (Cd e Pb), mais elevadas nas 

estações com características mais dulciaquícolas (Carregado e Vila Franca). A estação 

da Ponte exibiu uma posição intermédia no diagrama da análise efectuada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3.9. Contaminação por metais pesados de exemplares de enguia-europeia (fêmeas com 
Ct > 35 cm) de vários locais do estuário do Tejo. Para cada metal e tecido encontra-se indicado o 
resultado do teste de Kruskal-Wallis efectuado para verificar se existem diferenças na concentração dos 
metais entre locais (H; gdl = 3; N = 34). C - Carregado; VF - Vila Franca; P - Ponte; B - Barreiro. 
 
 
 Em relação ao factor de acumulação bio-sedimento (Figura 3.11), verificou-se que a 

concentração de todos os metais no tecido muscular foi inferior à concentração no 

sedimento. No tecido hepático foi obtido resultado semelhante no caso dos metais não 

essenciais (Cd e Pb). No entanto, para o cobre em todas as estações e para o zinco em 

Vila Franca observou-se que as concentrações no fígado foram superiores às 

encontradas no sedimento.  
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Figura 3.10. Resultados da Análise de Redundância (RDA) realizada 
considerando a concentração mediana de diferentes metais no músculo e no fígado 
de exemplares de enguia-europeia (fêmeas com Ct > 35 cm) de vários locais do 
estuário do Tejo. Locais representados por círculos negros, concentrações 
medianas nos tecidos por setas a tracejado e as variáveis ambientais por setas sem 
tracejado (a mais larga corresponde à variável explicativa e as restantes às 
variáveis suplementares). No canto superior esquerdo do diagrama encontram-se 
indicados os eigenvalues (λ), a percentagem cumulativa explicada pelos dois 
primeiros eixos da análise (entre parênteses) e os resultados do teste de 
significância para a totalidade dos eixos canónicos. C - Carregado; VF - Vila 
Franca; P - Ponte; B - Barreiro; fíg - fígado; mús - músculo; sed - sedimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.11. Factores de acumulação bio-sedimento (FABS) no fígado e no músculo de 
exemplares de enguia-europeia (fêmeas com Ct > 35 cm) de vários locais do estuário do Tejo. 
C - Carregado; VF - Vila Franca; P - Ponte; B - Barreiro. 
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Relação entre a concentração nos tecidos e a condição das enguias 
 
Verificou-se, em ambos os tecidos analisados, que a carga total de metais (IMBI) foi 

superior na estação do Barreiro, local onde se obtiveram os menores valores médios na 

condição (FC e IHS) das enguias (Tabela 3.1). Em relação ao IMBI do fígado, as 

diferenças foram estatisticamente significativas.  

 
 

Tabela 3.1. Carga total de metais e condição (média ± desvio padrão) dos exemplares de 
enguia-europeia (Anguilla anguilla) de vários locais do estuário do Tejo. Para cada índice 
encontra-se indicado o resultado do teste de Kruskal-Wallis efectuado para verificar se existem 
diferenças entre locais (H; gdl = 3; N = 34). IMBI - Índice médio de bioacumulação individual; 
FC - factor de condição; IHS - índice hepatossomático; C - Carregado; VF - Vila Franca; 
P - Ponte; B - Barreiro. 

Local IMBI fígado IMBI músculo FC IHS 

C 0,359 ± 0,118 0,291± 0,062 0,175± 0,027 1,498 ± 0,297 

VF 0,459 ± 0,092 0,269 ± 0,064 0,157 ± 0,019 1,514 ± 0,328 

P 0,482 ± 0,051 0,292 ± 0,069 0,174 ± 0,020 1,757 ± 0,291 

B 0,600 ± 0,113 0,351± 0,060 0,153 ± 0,022 1,493 ± 0,265 

KW (H; p) 15,96; < 0,01 7,57; 0,06 5,94; 0,11 2,77; 0,43 

 
 
Considerando todos os indivíduos analisados na estação do Carregado, não se obtiveram 

correlações significativas entre cada um dos índices e a carga total de contaminação por 

metais pesados (FC: rp = -0,09; p = 0,55; IHS: rp = -0,08; p = 0,59; para ambos N = 43). 
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DISCUSSÃO 
 
 
Relação entre a concentração de metais pesados na enguia e a 
qualidade ambiental 
 
Como consequência de variadas acções antropogénicas, a introdução de metais pesados 

no ambiente aquático através de efluentes ou por via atmosférica, resulta em alterações 

a nível dos ciclos biogeoquímicos destes elementos (Ritzler et al., 2001). 

Independentemente da fonte de introdução nos sistemas aquáticos ou do transporte na 

coluna de água, os sedimentos constituem o destino final destas substâncias poluentes 

(Fernandes, 2001).  

 
Em relação aos sedimentos do estuário do Tejo, os resultados obtidos no presente 

estudo revelam uma redução na concentração de metais pesados, relativamente a valores 

referidos por outros autores (Vale, 1986; Caçador et al., 1993; 1996; França et al., 2005; 

Cardoso, 2006). A tendência decrescente que se encontrou no grau de poluição para 

estes elementos comparativamente às décadas de 1980 e 1990, época em que no Tejo se 

registavam valores de contaminação mais elevados, pode estar relacionada com a 

redução das fontes poluentes resultante do encerramento de várias indústrias e da 

instalação de inúmeras estações de tratamento de águas residuais (França et al., 2005). 

No entanto, as diferenças encontradas em relação a estudos mais recentes (França et al., 

2005; Cardoso, 2006) podem apenas ser reflexo de uma heterogeneidade espacial e 

temporal dos metais pesados nos sedimentos, relacionada com a variabilidade 

introduzida pela sazonalidade das descargas de efluentes humanos e/ou naturais, 

fenómenos de erosão pontual e processos hidrológicos (Linde et al., 1998; Caçador et 

al., 1999; Cheggour et al., 2005). 

 
Para todos os metais em estudo, foram observadas elevadas concentrações no Barreiro. 

De facto, de acordo com o intervalo de valores considerado por Vale (1986), 

obtiveram-se nesta estação, para todos os metais, teores acima do limite de referência. 

Comparando as concentrações médias obtidas com valores de referência, que 

relacionam a concentração dos metais no sedimento com os efeitos que podem provocar 

nos animais (Long et al., 1995), verificou-se também que o cobre, o chumbo e o zinco 

no Barreiro apresentaram concentrações acima do limite ERL (effects range-low), 

sendo, no entanto, ainda inferiores ao limite ERM (effects range-median). A elevada 
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concentração de metais pesados no sedimento deste local pode dever-se à localização 

próxima da central termoeléctrica do Barreiro, assim como do parque industrial da 

QUIMIPARQUE, cujo tratamento dos resíduos e efluentes não tem sido considerado 

eficiente (Anónimo, 2000). Em oposição, Vila Franca, apesar de ser também uma 

estação próxima de aglomerados industriais, apresentou as menores concentrações para 

todos os metais. No entanto, neste local, o sedimento é maioritariamente arenoso, não 

propiciando o processo de adsorção destes elementos, como acontece nos sedimentos 

com propriedades coesivas, cujo diâmetro característico das partículas é inferior a 

63 µm (Fernandes, 2001). Em geral, a concentração dos metais pesados no sedimento 

aumenta com a diminuição do tamanho das partículas (Murray et al., 1999; Fernandes, 

2001), uma vez que as mais pequenas apresentam uma maior razão área/volume, 

permitindo uma maior associação com estes elementos (Pourang et al., 2005). De facto, 

neste trabalho foram obtidas correlações positivas entre o teor em vasa dos sedimentos e 

a concentração de todos os metais estudados. Semelhante relação entre a concentração 

de metais pesados e a composição sedimentar foi encontrada por outros autores 

(Vinagre et al., 2004; Pourang et al., 2005). Apesar de inferior aos níveis encontrados 

no Barreiro, a concentração de chumbo na estação da Ponte pode ser reflexo do elevado 

tráfego automóvel próximo, uma vez que a escorrência proveniente das estradas é 

considerada como a maior fonte de introdução de chumbo nos estuários (Usero et al., 

2003; Airas et al., 2004).  

 
Os organismos aquáticos tendem a acumular nos seus tecidos diversas substâncias 

químicas, por vezes em concentrações prejudiciais ao seu desenvolvimento (Ravera, 

2001). À semelhança do que aconteceu neste estudo, em muitos outros (Canli et al., 

1998; Arellano et al., 1999; Kress et al., 1999; Al-Yousuf et al., 2000; Andres et al., 

2000; Bustamante et al., 2003; Canli & Atli, 2003; Filazi et al., 2003; Usero et al., 

2003; Vinagre et al., 2004; Durrieu et al., 2005; França et al., 2005; Licata et al., 2005; 

Pyle et al., 2005; Ribeiro et al., 2005; Viana et al., 2005; Çoğun et al., 2006; Dural et 

al., 2006; Karadede & Ünlü, 2006) verificou-se que, geralmente, o fígado apresenta 

uma maior concentração de metais pesados que o músculo. De facto, para todos os 

metais analisados nas enguias do estuário do Tejo, verificaram-se factores de 

enriquecimento superiores à unidade. A maior concentração dos vários metais pesados 

no tecido hepático pode resultar da tendência que estes elementos têm em reagir com 

metaloproteínas (metaloteínas), grupos amina e carboxilases, os quais são produzidos 
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em elevadas quantidades a nível no fígado (Al-Yousuf et al., 2000). Este órgão, não só é 

fundamental na retenção de vários metais (Arellano et al., 1999; Canli & Atli, 2003; 

Filazi et al., 2003; Çoğun et al., 2006; Dural et al., 2006), o que faz com que seja 

recomendado como indicador da poluição ambiental (Al-Yousuf et al., 2000; Usero et 

al., 2003), como também é determinante na redistribuição, transformação ou eliminação 

dos contaminantes (Evans et al., 1993). 

 
Independentemente do tecido em questão nas enguias do estuário do Tejo, o nível de 

acumulação dos metais essenciais (Cu e Zn) foi geralmente superior ao dos metais não 

essenciais (Cd e Pb). Enquanto que para o cádmio e o chumbo não é conhecida qualquer 

função nos sistemas biológicos, o cobre e o zinco são elementos constituintes de 

enzimas e outras proteínas importantes no metabolismo dos peixes (Kalay et al., 1999). 

Comparando os resultados obtidos no presente estudo com as concentrações de metais 

pesados encontradas nos tecidos da enguia-europeia por outros autores (Durrieu et al., 

2005; Ribeiro et al., 2005), verificam-se algumas variações, nomeadamente no caso do 

cobre e do zinco. No entanto, uma vez que se trata de elementos essenciais, estas 

desigualdades podem apenas ser resultado destes elementos se encontrarem sujeitos a 

uma regulação homeostática diferencial pelo organismo, de acordo com as suas 

necessidades metabólicas (Andres et al., 2000; Bervoets & Blust 2003; França et al., 

2005; Pyle et al., 2005).  

 
O sexo dos organismos não é uma variável frequentemente analisada no estudo da 

contaminação por metais pesados. Em relação aos exemplares de enguia-europeia 

analisados no estuário do Tejo, não foram verificadas quaisquer diferenças entre os 

sexos. De facto, apesar de já existir diferenciação sexual, esta espécie só atinge a 

maturação sexual durante a migração transoceânica para o mar dos Sargaços (van 

Ginneken & Maes 2005). Consequentemente, poderão ainda não estar totalmente 

activos os processos fisiológicos relacionados com esta variável que influenciem a 

concentração de metais pesados nos tecidos, de modo a ser possível detectar tendências.  

 
Em relação ao tamanho dos indivíduos, foram observadas algumas diferenças 

estatisticamente significativas na concentração dos metais nos tecidos das enguias do 

estuário do Tejo. Alguns autores (Al-Yousuf et al., 2000; Canli & Atli, 2003; Farkas et 

al., 2003) explicam ser possível a existência de uma relação entre a contaminação nos 

organismos e o seu tamanho, uma vez que peixes de idades diferentes apresentam 
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actividades metabólicas desiguais. Em geral, os indivíduos mais novos têm um 

metabolismo superior comparativamente aos mais velhos, o que se reflecte numa maior 

acumulação de metais pesados (Canli & Atli, 2003). À medida que os animais se vão 

desenvolvendo estas concentrações vão sendo diluídas pelo crescimento dos tecidos 

e/ou como resultado de uma menor actividade metabólica dos indivíduos maiores 

(Mason et al., 2000; Canli & Atli, 2003). As concentrações dos metais observadas no 

tecido muscular das enguias do estuário do Tejo seguiram o padrão descrito, ou seja, as 

mais pequenas exibiram concentrações mais elevadas que as de maiores dimensões. 

Contudo, no caso do tecido hepático, verificou-se, para os metais essenciais (Cu e Zn), 

uma maior acumulação com o aumento do tamanho dos indivíduos. A tendência 

observada para estes dois metais, os quais são regulados por mecanismos fisiológicos 

idênticos (Allen-Gil & Martynov, 1995; Kress et al., 1999), pode ser explicada pelo 

facto dos indivíduos maiores apresentarem uma taxa de acumulação superior à taxa de 

eliminação, relativamente a estes metais no fígado, ao longo de todo o crescimento 

(Evans et al., 1993; Al-Yousuf et al., 2000)  

 
Entre os vários locais do estuário do Tejo, verificaram-se diferenças significativas na 

concentração dos metais essenciais nos tecidos dos exemplares de enguia, destacando-se 

a estação do Barreiro como a mais contaminada, à semelhança do que aconteceu para as 

concentrações no sedimento. Apenas para a concentração de cobre no músculo não se 

encontrou esta relação. De facto, o tecido muscular não é considerado um local 

fisiologicamente específicos para este metal (Zia & Alikhan, 1989), o que pode ter 

condicionado os resultados obtidos. Apesar do cobre e do zinco serem metais essenciais 

e, consequentemente, regulados por processos homeostáticos (Andres et al., 2000; 

Bervoets & Blust 2003; França et al., 2005; Pyle et al., 2005), quando as concentrações 

ambientais se encontram em quantidades acima das metabolicamente necessárias para o 

organismo acabam por inviabilizar a funcionalidade dos mecanismos reguladores 

(Andres et al., 2000; Bervoets & Blust 2003). Nestas circunstâncias, pode ser obtida 

uma relação entre a concentração destes metais nos tecidos e as concentrações 

ambientais (Andres et al., 2000; Bervoets & Blust 2003), como se observou para as 

enguias do estuário do Tejo. Em relação às concentrações de cobre no fígado, 

verificaram-se inclusive, para todos os locais, concentrações acima das encontradas para 

o sedimento (FABS > 1), o que indica uma grande acumulação deste metal no tecido 

hepático.  
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Em relação aos metais não essenciais (Cd e Pb) também se observaram diferenças 

significativas entre locais, à excepção da concentração de chumbo no tecido muscular. 

No entanto, as tendências foram opostas, ou seja, as concentrações mais elevadas nos 

tecidos corresponderam a concentrações mais baixas no sedimento. Diferentes 

características físico-químicas entre locais, como por exemplo, o tamanho das partículas 

sedimentares, o pH, a salinidade ou a temperatura, influenciam a biodisponibilidade dos 

metais (Tessier & Campbell, 1987; Andres et al., 2000; Mountouris et al., 2002; 

Bervoets & Blust 2003; Meador et al., 2005; Atkinson et al., 2007). No caso do 

presente estudo, a concentração dos metais não essenciais parece estar relacionada com 

a salinidade, uma vez que nas estações com características maioritariamente 

dulciaquícolas (Carregado e Vila Franca), apesar das baixas concentrações no 

sedimento, observaram-se concentrações nos tecidos das enguias significativamente 

maiores em comparação com estação com maior salinidade (Barreiro). De facto, alguns 

autores referem que, tanto para o cádmio (Rainbow, 1995; Widmeyer & 

Bendell-Young, 2007), como para o chumbo (Byrd et al., 1990), a biodisponibilidade de 

iões livres diminui com o aumento da salinidade. A não relação entre as concentrações 

no sedimento e nos tecidos animais pode também sugerir que a carga metálica tenha 

outra origem, nomeadamente via alimentar (Canli et al., 1998; Andres et al., 2000; 

Bervoets & Blust, 2003; Farkas et al., 2003; Viana et al., 2004; Durrieu et al., 2005; 

Meador et al., 2005). Em relação ao estuário do Tejo, nas áreas de menor salinidade e 

com maior teor em areia, as enguias alimentam-se de quantidades superiores de 

anfípodes, enquanto que em zonas de maior salinidade e com maior teor em vasa 

predam com maior intensidade bivalves ou poliquetas (Costa et al., 1992). Uma vez que 

as presas podem apresentar diferentes níveis de contaminação, de acordo com a taxa de 

acumulação dos organismos em questão, a alimentação diferencial das enguias nos 

vários locais pode também ter condicionado as concentrações dos seus tecidos. De 

facto, semelhante resultado foi inferido por outros autores (Kress et al., 1999; Andres et 

al., 2000).  

 
Em geral, a enguia-europeia é considerada uma espécie sentinela para uma grande 

variedade de contaminantes (Belpaire & Goemans, 2007a). No presente estudo, em 

relação aos metais pesados essenciais (Cu e Zn) analisados, esta espécie parece reflectir 

a poluição existente no meio, sendo o fígado especialmente adequado na averiguação 
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desta relação. No entanto, em relação aos metais não essenciais (Cd e Pb), outros 

factores parecem interferir no processo de bioacumulação. É necessário ter em 

consideração que a área de estudo foi o estuário do Tejo, o qual se encontra sujeito a 

evidentes variações físico-químicas (sobretudo salinas), causando, consequentemente, 

uma elevada heterogeneidade entre locais (Costa, 1999), que poderá ter afectado o 

processo de bioacumulação dos indivíduos, e que não estava presente noutros estudos 

onde se avaliaram as potencialidades da enguia-europeia como espécie bio-indicadora 

(revisão em Belpaire & Goemans, 2007b).  

 
Em virtude de as relações entre os metais no sedimento serem complexas, 

nomeadamente no que diz respeito à biodisponibilidade, quando se avalia a interacção 

entre a concentração de contaminantes no sedimento e no organismo é necessário ter em 

consideração as limitações inerentes (McGeer et al., 2002). Em primeiro lugar, é 

fundamental a avaliação da importância de outras variáveis ambientais, para além da 

salinidade, que podem ter uma maior influência nas taxas de sequestração e libertação 

dos metais, como por exemplo o pH e a perturbação dos sedimentos por mistura física 

(Atkinson et al., 2007). Além disso, seria importante avaliar a diferente forma química 

em que os elementos se encontram, tanto no sedimento, como nos tecidos biológicos, 

uma vez que, percebendo a especiação dos metais em ambos, mais facilmente se 

poderia perceber as interacções entre eles. Para melhor clarificar a relevância das 

diferentes fontes de introdução de poluentes nos organismos, nomeadamente no que diz 

respeito à alimentação e às relações ao longo da teia trófica, a concentração de metais 

encontrada nas presas preferenciais da enguia deveria ser igualmente determinada. A 

avaliação da concentração em tecidos com diferentes funções no organismo (brânquias, 

intestino, fígado, músculo, rins e gónadas) permitiria também perceber a evolução da 

carga poluente, desde a entrada do indivíduo em contacto com os contaminantes do 

meio até à sua acumulação, redistribuição ou eliminação.  

 
 
Relação entre a concentração de metais pesados na enguia e a 
condição dos indivíduos 

 
Quando os mecanismos metabólicos não conseguem responder à introdução dos 

contaminantes nos organismos, podem ocorrer vários efeitos tóxicos (Kalay et al., 

1999). De facto, apesar de existir um maior número de vias de eliminação do que de 

introdução dos poluentes nos organismos, a acumulação dos metais é de tal forma 
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rápida, devido à presença das metaloproteínas nos tecidos, que pode superar a taxa de 

supressão pelos indivíduos (Kargin & Çoğun, 1999). Alguns dos efeitos desta 

acumulação na enguia-europeia relacionam-se com distúrbios ao nível do metabolismo 

lipídico e com insuficientes reservas energéticas, que podem inviabilizar a migração 

transoceânica e, consequentemente, condicionar o sucesso reprodutivo desta espécie 

(Belpaire & Goemans, 2007a).  

 
Maes et al. (2005) obtiveram uma evidente relação entre o aumento do teor de metais 

pesados na enguia-europeia e a diminuição da sua condição, apontando como 

justificação o gasto acrescido de energia resultante do processo de desintoxicação a que 

os indivíduos estão sujeitos. No entanto, para as enguias do estuário do Tejo não foram 

verificadas quaisquer relações entre a condição dos indivíduos (FC e IHS) e a carga 

contaminante. A variabilidade espacial e a idade dos indivíduos têm sido 

frequentemente apontadas como responsáveis por mascararem a real variação da 

condição dos indivíduos com os contaminantes e, consequentemente, como as 

principais causas para não terem sido obtidas correlações entre a concentração dos 

diferentes metais nos tecidos e a condição dos peixes, na maioria dos estudos (e.g., de la 

Torre et al., 2000; Bervoets & Blust, 2003; Pyle et al., 2005).  No presente estudo foram 

tomadas algumas precauções no sentido de evitar a influência destas variáveis. Assim, 

em virtude de as enguias do estuário do Tejo estarem sujeitas a variações assinaláveis ao 

longo das diferentes estações de amostragem (Costa, 1999), foi escolhido apenas um 

local para relacionar a carga de contaminação com a condição dos indivíduos. Além 

disso, uma vez que a condição dos indivíduos pode ser influenciada pela idade dos 

peixes, já que os mais novos têm uma actividade metabólica associada a um rápido 

crescimento e diferentes taxas de alimentação comparativamente aos peixes mais velhos 

(Farkas et al., 2003), foi eliminado o efeito da variável comprimento, a qual se verificou 

estar correlacionada com a concentração de alguns metais.  

 
Apesar das precauções tidas, outras causas podem ter condicionado os resultados 

obtidos, não permitindo obter uma relação entre a condição das enguias e a 

contaminação dos seus tecidos, nomeadamente uma amostragem insuficientemente 

representativa e a escolha de uma estação apenas moderadamente contaminada 

(Carregado). Seria interessante analisar os resultados com um maior número de 

indivíduos, numa estação onde as enguias apresentaram uma carga poluente 
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significativamente maior, como o Barreiro. De facto, foi nesta estação que se 

verificaram os menores valores médios da condição dos indivíduos. 

 
Para melhor compreender a influência dos contaminantes em A. anguilla seria relevante 

analisar as lesões histopatológicas, tais como a presença de necroses, apoptoses ou 

tumores nos tecidos dos vários órgãos, as quais são consideradas indicativas dos danos 

que podem ocorrer como consequência da concentração dos poluentes (Ribeiro et al., 

2005). Além disso, complementarmente à utilização de índices de condição, seria 

importante a medição de outros parâmetros indicativos do estado energético a nível 

fisiológico, como a quantidade de lípidos, proteínas ou glicogénio (Teles et al., 2004; 

2007; Ribeiro et al., 2005). Em geral, a utilização ponderada destes e de outros 

biomarcadores, de acordo com a espécie e poluente em estudo, tem-se revelado 

demonstrativa da exposição dos organismos aos contaminantes ambientais e dos seus 

efeitos tóxicos (revisão em van der Oost et al., 2003).  
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Conclusões 
 
A concentração de metais pesados encontrada no sedimento do estuário do Tejo foi 

inferior aos níveis descritos em estudos anteriores. Para todos os metais (Cd, Cu, Pb e 

Zn) analisados, as maiores concentrações no sedimento foram verificadas no Barreiro, 

tendo sido a proximidade das indústrias e a composição vasosa do substrato 

responsáveis por este resultado. A concentração encontrada no fígado das enguias, 

órgão que apresenta níveis elevados de metaloproteínas, foi sempre superior à 

concentração verificada no tecido muscular. Não se verificaram diferenças de acordo 

com o sexo dos exemplares, mas em relação ao tamanho, enquanto que as 

concentrações no músculo diminuíram com o aumento do comprimento dos indivíduos, 

como consequência da diluição pelo crescimento dos tecidos e/ou de uma menor 

actividade metabólica dos indivíduos maiores, as concentrações dos metais essenciais 

no fígado aumentaram. Este facto pode resultar de, para estes metais e neste tecido, os 

indivíduos maiores apresentarem uma maior taxa de acumulação do que de eliminação 

ao longo de todo o crescimento. Em relação às variações espaciais, verificaram-se 

maiores concentrações de cobre e zinco nos tecidos das enguias da estação do Barreiro, 

o que está de acordo com as tendências encontradas no sedimento. Apesar de serem 

metais controlados homeostaticamente pelos organismos, quando a contaminação no 

meio excede a capacidade de regulação, pode ser obtida uma relação entre a 

concentração dos tecidos e do ambiente. No entanto, para o cádmio e o chumbo não se 

verificaram estas tendências. A biodisponibilidade dos metais no sedimento, relacionada 

com vários parâmetros físico-químicos, como a salinidade, em conjunto com outras 

fontes de introdução de contaminantes nos organismos, pode ter influenciado, o grau de 

bioacumulação destes metais pesados nas enguias. Em geral, a enguia-europeia é 

considerada uma espécie sentinela, contudo, em meio estuarino não foi totalmente 

evidente a relação entre a concentração de metais pesados no meio e nos tecidos. Apesar 

do gasto acrescido de energia, como consequência do processo de desintoxicação e 

possíveis efeitos nocivos que a contaminação dos tecidos possa provocar em 

A. anguilla, condicionando o sucesso reprodutivo da espécie, não se verificou qualquer 

influência da concentração de metais pesados na condição das enguias do estuário do 

Tejo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 
Os efectivos da enguia-europeia, Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758), têm vindo a 

diminuir drasticamente em toda a sua área de distribuição continental, condicionando, 

não só a sustentabilidade das pescarias, mas também os seus limites de segurança 

biológicos (ICES, 2006; 2007). A depleção do seu stock levou a Comissão Europeia a 

propor aos Estados-Membros o estabelecimento de planos de gestão da enguia 

(estratégia preventiva) para garantir a fuga e a desova de 40% das enguias prateadas 

que, na ausência das actividades humanas, migrariam dos rios que se encontram nos 

seus territórios (IP/05/1233, de 6 de Outubro de 2006). Essa proposta foi adoptada 

através do Regulamento do Conselho (Regulamento CE n.º 1100/2007, de 18 de 

Setembro), o qual prevê que os planos de gestão sejam elaborados até 31 de Dezembro 

de 2008.  

 
O parasita da bexiga gasosa e os poluentes têm sido apontados como factores chave na 

justificação do declínio global da enguia-europeia, por serem considerados prejudiciais 

para o sucesso reprodutivo desta espécie a médio-longo prazo (Robinet & Feunteun, 

2002). Neste sentido, o presente estudo representa um contributo essencial para a 

conservação de A. anguilla, já que permitiu averiguar a sua susceptibilidade ao 

parasitismo por Anguillicola crassus e à contaminação por metais pesados no estuário 

do Tejo. Os resultados e conclusões obtidos poderão ser uma informação útil, no que 

diz respeito aos planos de gestão da enguia a realizar em todas as bacias hidrográficas 

que constituam habitats naturais da espécie. 

 
No presente estudo, não se verificaram impactos negativos significativos na condição 

das enguias do estuário do Tejo como consequência, quer da contaminação biológica 

quer da contaminação química. Contudo, esta situação parece resultar sobretudo de não 

se terem observado, respectivamente, nem elevadas intensidades de A. crassus, nem 

uma carga contaminante de metais pesados particularmente acentuada nos tecidos das 

enguias. De facto, a infecção da bexiga gasosa e o seu consequente inadequado 

funcionamento, devido à presença do nemátode, pode levar a um comportamento 

migratório aberrante, e a uma menor capacidade natatória e de resistência a condições 

ambientais adversas (Kirk, 2003; Palstra et al., 2007). O excessivo dispêndio de energia 

necessário aos processos de desintoxicação, assim como a mobilização dos 
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contaminantes para as gónadas, resultado do metabolismo lipídico que ocorre durante a 

maturação das mesmas, pode não só diminuir a sua funcionalidade, como também 

prejudicar o normal desenvolvimento dos primeiros estados embrionários (Belpaire & 

Goemans, 2007a). 

 
Uma vez que a condição dos indivíduos é uma medida genérica do bem-estar dos 

indivíduos, seria relevante analisar impactos específicos que contemplem aspectos 

fisiológicos, histológicos e citológicos, resultantes de cada um dos tipos de 

contaminação e da sua interacção. Além disso, avaliar a quantidade de outros compostos 

igualmente nocivos, como por exemplo, DDT (dicloro-fenil-tricloroetano), 

hidrocarbonetos cíclicos clorados, PCB (bifenilos policlorados), poluentes orgânicos 

voláteis ou disruptores endócrinos, é fundamental para perceber a totalidade da 

susceptibilidade das enguias à degradação do ambiente por poluentes. Em relação à 

contaminação por químicos, é ainda importante referir que, sendo a enguia consumida 

pelo Homem, além dos impactos a nível da espécie, poderão estar envolvidos problemas 

de Saúde Pública, que o presente trabalho não aborda, mas que futuramente deverão ser 

contemplados.  

 
A enguia-europeia tem sido considerada uma espécie integradora de vários impactos de 

origem antropogénica que ocorrem no ambiente a diferentes escalas espacio-temporais, 

sendo, consequentemente, importante na monitorização de alterações ao nível do 

ecossistema (Feunteun, 2002). Trata-se de uma útil ferramenta, uma vez que, garantindo 

o bom estado ecológico desta espécie, é possível assegurar a adequada funcionalidade 

dos vários processos no meio ambiente (Belpaire & Goemans, 2007b). Uma vez que o 

presente estudo apenas reflectiu uma situação pontual, para avaliar a susceptibilidade da 

enguia-europeia à degradação ambiental, integrando as diferentes escalas 

espacio-temporais, torna-se necessária uma monitorização contínua. Esta permitirá 

igualmente determinar a real dimensão dos impactos da contaminação biológica pelo 

parasita A. crassus e da contaminação química por metais pesados, de modo a 

estabelecer medidas de gestão adequadas que assegurem a recuperação desta espécie em 

risco e, simultaneamente, contribuir para a melhoria da qualidade do ambiente aquático. 
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Anexo I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclo de vida da enguia-europeia (Anguilla anguilla) 
(Adaptado de ICES e FAO, 2008) 

 
 

 



 

 

Anexo II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclo de vida do nemátode Anguillicola crassus  
 (Adaptado de Kirk, 2003) 

 

 
 

   L - estado larvar. 
 
 



 

 

Exemplar de enguia-europeia 
evidenciando a presença de 
vários nemátodes no interior 
da bexiga gasosa 

Pormenor da bexiga 
gasosa aberta onde se 
denota a espessura da 
sua parede    

Exemplar de enguia-europeia e vários parasitas A. crassus que se encontravam no seu interior 

Anexo III 
 
 

Infecção de Anguilla anguilla pelo parasita Anguillicola crassus no estuário do Tejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Anexo IV 
 
 

Concentração média e desvio padrão dos vários metais no sedimento do estuário do Tejo 
Local Cd Cu Pb Zn 

Carregado 0,098 ± 0,031 18,905 ± 4,338 20,895 ± 3,957 145,063 ± 34,662 
Vila Franca 0,028 ± 0,046 5,313 ± 4,133 8,701 ± 4,457 52,713 ± 31,037 

Ponte 0,048 ± 0,043 20,173 ± 2,234 37,376 ± 2,413 159,492 ± 10,619 
Barreiro 0,726 ± 0,897 35,952 ± 18,491 102,998 ± 56,729 241,068 ± 138,988 

 
 

Concentração média e desvio padrão dos vários metais nos tecidos de exemplares de enguia-europeia (Anguilla anguilla) do estuário 
do Tejo de acordo com a sua distribuição espacial, classes de dimensionais e sexo 

Local Tamanho Sexo N Cd Cu Pb Zn 
Pequenas Indiferenciados 9 0,0084 ± 0,0127 13,1436 ± 4,0097 1,2291 ± 0,4442 76,2963 ± 12,1103 

Indiferenciados 7 0,0048 ± 0,0064 12,6567 ± 8,2401 0,8354 ± 0,3180 74,5310 ± 16,1053 
Machos 9 0,0056 ± 0,0053 19,9260 ± 8,4629 0,9729 ± 0,3694 76,9583 ± 15,4516 Médias 
Fêmeas 9 0,0049 ± 0,0027 14,7839 ± 7,8055 0,7461 ± 0,4191 79,6667 ± 10,7466 

Carregado 

Grandes Fêmeas 9 0,0040 ± 0,0021 27,3481 ± 11,8682 0,9436 ± 0,6778 100,7907 ± 22,5041 
Vila Franca Grandes Fêmeas 7 0,0218 ± 0,0241 30,8071 ± 13,9856 0,7724 ± 0,3375 107,4305 ± 32,8160 

Ponte Grandes Fêmeas 9 0,0003 ± 0,0006 36,8579 ± 10,4019 0,6624 ± 0,2146 121,8157 ± 15,8882 

Fí
ga

do
 

Barreiro Grandes Fêmeas 9 0,0003 ± 0,0006 47,4339 ± 11,0290 0,9453 ± 0,3774 144,5130 ± 31,3469 

 
Local Tamanho Sexo N Cd Cu Pb Zn 

Pequenas Indiferenciados 9 0,0004 ± 0,0013 1,9856 ± 0,3564 1,2759 ± 1,5800 43,2709 ± 8,8325 
Indiferenciados 7 n.d. 0,9310 ± 0,3575 0,1985 ± 0,0840 33,3988 ± 3,4551 

Machos 9 n.d. 1,0294 ± 0,1347 0,2789 ± 0,0964 30,3987± 6,5517 Médias 
Fêmeas 9 n.d. 1,2526 ± 0,4655 0,3464 ± 0,2969 35,8498 ± 7,3463 

Carregado 

Grandes Fêmeas 9 n.d. 0,6515 ± 0,2004 0,3860 ± 0,1476 35,9640± 7,8782 
Vila Franca Grandes Fêmeas 7 0,0002 ± 0,0004 0,6099 ± 0,1364 0,3424 ± 0,1250 32,9018 ± 4,3724 

Ponte Grandes Fêmeas 9 n.d. 0,7346 ± 0,3225 0,3493 ± 0,0394 34,6034 ± 8,5405 

M
ús

cu
lo

 

Barreiro Grandes Fêmeas 9 0,0001 ± 0,0003 0,7011 ± 9,2055 0,1995 ± 0,0800 49,3870 ± 9,2055 
    n.d.- não detectado



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


