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A proximidade dos cursos de água

As atividades humanas têm efeitos diretos e indiretos nos sistemas aquáticos
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Infraestruturas hidráulicas

• Interrupção da continuidade

• Regularização de caudais

• Alteração de habitat

• Perda de habitat

Locais de 
alimentação

Locais de 
reprodução
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Infraestruturas hidráulicas

• Obstáculos à livre circulação das espécies diádromas
(jusante montante)

• Reduzem habitat disponível;

• Potenciam acumulação de adultos a jusante 
(anádromos) > furtivismo;

• Alteram características físicas e biológicas dos rios 
(albufeira a montante);

• Diminuem e alteram o regime de caudais < estímulos à 
migração.
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Intervenções no leito e margens do rio

Uso intensivo do solo e regularização das margens 
• Redução na diversidade de habitats
• Redução das inundações sasonais do leito de cheia 

Canalização do rio
• Grande redução na diversidade de habitats
• Eliminação das características do habitat
• Destruição da vegetação ripícola e dinâmica de nutrients

Enrocamento das margens e fundo dos canais
• A ligação vertical fica bloqueada
• Redução da diversidade de habitats das margens 
• O substrato que constitui o leito fica destruído
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Poluição
• Efluentes não tratados de origem industrial;
• Efluentes não tratados de origem urbana;
• Fontes de poluição difusa devidas à 

intensificação da utilização de pesticidas e 
fertilizantes na agricultura

eutrofização do meio com perda da 
qualidade e aumento da toxicidade 
da água
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Sobrepesca/furtivismo
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Espécies Dulciaquícolas

Espécies Diádromas
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• Impactos ambientais
Perturbação ou eliminação das 
espécies nativas

Alteração do ecossistema

• Impactos económicos
Pescas

Perda de biodiversidade

Invasão de espécies não indígenas

Combate

MISSÃO (IM)POSSÍVEL….???

ESPÉCIE NOME VULGAR
Carassius gibelio Pimpão
Cyprinus carpio Carpa
Gobio lozanoi Góbio/cabeçudo
Alburnus alburnus Alburno ou ablete
Tinca tinca Tenca
Ameiurus melas Peixe-gato-negro
Ictalurus punctatus Peixe-gato-americano
Silurus glanis Peixe-gato-europeu
Esox lucius Lúcio
Onchorynchus mykiss Truta arco-íris
Fundulus heteroclitus Peixe-das-salinas
Gambusia holbrooki Gambúsia
Lepomis gibbosus Perca-sol
Micropterus salmoides Achigã
Perca fluviatilis Perca-europeia
Sander lucioperca Lucioperca
Australoherus facetus Chanchito

• Eliminar???

A degradação dos 
sistemas aquáticos facilita 
o processo de invasão.

Resiliência

I. Domingos



Alterações globais
Precipitation



Alterações globais

1. A alterações globais exacerbam as restantes 
ameaças

2. Portugal é particularmente vulnerável:
• Zona de transição biogeográfica, onde floras e 

faunas de regiões mais frias, do Atlântico 
temperado, se misturam com outras de regiões 
mais quentes, quer do Mediterrâneo, quer do 
Atlântico sub-tropical.

• Mediterrâneo tem cada vez mais períodos de 
seca, que ameaçam as populações de peixes, o 
que é agravado pela sobre-exploração de água.

• Muito rios ficam reduzidos a pegos durante o 
verão isolando populações (risco para 
endemismos).
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Conservação

Proativa Reativa

Menos custos, menos perdas…. Custos elevados, mais perdas… 

PRESERVAR RECUPERAR

Tem sido usado



Conservação
• Regulamentação da pesca

• Fiscalização da pesca

• Implementação DQA

• Legislação Impacto Ambiental

• Desenvolver estratégias para combater invasões
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Obrigada pela atenção….
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