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Quanta água doce existe no planeta?

Oceanos 
95.96%

Gelo polar  
e glaciares

2.97%

Água 
subterrânea 

1.05%

Biosfera
0,0001%Lagos e rios

0.009%

Atmosfera 
0.001%



Ciclo Natural da Água

A Água que 
circula no 

Planeta é sempre 
a mesma...



Ciclo Urbano da Água

... mas nem 
sempre tem a 
mesma qualidade!



Por essa razão temos que alterar 

os nossos hábitos e 

comportamentos diários. 

Como podemos fazê-lo?

Reduzir

Reutilizar

Reciclar

Porquê Valorizar a ÁGUA?

• Nos próximos anos avizinham-se em 
território Nacional graves problemas de 
escassez e de qualidade da Água.

• Ao contrário da Energia, com diversas 
fontes alternativas, não há fonte alternativa 
à Água. 

Todos devemos preservá-la!



Ecossistemas fluviais
- habitat para muitas espécies -



1.Ictiofauna
nativa



O que são espécies nativas?

Nativa é sinónimo de endémica? 



NATIVA | AUTÓCTONE | INDÍGENA 
Espécie que se encontra na sua área de distribuição natural, 
onde se originou ou onde chegou pelos seus próprios meios.

ENDÉMICA
Não existe em nenhum outro local

EXÓTICA | ALÓCTONE
Espécie que foi levada por mão humana para fora da sua área de 
distribuição natural; pode tornar-se invasora



Ictiofauna nativa

❖ Grau de endemismo considerável



. Ruivaco do Oeste

. Ruivaco

. Boga portuguesa

. Boga de Lisboa

. Boga do Sudoeste

. Escalo do Arade

. Escalo do Mira

Ictiofauna nativa

❖ Grau de endemismo considerável

❖ Família mais representativa: 
Ciprinídeos - 21 espécies , 7 delas 
endémicas



Rutilus antiquus
Ebro, 25Ma

Ictiofauna nativa

❖ Grau de endemismo considerável

❖ Família mais representativa: 
Ciprinídeos - 19 espécies , 7 delas 
endémicas

❖ Colonização da Península Ibérica há 
mais de 25 Ma 



Ictiofauna nativa

❖ Grau de endemismo considerável

❖ Família mais representativa: 
Ciprinídeos - 19 espécies, 7 delas 
endémicas

❖ Colonização da Península Ibérica há 
mais de 25 Ma 

❖ São peixes primários – não toleram a 
água do mar



como é que os peixes primários colonizaram 
todos os rios portugueses? 

Se não migram pelo mar 

nem existem passagens entre os diferentes rios,

X
X

Ictiofauna nativa



A colonização dos rios Ibéricos 
começou há pelo menos 25 
milhões de anos, quando os 
rios ainda não eram rios…

… e o que existia na Península Ibérica eram apenas 
enormes lagos.

Ictiofauna nativa



“cada rio funciona como uma ilha para os peixes que aí vivem.”

. em cada rio está uma população que nunca mais recebeu migrantes

. cada população tem uma evolução própria, com diversidade 
genética própria, distinta da evolução das populações dos outros rios

. devido ao isolamento, surgiram novas espécies (endémicas)

. ao perder-se uma espécie, perde-se um património único e 
irrecuperável

Ictiofauna nativa

Tentilhões de Darwin



Ictiofauna nativa – algumas espécies

Verdemã
Cobitis paludica

Ruivaco
Achondrostoma 
oligolepis 

Ruivaco do oeste
Achondrostoma 
occidentale

Escalo do sul
Squalius pyrenaicus

Boga portuguesa
Iberochondrostoma 
lusitanicum

Barbo comum
Luciobarbus bocagei

Boga comum
Pseudochondrostoma 
polylepis

Enguia
Anguilla anguilla Criticamente em Perigo

Em Perigo



2.Ameaças



Alternância cíclica
secas estivais – cheias de inverno

As espécies com maior categoria de ameaça ocorrem em rios do centro e sul:

 regime hidrológico do tipo Mediterrânico
 maior impacto das alterações climáticas



As espécies com maior categoria de ameaça ocorrem em rios do centro e sul:

 regime hidrológico do tipo Mediterrânico
 maior impacto das alterações climáticas
 fortes pressões antropogénicas

Destruição de habitats

Poluição

Espécies exóticas
e invasoras



A preservação dos Ecossistemas Fluviais depende de um 
forte investimento na promoção da literacia ambiental…



Tópicos a explorar em sala de aula…

Poluição
gerada por 
práticas
erradas

../Videos/videos RTP FA/#4_Não faça da sua sanita um caixote do lixo.mp4


Tópicos a explorar em sala de aula…

Trabalhar os 5 R’s em todas as suas vertentes: 
água, resíduos, energia, matérias-primas, …

1 litro de óleo contamina mais de 
10.000 litros de água dos rios

Reutilizar ReciclarReduzir

Recusar

Repensar



Tópicos a explorar em sala de aula…

Microplásticos

Macroplásticos



Estudo da Universidade de Exeter: 1/5 dos peixes machos 
dos rios ingleses exibe também gónadas femininas

Fármacos

Tópicos a explorar em sala de aula…

Reduzir 1 minuto no banho 
permite poupar cerca de 12 
litros de água!

Poupança de água



Tópicos a explorar em sala de aula…

Set 2019Jun 2019Abr 2019

Importância das galerias ripícolas com vegetação autóctone



Tópicos a explorar em sala de aula…

Importância da vegetação autóctone (galeria ripícola)

Plantação de salgueiros
Esteiras e Faxinas vivas

2011

2017

Rio Alcabrichel 
(Torres Vedras)



2011 2017

GALERIA RIPÍCOLA RESTAURADA
+ sombra  + água  + peixes

Tópicos a explorar em sala de aula…

Importância da vegetação autóctone (galeria ripícola)



Ensombramento é fundamental, também nas cidades…

Tópicos a explorar em sala de aula…

Importância da vegetação autóctone



Tópicos a explorar em sala de aula…

www.cienciaviva.pt/planeta-agua



- Monitorização científica das espécies 
ameaçadas de peixes ciprinídeos nativos, em 
época estival.

- Sensibilização da comunidade escolar e seu 
envolvimento nas ações de monitorização.

Parceiro: Apoio:



1. MISSÃO CIENTÍFICA

Monitorização da ictiofauna: riqueza 
específica, estrutura dimensional, densidade, 
sinais de doença e presença de exóticas



2. MISSÃO EDUCATIVA

Criação de uma 

rede de “Municípios aderentes” 

que selecionam as “Escolas aderentes” 
para participar nas ações de sensibilização 
ambiental a realizar nos rios do concelho.

Turmas do 4º ano



2. MISSÃO EDUCATIVA – na Escola

Apresentação de conteúdos e estrutura do Projeto



2. MISSÃO EDUCATIVA – na Escola

Atividades lúdicas para apreensão de conceitos-chave



2. MISSÃO EDUCATIVA – na Escola

Distribuição de material informativo



2. MISSÃO EDUCATIVA – saída de campo

Reconhecer características dos ecossistemas fluviais
Explicação do método de amostragem por pesca elétrica



2. MISSÃO EDUCATIVA – saída de campo

Assistir a uma sessão de amostragem



2. MISSÃO EDUCATIVA – saída de campo

Identificar, medir e pesar os peixes capturados
Registar dados na ficha de campo



2. MISSÃO EDUCATIVA – disseminação da informação

Apresentação do Projeto às outras turmas da Escola



2. MISSÃO EDUCATIVA – disseminação da informação

Trabalhos alusivos ao tema, nas diversas componentes curriculares



2. MISSÃO EDUCATIVA – disseminação da informação

Trabalhos alusivos ao tema, nas diversas componentes curriculares



2. MISSÃO EDUCATIVA – disseminação da informação

Trabalhos alusivos ao tema, nas diversas componentes curriculares



Todos os componentes dos 
ecossistemas fluviais estão a 
ser afetados. Incluindo a 
espécie humana…



www.peixesnativos.pt

PeixesDeAguaDoceNativos

Obrigada!


