Projeto LIFE INVASAQUA
e as espécies aquáticas invasoras

ASPEA - Associação Portuguesa de Educação
Ambiental
• Associação sem fins lucrativos e
organização não governamental de
ambiente (ONGA)

• Fundada em 1990
• Missão: desenvolver a Educação
Ambiental a nível formal e nãoformal
• Núcleos: Lisboa, Aveiro, Viseu,
Braga, Bragança e Açores (Faial)

Introdução
Biodiversidade - “variabilidade entre
organismos vivos de todas as origens [...];
compreende a diversidade dentro de cada
espécie, entre espécies e dos ecossistemas”
(Convenção Sobre Diversidade Biológica,
1992).
As várias espécies interagem e dependem
umas das outras, seja para se alimentar,
reproduzir, sobreviver. A variedade de
espécies é essencial para a manutenção de
todas as formas de vida de cada habitat.
A biodiversidade está distribuída de forma
heterogénea na Terra.

Introdução
Não é novidade que a biodiversidade se encontra ameaçada, o que significa, em
última instância, que muitas espécies correm o risco de desaparecer para sempre e
muitos processos ecológicos podem ser perdidos. As maiores razões para isso estão
relacionadas com a ação humana.
Principais ameaças à biodiversidade:

Destruição de
habitat

Introdução
de espécies
exóticas
invasoras

Sobreexploração
de recursos
naturais

Poluição

Introdução
•

Segundo as Nações Unidas, as espécies exóticas invasoras
são a segunda principal causa de perda de biodiversidade
no mundo.

•

Embora a distribuição geográfica das espécies seja dinâmica
- e a humanidade sempre alterou essa distribuição - a
introdução de espécies exóticas tem acelerado nas últimas
décadas pela enorme capacidade de transporte atual.

•

Os rios, lagos e estuários da Europa do Sul, como é o caso
da Península Ibérica, apesar de exibirem uma grande
diversidade de espécies, têm um dos maiores números de
espécies invasoras aquáticas do mundo.

12 000 espécies
exóticas na
União Europeia
15% dessas
espécies são
invasoras

Custos de 12 mil
milhões de
euros por ano

Projeto LIFE INVASAQUA
A falta de perceção e reconhecimento sobre os problemas das espécies exóticas invasoras
dificulta qualquer política de gestão proposta. O aumento da sensibilização e compromisso é
essencial para desenvolver responsabilidade conjunta e para encorajar esforços de gestão
perante esta problemática.
É nesse sentido que surgiu o projeto LIFE INVASAQUA, cujo tema é:

Espécies exóticas invasoras de água doce e sistemas estuarinos:
sensibilização e prevenção na Península Ibérica

Projeto LIFE INVASAQUA
•

•
•
•

Objetivos: Aumentar a sensibilização do
público em geral e dos sectores
envolvidos neste problema, melhorar a
gestão e reduzir os impactos das espécies
aquáticas invasoras através da difusão de
informação e partilha de conhecimentos
sobre soluções e práticas de gestão
ambientais.
Duração: 2018 - 2023
Área de atuação: Península Ibérica
Parceiros: Universidade de Múrcia
(Espanha) e mais 9 entidades parceiras,
incluindo a ASPEA

Cientistas e
investigadores
ONGs de
ambiente

Empresários e
comerciantes

Agentes de
fiscalização

Educadores
ambientais

Público-alvo
do projeto

Administração

Universidades,
escolas

Utilizadores de rios e
estuários (pescadores,
associações aquáticas)

Meios de
comunicação e
jornalistas

Associações
académicas

Museus
Aquários e
Jardins
Zoológicos

Projeto LIFE INVASAQUA
Atividades principais:
Criar listas de espécies prioritárias e linhas
estratégicas de gestão a nível ibérico

Realizar campanhas de formação, divulgação e
comunicação dirigidas a grupos de interesse

Desenvolver campanhas de sensibilização
dirigidas ao grande público, com voluntariado,
ciência cidadã, eventos com estudantes e
exposições itinerantes a nível ibérico

Projeto LIFE INVASAQUA
Alguns recursos e materiais produzidos…
Guia de espécies invasoras aquáticas

Jogos Kahoot

Vídeos relacionados com o tema

Espécies Invasoras Aquáticas

O que são…
•

Espécies autóctones – Espécies que ocorrem naturalmente numa área geográfica,
isto é, a sua dispersão até um dado local resulta exclusivamente de processos
naturais, concretamente é resultante da sua história evolutiva (história natural).

•

Espécies exóticas – Espécies que foram transportadas para fora do sua área de
distribuição natural por via da ação humana (deliberada ou acidental). Esta
definição não está relacionada com o impacto da espécie no ecossistema
recipiente, ou com a sua abundância.

•

Espécies invasoras – Espécies que aumentaram a sua área de distribuição ou a sua
abundância, com a ajuda ou não do Homem, em meios naturais ou semi-naturais e
que formam populações numerosas, causando impactos negativos e
demonstráveis no ambiente, na economia, na sociedade e na saúde.

Estima-se que, a cada 2 anos, uma nova espécie
exótica entre em águas doces portuguesas.

Fonte: Artigo científico de 2019. Autores: Pedro Anastácio, Filipe Ribeiro,
César Capinha, Filipe Banha, Mafalda Gama, Ana F. Filipe, Rui Rebelo, Ronaldo
Sousa.

Como é que aparecem?
•
•

De forma acidental, negligente ou intencional.
Através de vetores de introdução, isto é, mecanismos físicos através dos quais uma
espécie é transportada de um local para outro.
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Que impactos causam?
As espécies invasoras têm impactos negativos a vários níveis. Os impactos
destas espécies podem ser classificados em:

Ecológicos

Efeitos na biodiversidade
e no ambiente

Socioeconómicos

Sanitários

Efeitos nas atividades
económicas e na
sociedade

Efeitos na saúde humana

O que podemos fazer?
•
•
•
•
•

Conhecer as espécies presentes na nossa zona
Plantar sempre espécies autóctones
Nunca libertar espécies exóticas ou invasoras na natureza
Evitar comprar espécies exóticas como animais de estimação
No caso de encontrar espécies invasoras, contactar um especialista para as
eliminar ou substituir: Departamento de Conservação da Natureza e
Biodiversidade do ICNF, Linha SOS Ambiente e Território, SEPNA.
• Se formos pescar, ter certos cuidados como desinfetar os equipamentos
de pesca, limpar as embarcações, não devolver espécies exóticas à água e
não soltar isco vivo na água.

Espécies invasoras aquáticas
Jacinto-de-água
•
•
•
•
•

Planta aquática flutuante
Conjuntos de 8-12 flores
Origem no Brasil
Planta ornamental
Reproduz-se de forma vegetativa (fragmentos da planta) e por via seminal (sementes)
•

Impactos: O seu crescimento reduz a
qualidade da água, a biodiversidade, a luz
disponível e o fluxo de água, e aumenta a
eutrofização. Entope canais e impede a
navegação, acabando por diminuir o
aproveitamento recreativo, piscícola, ou
outros. Provoca danos em infraestruturas,
como equipamentos de rega e
abastecimento de água.

Espécies invasoras aquáticas
Siluro ou peixe-gato- europeu
•
•
•
•
•

O maior peixe de água doce da Europa, pode chegar aos 2,73 m de comprimento e pesar 130 kg
Hábitos crepusculares
Introduzido pela pesca desportiva
Origem na Europa Oriental e Ásia
Prefere águas calmas e profundas, com vegetação abundante e fundos arenosos

•

Impactos: Por ser uma espécie oportunista
e um predador, alimenta-se de
invertebrados, outros peixes, mamíferos e
pequenas aves. Por se alimentar de
espécies de peixes com interesse para a
pesca, tem um impacto socioeconómico.
Contribui também para a entrada de
agentes patogénicos nos rios.

Espécies invasoras aquáticas
Lagostim-vermelho-do-Louisiana
•
•
•
•
•

Crustáceo
Espécie omnívora
Origem na América do Norte
Pode ser utilizado na gastronomia
Introduzido devido a fuga de aquacultura e para consumo para a pesca

•

Impactos: Socioeconómico porque destrói
as produções de arroz ao fazer túneis.
Ambiental porque é um predador de
anfíbios, insetos e plantas. No entanto,
serve de alimento a outros animais, como
aves. É um vetor de doenças como a peste
do lagostim ou praga da lagosta.

Espécies invasoras aquáticas
Mexilhão-zebra
•
•
•
•

Molusco bivalve de água doce.
Origem nas bacias do Mar Negro e do Mar Cáspio.
O seu nome é devido à presença comum de riscas na sua concha.
Esta espécie foi introduzida acidentalmente em diversos países,
através da navegação, pesca, canais e mercadorias contaminadas.
•

Impactos: A filtração excessiva que realiza causa a
diminuição do fitoplâncton e piora a qualidade da
água, levando a perdas de biodiversidade em geral.
O mexilhão, ou as suas larvas, podem fixar-se a
qualquer equipamento de embarcações, hélice,
atrelados, equipamento de pesca, armadilhas de
lagostins, etc. Está associado a elevados prejuízos
económicos, já que provoca o mau funcionamento
das infraestruturas de rega.

Espécies invasoras aquáticas
Caranguejo-peludo-chinês
•

•
•
•

Crustáceo catádromo (passa a maior parte da vida no rio e depois migra para o estuário para se
reproduzir).
É uma espécie nativa da Ásia Oriental, de Hong Kong à Península da Coreia.
Uma característica de identificação importante desta espécie é a grande quantidade de pêlos
castanhos que possui nas patas dianteiras.
Introduzido por transporte marítimo.
•

Impactos: Ameaça a fauna e a flora
nativas, por ser um predador omnívoro
que se alimenta sobretudo de gastrópodes
e bivalves. Apresenta um problema para a
pesca porque corta as redes e come peixe
das redes.

Site do projeto LIFE INVASAQUA: www.lifeinvasaqua.com
Redes sociais:

Obrigada!

