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? De quatro em quatro meses, uma
equipa de mergulhadores do Centro
de Ciências do Mar e do Ambiente
(MARÉ) submerge nas águas do rio
Tejo, na zona de Belver, para estudar
as trajetórias dos peixes de espécies
exóticas que já estão presentes em

quase todos os rios portugueses. Fa-
zem-no através de chips que foram
colocados em seis peixes e que mo-
nitorizam através de equipamentos
que captam a sua passagem. O obje-
tivo é estudar o comportamento des-
tes animais.

A bacia hidrográfica do rio Tejo está
identificada como o sistema aquático
português onde se regista o maior nú-

mero de espécies invasoras. "Nos úl-
timos dez anos, chegou aos nossos
rios uma nova espécie exótica em
cada dois anos. Muitos dos peixes
exóticos são originários da Europa
Central", indica Filipe Ribeiro, bio-
geógrafo da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa e coordena-
dor da equipa de investigadores do
MARÉ que está a monitorizar as rotas



de invasão de peixes portugueses,
usando o siluro" e o lúcio-perca como
organismos modelo. O projeto arran-
cou em maio do ano passado e tem o

apoio da Fundação para a Ciência e

Tecnologia (FCT).
A introdução de espécies não indí-

genas ou exóticas é uma das princi-
pais causas de perda de biodiversida-
de, com impactos a nível ambiental,
socioeconómico e de saúde pública,
e representa elevadas perdas em ter-
mos de ecossistemas. Mas há uma ex-
plicação: são peixes bastantes cobiça-
dos pelos pescadores porque são
grandes, reproduzem-se muito rapi-
damente e são mais resistentes à po-
luição. Há cada vez mais casos de in-
trodução direta e ilegal pelo homem.
Os pescadores estão proibidos de
reintroduzir a espécie invasora cap-
turada ou de a transportar para outra
barragem. Contudo, as entidades fa-
lham este trabalho de fiscalização.

O siluro (peixe-gato) é um dos mais

presentes no Tejo e pode atingir gran-
des dimensões. "O siluro come tudo o

que apanha, muitos crustáceos, che-
ga a ingerir 2 a 5% do seu peso, pode
ultrapassar os 30 quilogramas e che-
gar aos cem", indica Marco Ferreira,
biólogo, que estuda a dieta destes pei-
xes. "É preocupante, porque grande

parte do que eles comem é enguia,
uma espécie que não só tem um es-
tatuto vulnerável em Portugal, mas
também tem alto valor económico,
assim como a lampreia".

No trabalho de campo, os mergu-
lhadores recolhem os recetores de
acústica de telemetria colocados num
troço de sete quilómetros ao longo do
rio, que captam a passagem dos seis
siluros onde foram introduzidos os
transmissores acústicos.

"No futuro, teremos um mapa que
nos indica por onde anda esta espécie
e poderemos direcionar determina-
das ações dirigidas para os tentar re-
mover do sistema", explica Bernardo
Quintela, da equipa de investigadores
do MARÉ. Os pescadores são sensibi-
lizados a registar na plataforma desta
investigação quais as espécies captu-
radas e onde.

A preservação da biodiversidade é

uma das imposições da Comunidade
Europeia. "Se algumas espécies endé-
micas se extinguirem, estamos a fa-
lhar nestas obrigações legais. E o Esta-
do gastará dinheiro nisto, emprojetos
Life, o Instituto da Conservação da Na-
tureza e Floresta terá que implemen-
tar ações", observa Filipe Ribeiro. •
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espécies de pei-
xes exóticos es-
tão identificadas
nos rios portu-
gueses desde o

Minho até ao Al-

garve. A maioria
destas espécies
prefere as águas
paradas (albu-
feiras) e está a

ser encontrada
nos afluentes


