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1. Projeto DIMEAGUA 

 

O DIMEAGUA é um projeto de cooperação 

transfronteiriça, financiado pelo Programa 

de Cooperação Transfronteiriça Espanha-

Portugal 2007-2013 e desenvolvido pela 

Universidade do Algarve (UALG), 

Consejería de Medio Ambiente (CMA) e 

Instituto Andaluz de Investigación y 

Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria 

y de la Producción Ecológica (IFAPA) Junta 

de Andalucía (www.dimeagua.org). 

 

O DIMEAGUA consiste no 

desenvolvimento e harmonização de 

novos indicadores, metodologias e 

estratégias comuns por Portugal e 

Espanha para aplicação da Diretiva 

Quadro de Água (DQA) às massas de água 

de transição e costeiras do Guadiana.  

 

O projeto incide na zona estuarina e 

costeira adjacente à foz do Guadiana em 

áreas de jurisdição transfronteiriça de 

Portugal e Espanha, que se encontram 

sujeitas a pressão humana crescente 

devido ao forte potencial de crescimento 

turístico, como resulta da urbanização na 

margem espanhola e também com a 

construção de vários campos de golfe nas 

margens do Guadiana, do lado de 

Portugal, a que se soma o efeito da 

regulação do caudal do Guadiana, pela 

barragem de Alqueva.  

 

 

 Figura 1 - Rio Guadiana. 

 

http://www.dimeagua.org/
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Este projeto visa essencialmente:  

 

- Fornecer estratégias, metodologias e 

indicadores consensuais entre Portugal e 

Espanha, para a identificação, 

caracterização, análise e gestão da 

qualidade dos corpos de água de transição 

e costeiras em zonas transfronteiriças, 

usando o rio Guadiana como caso piloto;  

 

- Estabelecer uma delimitação de massas 

de água estuarina e costeira do Guadiana 

entre Portugal e Espanha e caracterizar os 

vários estados ecológicos das massas de 

água; 

 

- Rever e analisar a viabilidade da 

aplicação das métricas propostas pelo 

grupo de intercalibração europeu 

aplicáveis ao Guadiana; 

 

- Discutir a interface comum, entre 

Portugal e Espanha, para o suporte à 

gestão do Estuário do Guadiana para 

decisões baseadas no modelo europeu 

DIPSIR;  

 

- Promover a disseminação participativa 

da informação sobre a aplicação da DQA 

às águas de transição e costeiras do 

Guadiana. 
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2. Estuário do Guadiana 

 

O Rio Guadiana nasce nas lagoas de 

Ruidera, em Campo Montiel (Espanha), a 

1700 metros de altitude, precorrendo 

810km até à sua foz no Oceano Atlântico, 

entre Vila Real de Santo António e 

Ayamonte. Cerca de 260 km são 

percorridos em Portugal, com 110 km a 

servir de fronteira. Os seus principais 

afluentes, em Portugal, são os rios Caia, 

Degebe, Cobres, Vascão e Odeleite, na sua 

margem direita, e Ardila e Chança na sua 

margem esquerda.  

Figura 2 – Bacia hidrográfica do Guadiana. 

 

O curso navegável do rio, para navios de 

médio porte, é de cerca de 48 km, sendo 

considerado o mais navegável de todos os 

rios portugueses.  

 

Figura 3 – Rio Guadiana. 

 

Corre numa região de chuvas pouco 

abundantes e onde a evaporação é 

fortíssima, o que torna o seu caudal muito 

irregular. O estuário recebe água doce de 

outras fontes adicionais, especialmente da 
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ribeira de Odeleite, enquanto outras 

fontes incluem esgotos, principalmente 

mais perto da foz, onde a densidade 

populacional é maior.   

 

A influência de água salgada estende-se 

até próximo da vila de Alcoutim (35 km 

acima da foz), enquanto a influência das 

marés se faz sentir até mais 25 km acima, 

junto à vila de Mértola.  

 

A bacia do Guadiana destaca-se da 

paisagem que a rodeia, fortemente 

intervencionada pela agricultura e 

pastoreio, pela sua interessante fauna e 

flora.  

 

Em particular, a fauna piscícola do 

Guadiana apresenta grande diversidade e 

uma elevada taxa de endemismos.  

 

 

Figura 4 – Rio Guadiana. 

 

O estuário do rio Guadiana é uma 

importante zona húmida do sul de 

Portugal possuindo um especial valor para 

a manutenção da diversidade genética e 

ecológica de uma região, devido à 

qualidade e peculiaridades da sua flora e 

fauna.  

 

Esta zona estuarina, inclui áreas que são 

habitat de plantas e animais num estádio 

crítico do seu ciclo biológico, 

nomeadamente de peixes, crustáceos e 

moluscos, nas fases iniciais do 
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desenvolvimento. Para além disso, nas 

margens do estuário existem áreas, que 

abrigam regularmente um número 

significativo de aves aquáticas indicadoras 

da productividade e diversidade desta 

zona húmida.  

 

 

Figura 5 – Estuário do Rio Guadiana. 

 

Trata-se de um local com diferentes tipos 

de proteção, quer nacional (Mata Nacional 

das Dunas de Vila Real de Santo António, 

Reserva Natural do Sapal de Castro 

Marim, Vale do Guadiana) quer de 

proteção internacional (Convenção de 

Ramsar, Parque Natural, Diretiva Aves, 

Diretiva Habitats).  

 

 

   Figura 6 – Cegonha-negra (ciconia nigra). 

 

Durante as últimas décadas verificou-se 

um desenvolvimento acentuado na bacia 

do Guadiana, que conduziu a uma 

alteração nos caudais e nas descargas de 

contaminantes orgânicos e inorgâncos. É 

conhecido que tal levou a uma 

degradação do habitat dulçaquícola, para 

o que muito contribuíram as vastas áreas 

de atividade agrícola intensivas quer da 

parte espanhola quer portuguesa, 
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associadas com a redução do caudal 

devido à construção de barragens.  

 

A barragem do Alqueva tem colocado 

problemas acrescidos para a manutêncão 

da qualidade e quantidade da água no rio 

e no estuário do Guadiana tendo como 

consequências imediatas as variações no 

transporte de sedimentos, nutrientes e 

outros materiais a jusante e na intrusão 

salina para montante, o que terá 

implicações para todas as comunidades 

biológicas.  

 

 

Figura 7 – Barragem do Alqueva. 

 

 

A uma escala mais global, o aquecimento 

e a acidificação das águas oceânicas 

associado ao aparecimento de espécies 

exóticas acarreta também um forte 

desafio para estas comunidades. 
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3.  Diretiva Quadro da Água (DQA) 

 

A Diretiva Quadro da Àgua (DQA) - 

Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 

de 2000 - é o principal instrumento da 

Política da União Europeia relativa à água, 

estabelecendo um quadro de ação 

comunitária para a proteção das àguas de 

superfície interiores, das águas de 

transição, das águas costeiras e das águas 

subterrâneas.  

 

Esta diretiva visa atualizar, completar e 

tornar consistente a legislação 

comunitária no domínio da água, 

estabelecendo um objetivo ambiental 

muito exigente em matéria da política da 

água: prevenir a deterioração e alcançar, 

até 2015, um bom estado de qualidade de 

todas estas massas de água. 

Atendendo à interdependência das 

condições naturais e das pressões das 

atividades humanas sobre as massas de 

água, a DQA estabelece o princípio da 

gestão das águas por bacias hidrográficas, 

princípio há muito reconhecido como boa 

prática de gestão da água, mas, por razões 

diversas, raramente aplicado entre os 

Estados-membros da União Europeia.  

 

No caso de bacias hidrográficas 

partilhadas por vários Estados-membros, a 

responsabilidade por alcançar os objetivos 

ambientais para as massas de água é 

atribuída não só ao Estado com jurisdição 

sobre essas massas de água, mas também 

aos Estados a montante, na medida em 

que as atividades humanas que se 

exercem nesses Estados tenham efeitos 

significativos sobre as águas que se 

encontram a jusante.  
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Exige-se, assim, que os Estados que 

partilhem bacias hidrográficas 

estabeleçam formas de cooperação 

adequadas para alcançar os objetivos 

ambientais definidos na Diretiva.  

 

Este aspeto é particularmente importante 

no caso de Portugal uma vez que dois 

terços do território de Portugal 

Continental está inserido nas bacias 

hidrográficas partilhadas com Espanha – 

as bacias hidrográficas dos rios Minho, 

Lima, Douro, Tejo e Guadiana – e cerca de 

50 por cento dos recursos hídricos de 

superfície são gerados na parte espanhola 

destas bacias hidrográficas.  

 

 

Figura 8 – Bacias hidrográficas partilhadas 

entre Portugal e Espanha. 

 

O facto de Portugal se encontrar a jusante 

na generalidade das bacias hidrográficas 

partilhadas constitui uma inegável 

vantagem: permite-nos usufruir de uma 

quantidade de água muito superior àquela 

que é gerada no território espanhol. 

Contudo, esta situação apresenta também 

limitações e desvantagens: torna-nos 

dependentes da forma como em Espanha 

é utilizada a água, inconveniente acrescido 

pelo facto de a região central e sul da 
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Península Ibérica ser uma das mais secas 

da Europa.  

Para solucionar a situação de escassez de 

recursos hídricos foram construídas, em 

Espanha, nas últimas décadas, grandes 

barragens, que permitem o controlo 

efetivo do regime de escoamento dos rios 

à entrada de Portugal.  

 

Em consequência, o uso da água em 

Espanha intensificou-se, o que 

determinou, por exemplo, que os volumes 

médios de escoamento que se verificariam 

em condições naturais se reduziram 

atualmente em mais de 50 por cento no 

caso do Guadiana e em mais de 30 por 

cento no caso do Tejo, e o regime natural 

de caudais passou a ser controlado pela 

forma como as albufeiras são exploradas, 

com consequências muito negativas para 

o estado das massas de água a jusante.  

 

Por outro lado, a qualidade da água sofreu 

uma degradação muito acentuada em 

resultado da agricultura intensiva e da 

descarga de esgotos domésticos e 

industriais sem tratamento adequado. 

Desta forma, o bom estado de 

importantes massas de água, como o 

Estuário do Tejo, Guadiana ou a albufeira 

de Alqueva, por exemplo, só pode ser 

alcançado com a cooperação de Espanha. 

 

A Convenção de Albufeira 

 

Foi na ótica desta necessária cooperação 

que surgiu a Convenção sobre a 

Cooperação para a Proteção e o 

Aproveitamento Sustentável das Águas 

das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas, 

que foi assinada em Albufeira a 30 de 

novembro de 1998, sendo por isso 

conhecida como Convenção de Albufeira.  
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Esta Convenção visou estabelecer as 

formas de cooperação necessárias não só 

para alcançar o bom estado das massas de 

água das bacias hidrográficas partilhadas, 

mas também para assegurar o uso 

sustentável e equitativo das águas dessas 

bacias e a proteção de pessoas e bens 

contra cheias, secas e incidentes de 

poluição acidental ou acidentes com 

infraestruturas hidráulicas.  

 

Para além disso, a Convenção define o 

regime de caudais para cada um dos rios 

(com exceção do rio Lima), determinando 

um limite mínimo de fluxo de água que 

deve passar de Espanha para Portugal, 

com base nas características naturais das 

bacias hidrográficas, na necessidade de 

água para garantir um bom estado 

ecológico e os usos atuais e previsíveis, 

nas infraestruturas existentes e nas 

disposições dos convénios anteriores. 

 

Existe hoje em dia a oportunidade de criar 

um quadro favorável para implementar 

uma verdadeira política de cooperação 

com Espanha no domínio da água, com 

vista não só a alcançar o bom estado das 

massas de água, exigido pela Diretiva-

Quadro da Água, mas também a assegurar 

o uso sustentável e equitativo dos 

recursos hídricos disponíveis cabendo não 

só aos governos dos dois países e das suas 

politícas mas também às populações que 

vivem e incidem nestas zonas tão 

importantes quanto frágeis. 

 

 

 

 

 

Diretiva Quadro de água e o estado 

ecológico das massas de água 



MANUAL PEDAGÓGICO DO RIO GUADIANA – MANUAL PEDAGÓGICO DEL RIO GUADIANA 
 

 9 

 

 

A Diretiva Quadro da Água (DQA), pela sua 

abordagem ecológica, veio trazer novas 

necessidades de observações do meio 

hídrico e compreensão das relações entre 

as características do meio, os elementos 

biológicos e as suas respostas às 

alterações de qualidade do meio 

introduzidas pelas atividades 

antropogénicas.  

 

A classificação do estado ecológico é, por 

isso, feita com base nas condições físico-

químicas e no estado de qualidade dos 

elementos biológicos, designadamente 

fitoplâncton, outras plantas aquáticas 

(macroalgas e angiospérmicas), 

macroinvertebrados bentónicos e peixes.  

Estes grupos ecológicos refletem o estado 

do ecossistema onde vivem uma vez que 

são sensíveis a alterações das condições 

normais do meio como a poluição 

(orgânica e/ou química), alterações do 

caudal, sobrexploração na pesca, 

introdução de espécies exóticas e 

construções de barreiras físicas 

(barragens).  

 

A maior ou menor tolerância destes 

grupos biológicos a estas agressões  pode 

refletir (pela sua ausência/presença, pela 

existência de espécies tolerantes, pela 

alteração na estrutura trófica das 

comunidades) o estado ecológico de uma 

massa de água.   

 

O grande desafio atual passa por traduzir 

e articular as respostas dos vários grupos 

ecológicos na ótica de um ecossistema e 

classificar as massas de água onde estes 

incidem. 
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3.  Atividades Educacionais 

 

Atividade Educacional 1 

Os organismos macroinvertebrados 

como indicadores do estado ecológico 

dos estuários 

 

 

Introdução 

 Os macroinverterbrados (indivíduos com 

tamanho superior a 0,5 mm) estão 

incluídos num grupo taxonómico muito 

diversificado, ao qual se podem incluir os 

grupos dos Moluscos, Poliquetas, 

Crustáceos, Insetos, entre outros. A 

heterogeneidade deste grupo, reflete-se 

numa elevada variabilidade de 

adaptações morfológicas, modos de 

nutrição e diferentes graus de tolerância 

a contaminações e alterações do seu 

meio envolvente. Esta variabilidade é a 

razão principal para que os 

macroinvertebrados constituam um dos 

bioindicadores mais fiáveis na valorização 

da qualidade das águas dos sistemas 

aquáticos estando referenciados como 

potenciais indicadores do estado dos 

ecossistemas pela DQA. Dentro dos 

macroinvertrebados, a sua componente 

bentónica tem sido estudada com 

insistência uma vez que não só engloba 

indivíduos com pouca mobilidade 

(Gastrópodes, Bivalves, Poliquetas) mas 

também porque incide sobre os 

sedimentos, prinicipais recetores e 

armazenadores de eventuais 

contaminações e alterações do 

ecossistema, podendo transmitir com 

mais fiabilidade a história recente de uma 

comunidade. 
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Objetivo 

 

 Caracterizar as diferentes zonas 

estuarinas (alto, médio e baixo estuário) a 

partir da estrutura da comunidade 

macroinverterbrada bentónica. 

 

 

Material necessário 

 Pinças; 

 Tabuleiros; 

 Frascos;  

 Tubo de PVC (15cm X 15cm ); 

  Crivos 0,5 mm; 

 lupas binoculares; 

  termómetro; 

  kits de determinação da 

salinidade e pH; 

 Estufa; 

 Forno;  

 Material bibliográfico para 

identificação taxonómica. 

Trabalho de campo 

 

1º Recolha de amostras de sedimento 

para identificação dos organismos 

 

Utilizar o tubo de PVC como medida para 

recolha uniforme das porções de 

sedimento. Se possível retirar replicados. 

Esta amostragem deve incidir sobre uma 

zona exposta em baixa-mar ou seja que 

sofra a influência das marés. 
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2º Recolha de sedimento para posterior 

análise do conteúdo em matéria 

orgânica 

 

Este sedimento pode ser recolhido 

manualmente. 

 

 

3º Leitura dos parâmetros fisico-

quimícos da água (Temperatura, 

Salinidade e pH) 

 

Colocar o termómetro na zona mais 

proxima que tenha água e medir a 

temperatura. Se possível medir também a 

salinidade e pH (por exemplo com kits 

usados em manutenção de aquários). 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos de amostragem recomendados 

(Ver no Google earth):  

 

Alto estuário – Guerreiros do Rio – Junto 

ao cais 

Médio estuário – Foz de Odeleite – Junto 

ao cais 

Baixo estuário - Vila Real de Santo 

António – No sapal à entrada de Vila Real 

de Santo António 
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Trabalho em laboratório 

 

1º  Triagem das amostras  

 

Separar os organismos da areia, lodo e 

detritos e conservar em álcool etílico 

(70%).             

 

 

2º  Identificação dos organismos 

 

 Separar em grandes grupos (Poliquetas, 

Crustáceos, Bivalves, Gastrópodes, 

Insetos). Se possível e com o auxílio de  

bibliografia descriminar o maior número 

possível de espécies dentro de cada 

grupo. 

 

 

 

 

3º Determinação do conteúdo em 

matéria orgânica nos sedimentos 

 

O conteúdo em matéria orgânica é um 

parâmetro muito importante na ecologia 

dos macroinvertebrados uma vez que 

pode condicionar a disponibilidade de 

alimento para alguns grupos de 

invididuos mas também ser responsável 

pela deterioração dos solos e pelo baixo 

teor de oxigénio na água. O seu valor 

pode ser obtido através da queima de 

uma porção de sedimento a 200ºC (mufla 
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ou forno doméstico) depois de 

completamente seco numa estufa.  

 

 

 

A diferença entre o peso seco e o peso 

calcinado após a queima na mufla poderá  

assim ser convertido na percentagem de 

matéria orgânica presente no sedimento. 

 

Matéria orgânica % = (Peso Seco – 

Peso Calcinado / Peso Seco) x 100 

 

 

4º  Organização dos dados 

 

 Contar o número de espécies/taxa 

encontrados em cada local (riqueza 

específica) assim como o número de 

indivíduos de cada grupo (abundância) de 

modo a comparar a comunidade ao longo 

do estuário: 

 

Número de espécies (Riqueza 

Específica) = Número de espécies 

encontrados num local 

 

Abundância = Número de indivíduos 

de uma espécie ou grupo encontrados 

num local 

 

Nota- Devido à díficil identificação até ao 

nível da espécie de alguns grupos 

taxonómicos poderá se usar o número de 

taxa, ou seja, englobar na contagem para 

a riqueza específica as famílias e os 

géneros. 
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5º  Análise e interpretação dos dados 

 

 Relacionar a diversidade e abundância 

dos organismos macrobentónicos com os 

parâmetros físico-bioquimícos da água e 

dos solos (Temperatura, Salinidade, pH e 

conteúdo de matéria orgânica) assim 

como com os grupos tróficos onde estes 

se enquadram (Carnívoros, Herbívoros, 

Detritívoros, Filtradores). 
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Exemplos de resultados/gráficos 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Relação entre o número de espécies e os diferentes parâmetros da água e sedimento. 

 

Gráfico 2 – Proporção de cada grupo taxonómico na comunidade de um local. 
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               Atividade Educacional 2 

 

As plantas de sapal como filtros 

biológicos em zonas com excesso de 

nutrientes 

 

 

Introdução 

 

As plantas de sapal têm uma grande 

importância do ponto de vista ecológico 

uma vez que proporcionam habitats para 

inúmeras espécies faunísticas, 

aumentando a biodiversidade.  

 

Funcionam como refúgio contra 

predadores para várias espécies nos 

estados larvares e juvenis e como suporte 

das posturas, como por exemplo do 

choco e do búzio. São verdadeiros filtros 

biológicos pois absorvem os nutrientes da 

água e aumentam a sedimentação de 

matéria em suspensão e dos sedimentos, 

contribuindo consideravelmente para a 

qualidade da água das zonas adjacentes.  

 

Estas características fazem destas plantas 

verdadeiros bioremediadores da poluição 

que normalmente incide sobre estas 

áreas devido à sua proximidade com as 

populações e suas atividades (àreas 

agrícolas e de pecuária, ETARs, esgotos, 

etc.)  

 

Para além disso, estabilizam os fundos 

arenosos e evitam os movimentos dos 

sedimentos, controlando a erosão 

costeira ao dissiparem a energia das 

ondas e das correntes. Estes ecossistemas 

desempenham ainda um papel ativo na 
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minimização do fenómeno do 

aquecimento global, uma vez que fixam 

carbono, reduzindo a quantidade de CO2 

atmosférico. 

 

Objetivos 

 

 Avaliar a capacidade de retenção de 

nutrientes por parte das plantas de sapal 

e compreender a sua importância na 

bioremediação em zonas afetadas pelo 

impacto humano. 

 

Material necessário 

 Copos de precipitação de 1L; 

  Fertilizante para plantas (rico em 

fosfatos e nitratos); 

  Kit de quantificação de nutrientes  

de fosfatos e nitratos (encontra-se 

encontrar em lojas de animais) 

 

 

Trabalho de Campo 

Recolha de exemplares: Recolher 

exemplares de plantas de sapal 

(Salicornia sp. e Spartina sp. Para tal 

tentar recolher pelos rizomas ou pelo 

caules. 

 

Spartina sp                                                     

 

Salicornia sp 
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Trabalho em laboratório 

 

1º Lavagem do material biológico 

 Passar os exemplares recolhidos por 

água de modo a retirar o sedimentos dos 

seus rizomas. 

 

2º Ínicio da experiência 

 Dissolver em água em copos de 

precipitação de 1L fertilizante agrícola 

nas mesmas quantidades (pesar o 

fertilizante). Fazer uma primeira 

quantificação da quantidade de 

nutrientes (quantidade inicial) através da 

leitura nos kits de nutrientes (Fosfatos e 

Nitratos). 

 

3º Colocar os exemplares 

 Em cada copo colocar exemplares de 

cada espécie de forma a possuirem a 

mesma biomassa (peso) em triplicados, 

ficando os restantes copos reservados 

para o controlo (branco) ou seja sem a 

ação biológica. 

 

 

  

Salicornia sp. (triplicados) + Fertilizante  

 

   

Spartina sp. (triplicados) + Fertilizante 

 

 

Fertilizante    (Controlo) 
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4º Final de experiência 

Fazer uma nova leitura dos nutrientes 

(leitura final) após 2 horas do ínicio da 

experiência. Este tempo entre a primeira 

leitura e a última pode compreender 

leituras intermédias (a cada 30 min por 

exemplo). 

 

5º Interpretação dos resultados 

Concluir se houve retenção dos 

nutrientes por parte das plantas ou seja 

se a quantidade de nutrientes final 

diminui em comparação com a inicial.      
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Atividade Educacional 3 

 

Impacte e possíveis aplicações de 

espécies invasoras nos ecossistemas 

aquáticos de transição. 

 

Introdução 

 

Uma espécie exótica ou não indígena é a 

que ocorre num território que não 

corresponde à sua área de distribuição 

natural.  

 

Estas espécies podem ocupar o território de 

forma excessiva, em área ou número de 

indivíduos, provocando modificações 

significativas nos ecossistemas e usando os 

recursos necessários à sobrevivência das 

espécies locais, sendo nestes casos 

designadas por espécies invasoras. 

Com o comércio internacional e o turismo é 

cada vez mais fácil a espécies de outros 

países e continentes chegarem ao nosso 

território, sendo algumas invasoras.  

 

Estas reduzem a biodiversidade, afetam o 

equilíbrio ecológico e as atividades 

económicas podendo prejudicar a saúde 

pública, através da transmissão de doenças 

ou parasitas.  

 

Na área do Guadiana estão já referenciadas 

várias espécies exóticas como o bivalve 

Corbicula fluminea, a medusa Blackfordia 

virginica ou o camarão Palaemon 

macrodactylus entre outros. De entre estas, 

o bivalve Corbicula fluminea já possui um 

estatuto de espécie invasora uma vez que 

tem proliferado rapidamente devido à sua 

grande capacidade de filtração em relação 

aos bivalves indígenas o que tem levado a 

uma diminuição destes.  
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Este bivalve tem despertado interesse do 

ponto de vista da Bioremediação uma vez 

que pode ser usada no tratamento de águas 

eutrofizadas (com execesso de microalgas) 

não só pela sua grande capacidade de 

filtração mas também pelo sua enorme 

abundância. 

 

 

Corbicula fluminea 

 

Objetivo 

Avaliar a capacidade de filtração do bivalve 

Corbicula fluminea nas diferentes classes de 

tamanho e aferir as suas potenciais 

ameaças/benefícios para o rio Guadiana. 

 

 

 

Material necessário 

 

 4 Aquários ou reservatórios 

transparentes (5L); 

 exemplares de Corbicula fluminea de 

diferentes tamanhos; 

  Microalga concentrada ou em 

alternativa água “muito verde” 

possivelmente encontrada numa 

massa de água estagnada. 

 

Trabalho de campo 

 

Recolha dos organismos: A recolha dos 

bivalves pode ser feita com o auxílio de uma 

faca de mariscar ou revolvendo pedras nas 

margens do rio ou ribeiras. 

 

Ponto de amostragem recomendado: A 

amostragem no leito do rio torna-se difícil 



MANUAL PEDAGÓGICO DO RIO GUADIANA – MANUAL PEDAGÓGICO DEL RIO GUADIANA 
 

 7 

 

uma vez que requer um barco e uma draga 

para recolher os organismos. Assim, 

recomenda-se a amostragem na ribeira de 

Odeleite (ver Google earth) onde em baixa-

mar é relativamente simples encontrar 

vários exemplares desta espécie. 

 

Trabalho de laboratório 

 

1ª Preparar experiência: Encher os aquários 

ou reservatórios com água enriquecida com 

microalgas de modo a ficar o mais verde 

possível. 

 

2º Separar por classes de tamanho: Testar 

se a filtração é eficiente (rápida) em todas as 

classes de tamanho. Para isso há que definir 

3 classes de tamanho (grandes, médios e 

pequenos). Estes três grupos devem ser 

igualados no ínicio da experiência em 

termos de biomassa ou seja o grupo dos 

bivalves grandes terá de ter um peso igual 

ao grupo dos pequenos e médios 

(independentemente do número de 

indivíduos). 

 

3º Colocar exemplares: Colocar os bivalves 

em 3 diferentes aquários consoante a sua 

classe de tamanhoos enquanto que um 4 

aquário representará o controlo. Aguardar 1 

hora (tempo variável com o volume do 

aquário e o número de bivalves). 

 

Montagem de experiência: 

 

 

4º Analise dos resultados: Verificar a 

diferença de cor dos aquários com e sem a 

ação dos bivalves. 
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      5. Glossário 

 

Águas de superfície - as águas interiores, 

com exceção das águas subterrâneas, das 

águas de transição e das águas costeiras, 

exceto no que se refere ao estado 

químico; este estado aplica-se também às 

águas territoriais. 

 

Águas de transição - massas de águas de 

superfície na proximidade da foz dos rios, 

que têm um caráter parcialmente salgado 

em resultado da proximidade de águas 

costeiras, mas que são significativamente 

influenciadas por cursos de água doce. 

 

Bacia Hidrográfica – É um conjunto de 

meios hídricos cujos cursos se interligam. 

 

Bom estado ecológico - o estado 

alcançado por uma massa de águas de 

superfície, classificado como bom nos 

termos do anexo V da Diretiva Quadro-da-

Água. 

 

Espécies endémicas - Espécies cuja área 

de distribuição natural está confinada 

apenas a um local. 

 

Organismos Bentónicos - Organismos que 

vivem no substrato de fundo de 

ecossistemas aquáticos (rios, lagos, 

oceanos, etc.), ao menos, durante parte 

de seu ciclo de vida. 

 

Poluente - qualquer das substâncias 

suscetíveis de provocar poluição, 

especialmente as incluídas na lista do 

anexo VIII da Diretiva Quadro-da-Água. 
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Poluição - a introdução direta ou indireta, 

em resultado da atividade humana, de 

substâncias ou de calor no ar, 

na água ou no solo, que possa ser 

prejudicial para a saúde humana ou para a 

qualidade dos ecossistemas aquáticos ou 

dos ecossistemas terrestres diretamente 

dependentes dos ecossistemas aquáticos, 

que dê origem a prejuízos para bens 

materiais, ou que prejudique ou interfira 

com o valor paisagístico/recreativo ou 

com outras utilizações legítimas do 

ambiente. 

 

Região hidrográfica - a área de terra e de 

mar constituída por uma ou mais bacias 

hidrográficas vizinhas e pelas águas 

subterrâneas e costeiras que lhes estão 

associadas, definida nos termos do n.o 1 

do artigo 3.o como a principal unidade 

para a gestão das bacias hidrográficas. 

 

Rio - Uma massa de água interior que 

corre, na maior parte da sua extensão, à 

superfície da terra, mas que pode correr 

no subsolo numa parte do seu curso. 

 

Sapal -  Habitat constituído por solos 

provenientes de sedimentos aluviais e 

estuarinos transportados pelas marés, que 

são colonizados por plantas vasculares, 

herbáceas ou arbustivas (vegetação 

halófita) e são regularmente inundados 

pelas águas de marés, de salinidade 

variável. 

 

Substâncias perigosas - substâncias ou 

grupos de substâncias tóxicas, 

persistentes e suscetíveis de bio-

acumulação, e ainda outras substâncias 

que suscitem preocupações da mesma 

ordem. 
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