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Introdução
A aquacultura é a produção, num ambiente controlado, de qualquer
organismo aquático, tal como peixes, moluscos, equinodermes,
crustáceos ou plantas. Envolve a propagação, manutenção e a
recolha do organismo e é fundamental que, em pelo menos uma fase
da vida do organismo, um hábitat aquático seja predominante.
A humanidade pesca há cerca de 40.000 anos, com os peixes de
água doce a serem regularmente consumidos pelos seres humanos
na China moderna. As primeiras evidências de aquacultura são
da China, de 2.000 ac, quando as carpas eram criadas em rios do
interior.
No início da década de 1950, a pesca de captura e aquacultura
produziam, aproximadamente, 20 milhões de toneladas de seres
vivosm, por ano. Através da forte expansão das indústria de pesca,
a captura global de peixes selvagens subiu para 93,4 milhões de
toneladas, em 2014, enquanto que na aquacultura se verificou um total
de 73,8 milhões de toneladas no mesmo ano, ou seja, cerca de 44%
da produção total. O crescimento da aquacultura é particularmente
forte nos mercados asiáticos, onde a sua produção ultrapassou a
pesca de captura em 2008, e não mostra sinais de abrandamento.
A aquacultura está destinada a tornar-se uma importante fonte de
proteína para a população em crescimento e espera-se que, num
futuro próximo, a aquacultura ultrapasse, mundialmente, a pesca de
captura.
Na União Europeia, as sete espécies mais produzidas através de
aquacultura são mexilhões (Mytilus edulis e Mytilus galloprovincialis),
truta (Oncorhynchus mykiss), salmão (Salmo salar), ostras
(Crassostrea gigas), carpa (Cyprinus carpio), dourada (Sparus
aurata) e robalo (Dicentrarchus labrax).
A maior parte da produção de peixe (cerca de 85%) é utilizada para
consumo humano. Na década de 1950 uma pessoa consumia, em
média, cerca de 10 kg de peixe por ano, mas tal duplicou para cerca
de 20 kg por ano por pessoa, refletindo as mudanças nos métodos de
distribuição e crescente riqueza e urbanização.
Os países em desenvolvimento com grandes populações costeiras
são particularmente dependentes de peixe como fonte de proteína,
com 25% da ingestão de proteína proveniente de peixe, nalguns
países. Como tal a pesca e a aquacultura são muito importantes para
a segurança alimentar a nível global.
Outras indústrias são, também, dependentes de peixe e moluscos,
como é o caso da captura de anchovas, na América do Sul, onde
estas são usadas para produzir fertilizante agrícola e farinha de
peixe. Grande parte dessa farinha de peixe é, então, usada para
abastecer as operações da aquacultura, enquanto fonte barata de
alimento para peixes.
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Figura 1 – As sete espécies mais produzidas através
da aquacultura, na União Europeia.

Vídeo 1 - Aquacultura
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Caderno de Atividades
Experiências laboratoriais
Atividades de campo
Ciência Escolar e Sociedade

1. Qual é o efeito das alterações climáticas nos oceanos?
2. Como é que os efeitos das alterações climáticas, nos oceanos, afetam
a pesca e a aquacultura?
3. Como é que a pesca e a aquacultura se podem adaptar às alterações
climáticas?
4. Qual será o futuro da pesca e da aquacultura?
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INITIAL QUESTIONS

Verifica o que sabe antes de iniciar o presente estudo:

Conceitos
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Grande parte do mundo em desenvolvimento é dependente de seres aquáticos como principal
fonte de proteína
A aquacultura irá, em breve, ultrapassar a pesca de captura em volume de produção
O clima em mudança representa uma grande ameaça para a segurança alimentar a nível global,
e esta ameaça deverá aumentar, severamente, ao longo do próximo século
A aquacultura e as pescas dependem de um número de processos hídricos, muitos dos quais são
conhecidos por estar a mudar, ou que se prevêm mudar
Os Impactes serão tanto diretos - através de mudanças no funcionamento dos ecossistemas e da
produtividade; e indiretos - através de mudanças nas comunidades humanas e de certas
comodidades como combustíveis fósseis.
As alterações dos processos físicos dos oceanos terão um impacto sobre a fisiologia, a morfologia
e o comportamento individual das espécies de peixes
Muitos ecossistemas marinhos são conhecidos por serem vulneráveis ao aumento de variações
climáticas e as mudanças ecológicas vão afetar espécies comercialmente importantes
As comunidades costeiras nos países em desenvolvimento são mais dependentes da pesca e da
aquacultura, mas estão, também, menos preparadas para lidar com os prováveis impactos das
alterações climáticas
As comunidades piscatórias que se conseguem adaptar às mudanças, são capazes de explorar
novas oportunidades
Estratégias de gestão das pescas, que incentivem a diversificação e capacidade de adaptação
devem ser desenvolvidas, de modo que os efeitos das alterações climáticas possam ser mitigados.
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Objetivos
1

Esclarecer as diferenças entre a pesca de captura e a pesca de criação

2

Entender os efeitos das alterações climáticas sobre os processos hidrológicos dos oceanos

3

Entender os efeitos das alterações climáticas na pesca e na aquacultura

4

Discutir como é que pesca e a aquacultura se podem adaptar às alterações climáticas

5

Refletir sobre o futuro da pesca e da aquacultura
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Unidades
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1

Qual o efeito das alterações climáticas nos
oceanos?

O efeito das alterações climáticas nos oceanos é difícil de
prever com certeza, devido à sua interdependência complexa
com outros processos oceanicos e atmosféricos. No entanto,
as consequências das alterações climáticas sobre a fisiologia, a
desova (ovos e esperma que são libertados ou depositados em
água), o recrutamento (número de peixes juvenis); sobrevivência
e distribuição de espécies de peixes, já estão a ser observados
e terão impactos severos sobre as pescas e as indústrias de
aquacultura.
A aquacultura e pesca são dependentes de um número de
processos hídricos chave, muitos dos quais são conhecidos por
estar a mudar, ou que se prevêm mudar.
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Figura 2 – Efeitos previstos das alterações climáticas na aqualcultura e pescas. Adaptado de WorldFish Center, 2007
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1.1. Temperaturas mais quentes

A temperatura média da superfície do mar aumentou em cerca
de 1 °C, desde os tempos pré-industriais e o aumento de
temperatura está em aceleração. Espera-se que o ártico deixe
de ter gelo no verão, no final do século XXI, mas tal pode ocorrer
significativamente mais cedo.

Figura 3 – Análises de anomalías no aquecimento do océano desde 1993, de National Oceanographic Data
Center. Adaptado de Levitus et al. 2012. Fonte: NOAA (US) – Climate.gov
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Os recifes de coral são extremamente sensíveis ao aquecimento
das águas do mar e estão já a ser afetados negativamente pelo
aumento da temperatura. Quando expostos a ligeiros aumentos
da temperatura, os corais ejectam algas simbióticas (um
fenómeno chamado de branqueamento dos corais). As algas
fornecem cerca de 90% dos produtos da fotossíntese ao coral,
sendo a força motriz por detrás do crescimento e da produtividade
dos recifes de coral. Como tal a ausência das algas é uma grande
ameaça para a sobrevivencia dos mesmos.
Os recifes de coral são o lar de 25% de toda a vida marinha do
planeta, incluindo espécies comercialmente importantes. Assim,
os ecossistemas dos recifes de coral têm uma importância
global para pesca marinha (especialmente nos países em
desenvolvimento), o que significa que o branqueamento dos
corais tem um grande impacto na pesca.

Figura 4 – Branqueamento de cerebro de coral.
Fonte: NOAA’s National Ocean Service

O aquecimento da superfície dos oceanos também impede que
a água se misture, levando à existência de um oceano mais
estratificado, menos produtivo, e menos oxigenado. Devido à
redução da permuta de nutrientes e gases entre as camadas
superior e inferior, há um impacto na vida aquática.
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1.2. Alterações na salinidade
As alterações na salinidade do oceano são proporcionadas pelos
impactos das alterações climáticas na precipitação, nas taxas
de evaporação e no escoamento de água doce de glaciares e
rios. As espécies marinhas são muito sensíveis a alterações na
salinidade e são esperados impactos significativos na fisiologia
dos peixes e na ecologia.
Mares fechados, tais como o Báltico são vulneráveis ao aumento
da precipitação, que está previsto ocorrer em regiões de média
latitude. Prevé-se que o aumento da precipitação na região do
Báltico cause uma redução da salinidade. A água do Báltico é,
já, um pouco salobra, mas uma diminuição na salinidade irá
representar grandes ameaças e aumentar a pressão sobre as
espécies nativas.
Por outro lado, está prevista a diminuição da precipitação em
regiões tropicais. Em combinação com o aumento das taxas de
evaporação isto poderá conduzir a um aumento da salinidade em
vários mares fechados, tal como o Mediterrâneo.

1.3. Acidificação do oceano
Os oceanos são o maior sumidouro de dióxido de carbono (CO2),
absorvendo entre 25-30% de todo o CO2 emitido para a atmosfera. O
CO2 dissolvido reage com água e produz ácido carbónico, H2CO3. Os
iões que formam o ácido carbónico tendem a dissociar-se em água,
produzindo bicarbonato de cálcio (HCO32-) e iões de hidrogénio (H+). Um
aumento na concentração de iões de hidrogénio aumenta a acidez do
oceano, diminuindo o pH.

Com o aumento dos níveis de CO2 na atmosfera e, consequente
aumento de bicarbonato de cálcio (HCO32-) e iões de hidrogénio
(H+), o oceano tem-se tornado significativamente mais ácido.

Figura 5 - Química do carbonato da água do mar.
Fonte: NOAA - Pacific Marine Environmental
Laboratory Carbon Program

A diminuição do valor do pH em 0,1, que se verificou até ao início
de 2000 pode não parecer muito significativa. No entanto, desde
que o pH é medido numa escala logarítmica, esta diminuição
significa que o oceano se tornou 30% mais ácido, em comparação
aos níveis pré-industriais.

Figura 6 - Variação do CO2, bicarbonato (HCO32-)
e pH no oceano desde 1850 e projecção para o
próximo século. Fonte: GeoIssues
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Previsões sugerem que acidez vai continuar a aumentar até
ao final deste século e que o pH deverá cair 0,2-0,3 unidades.
Isto sugere que em 2100, se as emissões de CO2 não forem
controladas, a acidez irá aumentar em 150%.
Há medida que a acidez aumenta, alterações na química dos
oceanos significa que a disponibilidade de carbonato de cálcio
irá ser reduzida. Organismos marinhos que formam conchas
necessitam de carbonato de cálcio (em particular de aragonite
e calcite) para produzir as suas conchas. Tal vai ter um impacto
nos moluscos bivalves criados, que têm crescido com conchas
mais fracas sob condições mais ácidas. As etapas iniciais do
desenvolvimento dos organismos verificam-se especialmente
vulneráveis a perturbações ambientais, o que poderá levar
a uma reduzida taxa de sobrevivência para muitas espécies
comercialmente importantes.
A acidificação também irá afectar espécies de fito- e zooplâncton,
tais como cocolitóforos (fitoplâncton unicelular) e caracóis
marinhos, que são muito importantes na cadeia alimentar marinha.

Figura 7 - Esquerda: Um escudo suave de um
pteropod saudável (caracol do mar). Centro:
pteropod exposto a condições elevadas de CO2 em
laboratório, para imitar as condições do oceano.
Direita: concha de pteropod com furos e poços, sob
condições de laboratório, correspondendo a alguns
dos danos mais extremos esperados devido CO2
elevado. Fonte: The Seattle Times

Animação 1

Clique na imagem para ver a animação
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1. Simulação da acidificação do oceano

sofreu qualquer alteração de cor.

Materiais:

Ao misturar o bicarbonato de sódio com vinagre no
copo de papel, um dos produtos obtidos é dióxido de
carbono (CO2). O copo de plástico ficou cheio com CO2
que reagiu com a água. O produto desta reacção é
ácido carbónico (H2CO3). Como o indicador se tornou
amarelo (ou cor de rosa), na presença de um ácido,
o líquido no copo de plástico mudou gradualmente de
cor.

• 8 ml de indicador ácido-base de azul de bromotimol
(ou 8 ml de indicador de sumo de repolho) num 1 L de
água
• Vinagre branco
• Bicarbonato de sódio
• dois copos de plástico + tampas (por exemplo, placas
de Petri de plástico)

Como é que isto está relacionado com as alterações
climáticas?

• colheres de chá

O excesso de CO2 na atmosfera, devido à queima de
combustíveis fósseis e à desflorestação, difunde-se
no oceano, aumentando a sua acidez. O resultado é
menos iões de carbonato (CO32-) disponíveis para os
organismos marinhos, tais como amêijoas, ostras e
cocolitóforos, para construir as suas conchas.

• um copo de papel (menor do que o copo de plástico)
• Óculos de segurança
Atividade:
• Colocar a mesma quantidade do líquido indicador em
ambos os copos de plástico (um será a experiência e o
outro o controlo).
• Colocar metade de uma colher de chá de bicarbonato
de sódio no copo de papel.
• Colocar fita-cola ou agrafar o copo de papel dentro de
um dos copos de plástico, não permitindo que o copo
de papel toque no líquido indicador.
• Adicionar uma colher de chá de vinagre branco ao
copo de papel e cobrir ambos os copos (experiêncial e
de controlo) com as placas de Petri.
• Observe as mudanças na cor do líquido.

O que aconteceu?
O líquido no copo de plástico com o copo de papel
(experiência) ficou de cor amarela (ou rosa caso
se esteja a usar o indicador de sumo de repolho),
primeiramente na superfície e, em seguida, ao longo
de todo o líquido. O líquido no copo de controlo não
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Para fazer indicador de sumo de repolho:
Coloque um quarto de um de repolho roxo num
liquidificador com água a cobrir, e bata até obter um
puré uniforme. Coe o puré para obter um líquido roxo,
que é o sumo indicador. Dilua o sumo com um pouco
de água antes de o usar na experiência. Pode ser
necessário testar a razão de diluição para ver qual irá
obter os melhores resultados.
Adaptado de “Ocean Acidification in a Cup” Exploratorium science Snacks

1.4. Oxigénio dissolvido
Como consequência do aquecimento da água do mar, a
quantidade de oxigénio dissolvido na superfície da água, em
áreas de latitude média, tem grande probabilidade de diminuir.
Isto está relacionado com a solubilidade dos gases na água, que
diminui com a temperatura. Todos os seres marinhos dependem
de oxigénio dissolvido, tendo um impacto na viabilidade e
produtividade da pesca e da aquacultura.

Figura 8 - Variação da solubilidade do oxigénio na
água,com a temperatura. Fonte: Exploring the environment Project

1.5. Fluxo de água quente conduzido pelo vento
Preve-se que a água das zonas mais quentes do Atlântico seja
conduzida para norte, causando um aumento do aquecimento
nas regiões a norte. Tal irá reduzir a camada de gelo no Norte
e aumentar a estratificação da coluna de água, conduzindo a
impactos significativos na fisiologia e na distribuição de peixes de
água salgada.
Os movimentos da água conduzida pelo vento também afetam o
afloramento costeiro mundial. O afloramento é um processo no
qual água profunda, fria e rica em nutrientes, sobe em direcção à
superfície, produzindo áreas de elevada produtividade e, portanto,
sendo um bom local para pesca. Os sistemas de afloramento
costeiro são, portanto, os ecossistemas mais produtivos do
oceano.
Os cinco grandes afloramentos costeiros são a Corrente das
Canárias (no Noroeste Africano), a Corrente de Benguela (no sul
de África), a Corrente da Califórnia (na Califórnia), a corrente de
Humboldt (no Peru e Chile), e a corrente da Somália (na Somália
e Oman), sendo cada um destes importante globalmente para a
pesca marítima.
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Os modelos de previsão são incertos no que diz respeito às
consequências para estes afloramentos costeiros, com um
aumento da intensidade detectada na costa ocidental da África,
ao longo do século XX, levando a uma previsão de que altos
níveis de produtividade irão continuar. No entanto, o aumento
do afloramento na corrente de Benguela, onde a elevada
produtividade superficial causa a acumulação de sedimentos
anóxicos, pode criar condições tóxicas e de baixo oxigénio na
superfície da água, conduzindo a efeitos prejudiciais sobre a
pesca e a aquacultura.

Figura 9 - Representação esquemática do processo
de raflroamento: águas de superfície deslocadas
pelo vento são substituídas por águas frias, ricas
em nutrientes, que surgem de baixo. Adaptado de
NOAA.
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1.6 Aumento do nível do mar
O gelo polar e glaciar está a derreter-se e a temperatura do mar
está a subir. A água quente ocupa mais volume que a água fria
e isto, combinado com a nova água de degelo, está a causar o
aumento do nível do mar. O nível médio da água do mar aumentou
1,8 mm/ano durante o século XX, e essa taxa deverá aumentar
para entre 8 e 16 mm/ano até ao fim do século XXI.

Figura 10 – Média global do aumento do nível do
mar, observado para 1900 até ao presente, e média
global do aumento do nível do mar, projetada para
quatro cenários desde o presente até 2100 (adaptado a partir de Parris et al 2012.). Fonte: US Climate
Resilience Toolkit

Este aumento não será uniforme em todo o planeta, mas esperase que em cerca de 70% das zonas litorais, se observe esta
previsão. Para as comunidades costeiras e de baixa altitude isto
será particularmente importante, sendo que os ecossistemas dos
quais dependem podem ser inundados. Este é o caso dos deltas
dos rios, terras ricas em nutrientes,que resultam da deposição
de sedimentos do rio quando este corre para o oceano ou outro
corpo de água. Os Deltas são muito importantes para a vida
selvagem e para atividades humanas, como a pesca, visto serem
compostos por um solo bastante fértil. Comunidades com baixa
capacidade de adaptação às mudanças estão particularmente
ameçadas, especialmente os ‘megadeltas’ Asiáticos e as ilhas
tropicais de baixa altitude.Linhas de costa recuadas podem não
ser reabastecidas com sedimentos a uma velocidade que permita
a manutenção de habitats entre-marés suaves.

Costa sudoeste da Gronelândia, tirada durante uma
pesquisa em julho-agosto de 2015, como parte da
missão Oceans Melting Greenland. Crédito da imagem: NASA / JPL-Caltech
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2. Simular o aumento do nível do mar
Materiais:
• dois recipientes de plástico idênticos ( 20 cm por 10 cm)
• Argila
• Cubos de gelo
• Régua
• Agua
• marcador

O

que aconteceu?

•

Discuta com os alunos as diferenças entre o gelo do mar e
o gelo terrestre, e onde ambos podem ser encontrados (por
exemplo Àrtico vs. Antártida).
• Discuta com os alunos que tipo de gelo contribui mais para a
subida do nível da água do mar.
• Coloque quantidades iguais de argila em cada um dos
recipientess, formando uma superfície lisa e que ocupe cerca
de 25% do recipiente, simulando a terra a sair do oceano.
• Num recipiente, coloque a quantidade máxima possível de
cubos de gelo, na parte superior da argila (“gelo terrestre”).
• No outro recipiente, coloque o mesmo número de cubos de
gelo na parte inferior do recipiente, ao lado da argila (“gelo do
mar”).
• Coloque água no recipiente “gelo do mar” até que os cubos
de gelo flutuem. O nível da água não deve ser superior ao nível
da terra.
• Coloque água no recipiente “gelo terrestre” até que o nível da
água seja o mesmo que o do recipiente “gelo de mar”.
• Com a régua, meça e registe o nível da água em cada
recipiente em intervalos de tempo regulares. Em alternativa,
marque o nível de água em intervalos regulares na superfície
exterior do recipiente.
• Permita que o gelo derreta completamente, em ambos os
recipientes.
• Representar num gráfico o nível da água em cada recipiente
(“gelo do mar” e “gelo terrestre”).
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O nível da água do recipiente”gelo terrestre” aumentou,
enquanto o nível de água do recipiente “gelo do mar” não se
alterou.
Icebergues e água do mar congelada também derretem em
temperaturas quentes, mas não causam a subida do nível de
água do mar.Tal ocorre porque o volume de água que deslocam
enquanto gelo é o mesmo volume de água que adicionam ao
oceano, quando o gelo derrete.
O nível do mar está a subir, em parte porque a fusão dos
glaciares em terra está a contribuir com mais água para os
oceanos. Os glaciares existem em terra durante todo o ano. A
Gronelândia e a Antártida contêm camadas de gelo gigantes,
que são, também, consideradas glaciares. Há medida que
a temperatura aumenta, os glaciares derretem-se mais
rapidamente do que acumulam nova neve. Há medida que
estas camadas de gelo e icebergs derretem a água vai para o
oceano, levando à subida do nível do mar.
Como é que isto está relacionado com as alterações
climáticas?
O aumento das temperaturas médias globais, devido à emissão
de gases com efeito de estufa, provoca a fusão do gelo nos
glaciares montanhosos e na Antárctida, aumentando o nível da
água do mar.
Visto os oceanos absorverem uma grande parte do calor
retido pelos gases com efeito de estufa, as moléculas de água
tornam-se mais energéticas, causando uma expansão do
volume (expansão térmica). Esta mudança corresponde a um
terço do aumento do nível do mar.
O aumento do nível do mar tem um efeito negativo, não só por
transferir massas de terra, mas também pela contaminação de
rios, lagos e aquíferos com água salgada, colocando em risco
os ecossistemas que dependem de água doce e as populações
humanas que podem perder as suas fontes de água potável.
Adaptado de “What’s causing Sea-Level Rise’ mar? Ice Land
vs. Ice Sea”- NASA Jet Propulsion Laboratory, California
Institute of Technology

Estudo de caso - Aquacultura de salmão
Um dos principais produtos da aquacultura no noroeste da Europa
é o salmão do Atlântico (Salmo salar), sendo um dos alimentos
mais valiosos para exportação, da Escócia, com mais de 170.000
toneladas produzidas anualmente. O salmão é, primeiramente,
criado em viveiros de água doce, e, em seguida, transportado
para jaulas de rede em mar aberto, onde o peixe é alimentado
até ter tamanho comercial. A aquaculura conta com uma boa
qualidade da água, em ter um bom fluxo de água, e em ter um
local abrigado acessível por barcos, para manutenção, sendo
que normalmente se encontram locais abrigados com um bom
fluxo das marés. Um equilíbrio deve ser atingido entre os locais
que oferecem bom abrigo do clima, tais como baías e enseadas,
mas que também tenham água não poluída com um bom fluxo
das marés. Os braços de água, na costa ocidental da Irlanda,
Escócia e Noruega estão bem adaptados a estas necessidades, e
portanto tornaram-se as principais áreas de produção de salmão
na europa.
Em média 146.000 peixes fogem de locais de aquacultura de
salmão na Escócia. As fugas são deencadeadas por uma série
de razões, tais como vandalismo ou erro humano, mas a maior
causa é o mau tempo. Em Shetland, em 2011, numa área de
aquacultura, 336.470 salmões conseguiram escapar após
uma tempestade que causou gandes danos nas redes. Além
de representar uma grande perda económica para a indústria,
se estes peixes sobreviverem no mar, vão representar uma
ameaça para as populações selvagens, competindo com eles ou
reproduzindo com os mesmos, reduzindo a qualidade dos genes
da espécie.
As previsões mostram que a quantidade de chuva, tempestades
e eventos de nível extremo deverão aumentar durante o final
do século XXI. Tal vai representar uma grande ameaça para
áreas de aquacultura que já sofrem com eventos climáticos
extremos, fazendo com que as áreas litorais mais expostas sejam
inadequadas para a aquacultura. Alternativamente, tecnologias
terão de ser desenvolvidas para evitar os danos causados por
este aumento de condições climáticas severas, mas tal pode
tornar a indústria menos rentável.
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2

Como é que os efeitos das
alterações climáticas nos
oceanos vão afectar a pesca e
a aquacultura?

As mudanças nos processos chave descritos previamente vão ter
diferentes impactos sobre a ecologia dos organismos individuais,
afectando a fisiologia, a morfologia e o comportamento das
espécies. Ao nível da população, alterações na dispersão,
recrutamento e sobrevivência da prole serão significativas.
Adicionalmente, espécies comercialmente importantes devem
ser consideradas como parte de um ecossistema mais vasto,
onde alterações nas taxas de predação e competição serão
potencialmente significativas.

Video 2 – Alterações climáticas e pesca
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2.1 Plâncton e proliferação de algas
As alterações climáticas terão efeitos em todos os níveis tróficos,
causando alterações nos ecossistemas atualmente estáveis.
Há medida que as alterações se propagam através da cadeia
alimentar, a incerteza nas previsões aumenta, e como tal existem
poucas previsões confiantes de como o ecossistema virá a
funcionar. Em níveis mais baixos, no entanto, é possível ter uma
ideia mais clara dos resultados das alterações climáticas. Algas
(fitoplâncton) são a base dos ecossistemas aquáticos e, como tal,
são muito importantes para pesca e a aquacultura.
A proliferação de algas, fenómeno no qual as algas crescem fora
de controlo em sistemas de água doce ou marinhos, está a ocorrer
com mais frequência, como consequência, tanto da poluição
associada à riqueza de nutrientes como devido às alterações
climáticas. Esta proliferação de algas pode ser prejudicial para
outras espécies marinhas ou para os seres humanos, devido
à produção de toxinas ou à depleção de oxigénio em grande
escala. Tal é designado por poliferação nociva de algas (HABs)
(vídeo abaixo).

Vídeo. Fonte: DOST PNRI
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Tem-se observado que a proliferação de medusas no Mar do
Norte está relacionada com as condições ambientais previstas
pelos modelos de alteralções climáticas e prevê-se a continuição
do aumento em frequência. Tal pode representar uma série
de ameaças à pesca e à aquacultura; pela incrustação do
equipamento, por diminuir o oxigénio disponível ou pelo
envenenamento das espécies comerciais.

2.2 Alterações fisiológicas
Os peixes e crustáceis, como todos os animais de sangue frio,
dependem da energia térmica existente no seu ambiente, para
sustentar o seu metabolismo. Sem a capacidade de regular
a temperatura interna do corpo, a maioria dos peixes estão
restringidos a águas com temperaturas específicas, para que os
processos fisiológicos possam ocorrer.
É esperado que temperaturas mais elevadas levem a um aumento
das taxas de crescimento, de um modo geral, aumentando a
eficiência e a taxa de metabolismo. A truta arco-íris (Oncorhynchus
mykiss), por exemplo, tem mostrado um crescimento mais rápido
quando as temperaturas de inverno são mais elevadas. Contudo,
esta relação não é linear, com a taxa óptima de crescimento
desta espécie estandop associada a valores de temperatura
médios. Isto é explicado, em parte, pela quantidade mais baixa de
oxigénio presente na água quente (descrito acima), o que leva a
uma maior dificuldade em transportar oxigénio suficiente no corpo
dos peixes. Isto ocorre, principalmente em peixes com tamanhos
superiores: por exemplo, o bacalhau cresce mais rapido em
temperaturas mais quentes, até aos 4 anos de idade.
Espécies capazes de lidar com temperaturas mais elevadas
irão ter um aumento a sua produção de biomassa. No entanto,
isto é parte de uma complexa teia de ecossistemas e pode ser
atenuado por outros factores, tais como mudanças na distribuição
das espécies predadoras ou flutuações no tempo da desova, das
espécies-presa.
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3. O efeito da acidificação do oceano nas conchas
Materiais:
• Conchas
• vinagre
• dessecante (feito de cloreto de cálcio – CaCl2)
• Bicarbonato de sódio (feita de bicarbonato de sódio - NaHCO3)
• Líxivia (feito de hidróxido de sódio - NaOH)
• Copos de vidro
• Água
• marcadores
• Óculos de segurança
Atividade:
• Coloque uma concha num copo de vidro e cubra com vinagre.
O que se observa?
• Faça uma solução de bicarbonato de sódio adicionando uma
colher de sopa de bicarbonato de sódio num copo com água
(solução A). Mexer bem.
• Faça uma solução de cloreto de cálcio, adicionando uma
colher de sopa de dessecante noutro copo com água (solução
B). Mexer bem.
•

O que aconteceu?
Ao cobrir as conchas com vinagre, começaram a formar-se
bolhas que se libertaram da superfície da concha. Estas bolhas
são o CO2 formado quando os iões de carbonato (CO32-)
presentes na concha reagem com os iões de hidrogénio (H+)
do vinagre.
As soluções A e B ficaram claras pois tanto o bicarbonato de
sódio (NaHCO3) como o cloreto de cálcio (CaCl2) se dissolvem
bem em água. Por outro lado, a solução C ficou turva pois
quando se mistura bicarbonato de sódio (NaHCO3) e cloreto
de cálcio (CaCl2), os iões de carbonato (CO32-) reagem com os
iões de cálcio (Ca2+) para formar carbonato de cálcio (CaCO3),
sendo este o principal componente das conchas. O carbonato
de cálcio precipita porque não é muito solúvel em água. Ao
adicionar vinagre a esta mistura, os iões hidrogénio (H+) vão
reagir com os iões de carbonato (CO32-), libertando o CO2,
como aconteceu ao adicionar vinagre no copo de vidro com a
concha. A solução ficou clara novamente.
Como é que isto está relacionado com as alterações
climáticas?

Coloque quantidades iguais de bicarbonato de sódio e
dessecante, num terceiro copo de vidro (solução C) e agite
bem.
• O que se observa nestas três soluções?
• Adicione pequenas quantidades de vinagre no copo com a
solução C, mexendo bem, até se observarem alterações.

Uma grande quantidade de CO2 na atmosfera, libertado devido
à queima de combustíveis fósseis e à desflorestação, dissolvese no oceano, levando à formação de ácido carbónico (H2CO3).
A dissociação deste ácido em bicarbonato (HCO3-) e iões de
hidrogénio (H+), contribui para o aumento da acidez do oceano.
Alguns dos iões de hidrogénio em excesso vão-se combinar
com os iões de carbonato (CO32-), diminuindo a disponibilidade
deste ião para os seres vivo, tais com amêijoas, ostras e
cocolitóforos, para construirem as suas conchas, constituídas
principalmente por carbonato de cálcio (CaCO3).
Adaptado de “Shell Shifts” - Exploratorium Science Snacks
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2.3 Desova
No momento de desova, muitas espécies agregam-se para
aumentar as probabilidades de cada ovo ser fertilizado. Estas
agregações têm evoluído para se adequarem ao clima da região
e decorrem em momentos e em locais onde os fatores ambientais
favoreçam a sobrevivência de todo o grupo. Os fatores ambientais
podem incluir a oferta de alimentos para os juvenis após
nascimento, ou condições meteorológicas, que não representam
uma ameaça durante as fases de vida mais delicadas. Com a
mudança de condições ambientais, é provável que o tempo e local
de desova sejam cada vez menos apropriados, resultando na falha
de certas classes que coincidem com condições desfavoráveis.
Tem-se observado que a temperatura tem um impacto a idade
da maturidade sexual, do bacalhau do Atlântico e do salmão,
com a desova a ocorrer mais cedo quando as condições são
mais quentes. Assim, o aquecimento do mar poderá aumentar a
fecundidade de certas espécies de água fria.
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2.4 Mudanças na distribuição de espécies
Em resposta ao aumento da temperatura do mar, projeta-se uma
mudança na distribuição das espécies. No hemisfério norte, e
para a maioria das espécies, os limites de distribuição do norte e
do sul irão alterar-se, movendo-se em direção a latitudes mais a
norte. Isto irá proporcionar a inclusão de espécies invasoras em
habitats previamente inacessíveis como o mar do Norte e o mar
Báltico. As sardinhas e anchovas, por exemplo, estão previstas
dominarem a região sul do Mar do Norte, com a distribuição de
arenque e cavala movendo-se mais para norte.
Populações no limite norte da gama de espécies deverão ser
afectadas mais severamente. O bacalhau no Noroeste Atlântico
estão no limite mais a sul da sua atual gama de distriuição, e
aumentando da temperatura das águas do mar poderá afastar
esta espécie de zonas de pesca comercialmente valiosas, no
Golfo do Maine. Do mesmo modo, espécies que se adaptaram a
gamas de temperatura relativamente restritas estarão em risco.
Estas espécies terão que encontrar habitats adequados em
latitudes mais a norte, para conseguirem sobreviver e, caso não
existam habitats adequados nessa região a espécie poderá não
sobreviver. Espécies não-nativas de água quente, poderão ter
dificuldades para colonizar o mar Báltico, por exemplo, devido à
previsão da diminuição de salinidade.
A mudança prevista da distribuição das espécies poderá permitir
a introdução de novos tipos de aquacultura, para certas regiões.
O Norte Ocidental da Europa, por exemplo, poderá presenciar a
produção de espécies que se encontra, atualmente, restringidas
ao Mediterrâneo e a locais de água quente, tais como o robalo
(Dicentrarchus labrax), dourada (Sparus aurata) e o atum
(Thunnus sp.). Por outro lado, espécies de água quente poderão
ser mais dificieis de se produzir.
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2.5 Movimentos migratórios

Rodeado pela costa da Europa industrial, o Mar do Norte tem
sido uma importante região piscatória há centenas de anos.
Durante esse tempo verificaram-se grandes mudanças na
composição de espécies impulsionado tanto pelas alterações
climáticas, bem como pelas mudanças antropogénicas sobre a
pesca. Recentemente, os efeitos das alterações climáticas já são
observados.
Períodos quentes nas décadas de 1920, 1930 e 1940 causaram
influxos de espécies que não tinham sido previamente capturadas.
Carapaus (Trachurus trachurus) tornaram-se abundantes entre
1920-23 e 1931-35, como resultado das elevadas temperaturas
e elevada produtividade de plâncton. Entre 1980 e 2014, a
temperatura média da superfície do Mar do Norte aumentou de
10 °C para 11,7 °C, sendo esta tendência particularmente forte
para temperaturas de verão. A consequência disto é o aumento
do número de espécies de água quente e uma mudança, a norte,
da distribuição para a maioria das espécies alvo para comércio,
originando movimentos de migração.
Até 1980, a lula (Loligo sp.) era considerada uma raridade no
Mar do Norte, com espécies des peixes brancos, tais como o
bacalhau (Gadus sp.) e a arinca (Melanogrammus aeglefinus),
sendo a grande parte da captura para comércio. No fim dos anos
80, a quantidade de lula capturada no mar do Norte aumentou
significativamente, aumento este que foi, possivelmente, causado
pelo aumento da temperatura do mar.
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Por outro lado, o recrutamento de bacalhau no Mar do Norte tem
diminuido com a temperatura, visto se encontrarem na zona amis
a sul do seu limite.O recrutamento de grandes classes etárias
tem sido associado com temperaturas abaixo da média, e as
alterações climáticas podem, por conseguinte, previnir grandes
grupos etários de serem movidos para stock. Á semelhança das
lulas, a abundância de anchovas (Engraulis encrasicolus), perca,
salmonete vermelho (Mullus surmuletus) e peixe-galo (Zeus faber)
deverá, também,aumentar no Mar do Norte. Se esta tendência
continuar a lula e restantes espécies de água quente, poderão
tornar-se uma parte importante da captura comercial substituindo,
eventualmente, as espécies mais tradicionais.

Figura 11 - Alteração do Clima, Ecossistemas em mudança e migração de espécies marinhas
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3

Como é que a pesca e a
aquacultura se podem
adaptar às alterações
climáticas?

Onde existe uma certeza razoável acerca do provável resultado
das alterações climáticas, podem ser tomadas medidas gestão
proativas. Onde existe menos certeza, devem ser implementadas
técnicas de gestão que permitam às comunidades e indústrias
adaptar e responder ao ambiente em mudança.
Em resposta à ameaça direta de condições meteorológicas
extremas, as comunidades piscatórias poderão ter de fazer
adaptações tecnológicas, tais como proteções de mar, barcos
de pesca maiores ou novos tipos de equipamentos. Os efeitos
diretos das alterações climáticas sobre os ecossistemas podem
ser mitigados quer por diversificação ou por migração. Tendo
em conta a dificuldade de prever os impactos sócio-económicos,
o desenvolvimento de estruturas adaptadas é mais difícil. No
entanto, reduzir a vulnerabilidade de indústrias de pesca de
pequena escala é uma estratégia pró-ativa que irá ajudar contra
uma variedade de impactos incertos.
Como resultado da variabilidade climática natural, muitas
comunidades piscatórias estão, já, altamente adaptáveis, e o
conhecimento aprendido pode ser usado noutras situações,
incentivando a gestão sustentável.

As áreas marinhas protegidas são cada vez mais usadas como
estratégia de gestão, onde certas práticas de pesca são impedidas
ou limitada em determinadas alturas do ano, por exemplo para
proteger a desova de populações de bacalhau ou de arenque,
no Mar do Norte. Uma consequência da mudança na distribuição
de peixe é a siminuição da eficácia das áreas protegidas, visto
as áreas de desova mudarem em resposta às mudanças de
temperatura.
Atualmente, o desenvolvimento tecnológico em muitas indústrias
da aquacultura é um maior condutor de novas práticas comerciais
do que as alterações climáticas.

Figura 12 - Medidas de gestão adaptativa para a
pesca e a aquacultura. Adaptado de Cochrane et
ai. 2009

4. Pesca Sustentável

• Anote o número e tipo de peixes (doces)
capturados no Aquário 1.

Materiais:
• Discuta com os alunos os efeitos da pesca
• Dois aquários com pequenas esferas de

sem restrições à reposição da quantia de

poliestireno

peixes, sustentabilidade, biodiversidade, etc.

• Doces de gelatina, com diferentes tamanhos

• Peça aos alunos para discutir e sugerir

e cores, que representem as populações de

possíveis medidas a serem implementadas

peixes, para consumo humano (peixe, polvo,

para

crustáceos, etc.) e asdiferentes etapas do

enteriormente, tais como colocar cotas de

ciclo de vida (juvenis, adultos, os animais no

tamanho, definir o tamanho das redes de

período de reprodução)

pesca, épocas de pesca, etc.

• Uma pequena rede de aquário

• Peça aos alunos para irem pescar no

evitar

os

efeitos

mencionados

aquário 2, aplicando as restrições discutidas
O que aconteceu?

anteriormente (devem voltar a pôr no aquário
qualquer peixe capturado que não satisfaça

• Prepare duas porções idênticas dos doces.

os critérios das restrições).

Cada parte deve incluir um número igual de
doces pequenos e grandes da mesma cor,

• Anote o número e tipo de peixes (doces)

simulando populações de juvenis e adultos,

capturado no Aquário 2.

respectivamente, e alguns animais em época
• Promova uma discussão entre os alunos

e reprodução (cores mais vívidas).

acerca

das

consequências

da

pesca

• Conte e anote o número de doces em cada

desregulada e da necessidade de atualizar

porção. Adicione uma porção de doces a

as restrições da pesca, tendo em conta as

cada aquário.

alterações à quantidade de peixe existente.

•

Identificar

um

aquário

como

“sem

restrições” (aquário 1) e o outro como “com
restrições” (aquário 2).

Adaptado de “Let’s go fishing” - Ocean
Literacy for All, a toolkit Technology

• Peça aos alunos para irem pescar no
aquário 1, usando a rede de pesca.
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Estudo de Caso - Gestão Adaptativa da pesca no Báltico
Um plano de gestão a longo prazo para o bacalhau, no mar
Báltico, foi introduzido em 2007 com os objectivos de garantir
a sustentabilidade da indústria da pesca comercial e de manter
a capacidade reprodutiva total da população de bacalhau. Isto
incluiu o ajuste gradual da taxa de mortalidade do bacalhau
para um objectivo sustentável específico. A modelação de dados
de pesca e a comparação contra as previsões das alterações
climáticas, comparou três possíveis cenários de gestão.
Percebeu-se que, a fim de maximizar a rentabilidade da pesca
como um todo, a indústria deveria focar-se no arenque e na
espadilha, que também estavam incluidos no plano de gestão.
Este resultado foi observado independentemente do impacto das
alterações climáticas, mas os ganhos económicos deste cenário
foram muito mais significativos quando se tiveram em conta as
alterações climáticas.
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4

Qual o futuro da pesca e
da aquacultura?

A aquacultura e pesca são muito importantes para a segurança
alimentar a nível global, e sua importância está a aumentar
em resposta ao aumento da população e do desenvolvimento
tecnológico.
Há uma clara tendência de fugir à pesca de captura tradicional,
que têm sido muitas vezes sobreexplorada, indo de encontro à
produção em cativeiro de peixes e moluscos. Ambas as indústrias
são altamente dependentes dos seus ambientes aquáticos, com
condições estáveis necessárias para o crescimento sustentável.
Prevê-se que a aleração do clima tenha impactos significativos
sobre a maior parte das condições ambientais das quais
dependem os recursos aquáticos. Os efeitos diretos, mais
significativos, das alterações climáticas estão a contribuir
para o aumento da temperatura da superfície do mar e para a
acidificação dos oceanos, mas com incerteza acerca da interação
de vários processos marinhos, a completa extensão da mudança
das condições ambientais marinhas é muito difícil de prever. Os
efeitos físicos das alterações climáticas irão levar a mudanças na
ecologia e na função dos ecossistemas, que podem ter grandes
impactos sobre os recursos marinhos e aquáticos. Em conjunto
com várias situações onde se preveêm efeitos prejudiciais, há
exemplos onde novas oportunidades se encontram disponíveis.
Isto irá levar à exploração de novas espécies de peixes na pesca
de captura, bem como para a produção em aquacultura.
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Os impactos das alterações climáticas na aquacultura são mais
difíceis de prever, já que esta indústria ainda não está muito
desenvolvida, e o avanço tecnológico está a superar as alterações
climáticas. Apesar do potencial de oportunidades emergentes, é
provável que a interrupção de sistemas ambientais estáveis e o
aumento da variabilidade climática sejam prejudiciais para a pesca
e para a aquacultura. A A alteração de funções dos ecossistemas,
que tenham impacto na sustentabilidade das indústrias irá levar,
inevitavelmente, a problemas socioeconómicos, que será mais
significativo em países em desenvolvimento.
Técnicas para a gestão da indústria de pescas precisam ser
desenvolvidas e implementadas para promover a diversificação e
a adaptabilidade dentro da indústria. Comunidades que dependem
da pesca de uma única espécie, o que pode ser drasticamente
afetado pelas alterações climática, são susceptíveis a serem as
menos resistentes

Video 3 – Aquacultura sustentável.
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5. Pesca ou criação de peixe: explorar o mercado
• Visite um mercado de peixe na sua
região.

•

Para

cada

uma

das

espécies

identificadas, procure o seu estado
• Num ou mais bancas de peixe,

de conservação e sustentabilidade

identifique as espécies de peixes que

(restrições

foram capturados e as que criadas.

geográfica, impacto dos instrumientos

de

quantidade,

origem

de pesca sobre o ecossistema, etc.).
• Pergunte ao vendedor quais as
espécies amis e menos vendidas,

• Prepare um guia de consumo sobre

e descubra se essas espécies são

cada uma das espécies identificadas,

capturadas ou de criação.

incluindo

as

informações

obtidas

sobre o estado de conservação e
•

Faça

uma

pesquisa

entre

os

sustentabilidade.

compradores sobre quais as espécies
mais consumidas e porquê (sabor,

• Divulgar o guia de consumo junto das

preço, tipo de produção de peixe,

famílias, escolas, mercados e outras

etc.). Mais uma vez, descubra se as

entidades relevantes.

espécies foram capturadas ou criadas.
• Faça a mesma pesquisa sobre as
espécies mais consumidas, entre a

Adaptado de “Eat the Right Fish”, uma

família e amigos.

atividade desenvolvida pela DGPM
(Ocean Literacy for All - A Toolkit)

• Faça uma análise estatística sobre os
dados recolhidos nas pesquisas.
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REFLEXÕES FINAIS

Depois de ter desenvolvido o estudo relacionado com cada pergunta,
responda novamente às questões iniciais:
1. Qual é o efeito das alterações climáticas nos oceanos?
2. Como é que os efeitos das alterações climáticas, nos oceanos, afetam
a pesca e a aquacultura?
3. Como é que a pesca e a aquacultura se podem adaptar às alterações
climáticas?
4. Qual será o futuro da pesca e da aquacultura?
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1.¿Estamos cambiando el océano a nivel global?
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