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GIGANTE ? 

ATÉ QUE TAMANHO? 

• Silurus glanis é o maior peixe residente de água doce da Europa

• Registo confirmado da captura do maior indivíduo no rio Ródano

(França), em 2015, com 2,73m x 130 kg

“5 m x 306 kg”

bigfishesoftheworld.blogspot.com



Quando é que este “gigante” chegou à 

Península Ibérica ?

• 1974 - Ebro

• 1998 – Primeiro registo 

no Tejo

• 2011 – Guadalquivir

• 2014 – Portugal

E como?
• Pesca recreativa/desportiva é a principal causa de 

introdução de peixes não nativos



O que é que a nossa equipa constatou:

Filipe Ribeiro Pedro Anastácio Filipe Banha Christos Gkenas

• Existem poucos registos científicos da ocorrência de Silurus glanis no Tejo

• Mas existem vários registos na Internet de pescadores com as suas capturas



Será que podemos utilizar informação não científica

disponível on-line, oriunda da pesca recreativa, para 

estudar o padrão de invasão do Silurus glanis no Tejo?

1) Cenário atualizado da distribuição

2) Variação temporal do troço do rio invadido

3) Padrões de invasão ao longo do tempo

4) Habitats mais propícios à colonização



Pesquisa forense

1) Pesquisa on-line:

Google,  Youtube,

Fóruns e blogs de pesca,

Instagram, Facebook

2) Apenas foram considerados os registos com informação da data e local da 

captura e com fotografia/vídeo associado

3) Foi calculada a distância (no troço do rio) entre os registos

Fonte

Período N Literatura Páginas de pesca Media Youtube Outros

< 2006 4 1 2 0 0 1

2007–2009 25 2 17 3 1 2

2010–2012 20 0 12 3 3 2

2013–2015 31 2 7 4 10 8

Total 80 5 38 10 14 13



Distribuição de Silurus glanis na

bacia do Tejo

• 80 registos

• 39 locais diferentes

• 1998 a 2015

Cenário atualizado da distribuição



1998-2006

2007-2009

2010-2012

2013-2015

• 6 a 10 registos

por ano

Variação temporal do troço do rio invadido



Período 1: 1998-2009 (N=27)

Período 2: 2010-2015 (N=53)

“MÃO HUMANA”

Padrões de invasão ao longo do tempo

Mais registos de longa distância

64 % dos novos

registos estão dentro

dos 5 km de distância

“DISPERSÃO NATURAL”



Padrões de invasão ao longo

do tempo

Jusante Montante
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Habitats mais propícios à 

colonização

- Cursos de água de elevada ordem (7)

- Presença em cursos de água de 

ordem reduzida (1 a 3) sempre

associada a albufeiras

- Cerca de 83% dos registos ocorrem

em albufeiras



• Os registos não verificados e dispersos na Internet podem ser

ferramentas úteis:

- No estudo e gestão das populações;

- Na atualização da distribuição das espécies;

- No conhecimento dos padrões de invasão e do habitat preferencial.

• Forma simples, rápida e barata de obter informação que deverá ser

cientificamente comprovada.

• “Citizen Science” “passiva” que pode ser usada como ferramenta de 

educação ambiental (plataformas interativas).

Será que podemos utilizar informação não

científica disponível on-line oriunda da pesca

recreativa para estudar o padrão de invasão do 

Silurus glanis no Tejo?



Que tamanho já tem o nosso gigante ?

Tejo internacional 1,80 m x 47 kg

(Jornal Reconquista, nº 3604, 9 Abril, 2015)

Aldeia das Caneiras, 2 m x 58 kg

(Jornal O Mirante, 16 março, 2017)



Será que o nosso gigante

ficará apenas pelo Tejo?

Lombardía P.M. (2016) Invasion patterns of the monster Wels Catfish Silurus glanis in Spanish 

freshwater ecosystems and development of new molecular tools for its early detection. Master 

of science in marine conservation, Universidad de Oviedo, 29 pp. 

- 6 das 7 principais bacias hidrográficas em Espanha (Ebro, Guadalquivir, Tejo, Douro, Jucar, 

Guadiana) já estão colonizadas.

Bacia do Douro 

Embalse de la Cuerda del Pozo, Soria, 2014, Diario de Soria

Embalse de Ricobayo, Zamora, 2016, DNA ambiental ( 70 km)

Bacia do Guadiana  (?)

Embalse de García de Sola, Badajoz, 2015, Navalmoral Digital ( 200 km)



• Continuar a acompanhar os registos on-line

de capturas

• Atividade e comportamento de Silurus glanis

(telemetria)

• Ecologia alimentar (impacto nas espécies

nativas)

• Genética

Trabalho Futuro

FRISK - FReshwater fish InvaSions RisK assessment: identifying 

invasion routes - Project (FCT Grant PTDC/AAG-MAA/0350/2014)
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