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PALESTRA
ESPÉCIES INVASORAS: AMEAÇAS ESCONDIDAS

28.01.16 - 27.05.16

28.01.16 - 27.05.16

NO MUNDO DAS INVASORAS

VISITAS À EXPOSIÇÃO

Horário
10H-12:30H | 14H-18H (dias úteis)

CMIA
Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de 
Vila do Conde

Coordenadas GPS: 41º21’14,23’’N; 8º44’35,55’’W

Av. Marquês Sá da Bandeira nº320
4480-916 Vila do Conde
T. 252 637 002 | 252 248 400 (extensões 3428/9)
cmia@cm-viladoconde.pt

www.cmia-viladoconde.pt
www.facebook.com/cmia.viladoconde

Ana Catarina Rocha Braga

Ana Catarina Rocha Braga licenciou-se em 

Biologia Marinha e Biotecnologia (Ramo de 

Aquacultura e Pescas) pela Escola Superior de 

Tecnologia do Mar pertencente ao Instituto 

Politécnico de Leiria. Após a licenciatura 

participou em vários projetos de investigação 

desenvolvidos pelo CIIMAR e pelo Aquamuseu 

do Rio Minho, onde o estudo da biodiversidade, 

ecologia da ictiofauna do Rio Minho acabou por 

derivar no interesse pela biologia e ecologia da 

Enguia Europeia “Anguilla Anguilla” e pelo seu 

parasita invasor “Anguillicoloides crassus”. Tema 

desenvolvido durante o mestrado em Ciências 

do Mar – Recursos Marinhos Especialização em 

Biologia e Ecologia Marinhas no Instituto de 

Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade 

do Porto, entre 2009/2011. Em 2014/2015, fez 

parte do Laboratório Nacional de Referencia 

para as Biotoxinas Marinhas no IPMA - Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera, participando 

no Plano Nacional de Monitorização de Toxinas 

Marinhas onde se encontra atualmente a 

desenvolver a teste de doutoramento, no âmbito 

do “Programa Doutoral em Ciência, Tecnologia e 

Gestão do Mar” pela Universidade de Aveiro, sob 

o tema “Adaptações fisiológicas e estratégias de 

eliminação que permitem bivalves viverem em 

ambientes de blooms de algas tóxicas.”

COM O APOIO

Doutoranda Ana Catarina Rocha Braga 
01.04.16 18H30



Existem espécies, em que a sua introdução é tão antiga 
que elas são consideradas como que naturalizadas, 
ou seja exóticas mas a sua presença atualmente não 
causa alterações no ecossistema, como o caso da Ostra 
Portuguesa, “Crassostrea angulata”. Ou espécies cuja 
introdução inicial teve como objetivo, compensar 
a diminuição dos stocks de outras espécies que 
entraram em colapso, sustentado a sobrevivência 
dos mariscadores como o caso da Amêijoa Japonesa 
“Ruditapes philipinarum” introduzida para compensar 
o desaparecimento da Amêijoa Boa “Ruditapes 
decusatus” e que se tornou invasora por se adaptar 
demasiado bem as condições climáticas dos locais 
onde foi introduzida. A introdução de bivalves, em 
particular, pode trazer grandes dualidades, pois apesar 
de competirem e por vezes eliminarem espécies 
nativas, diminuindo a biodiversidade das populações 
de bivalves indígenas, também são conhecidos por 
terem efeitos positivos nos locais que colonizam. 

N O  M U N D O  D A S  I N V A S O R A S

Uma espécie exótica é aquela que se instala num 
ecossistema onde não existia anteriormente, uma 
invasora é uma exótica que não só entra num novo 
ecossistema como encontra neste local condições 
ou tem características que lhes permitem sobrepor-
-se as espécies indígenas que ai habitavam. Hoje em 
dia, muitos são os casos conhecidos de espécies que 
foram introduzidas através das atividades humanas 
como aquacultura, pesca desportiva, aquariofilia, a 
navegação, entre outras, que se tornaram em pouco 
tempo problemáticas, causando grandes perdas quer em 
termos de biodiversidade e quer em termos económicos.

As grandes invasoras aquáticas são na maioria 
dos casos espécies de algas, peixes, bivalves e 
crustáceos. Nos casos em que as espécies invasoras 
são facilmente identificados e capturados, se bem 
que a sua remoção por completo do ecossistema seja 
impossível, os seus números podem ser controlados 
e alguns dos danos por estas causados reduzidos. 
Em Portugal, existem regiões onde o consumo das 
espécies invasoras é incentivado e novos pratos 
desenvolvidos para o uso destes animais. Assim não 
só os indivíduos são retirados do meio como também 
é aproveitada uma nova fonte de proteína para a 
alimentação e dinamizada a economia dos locais 
afetados por estas espécies. 
Mas será a sua presença sempre negativa!? 

Durante esta palestra vamos também perceber 
que muitas vezes não é a espécie intencionalmente 
introduzida ou importada a que causa maiores 
problemas mas sim aquelas que viajam 
dissimuladamente nas conchas ou mesmo no interior 
de outros animais.
Vamos falar em particular do parasita 
“Anguillicoloides crassus”, uma espécie de nematode 
oriunda do continente Asiático que apesar de 
“pequenino” e parecer inofensivo, hoje se espalha 
por quase todo o globo e ameaça a sobrevivência 
da espécie do seu principal hospedeiro, a Enguia 
Europeia “Anguilla Anguilla”.


