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Introdução
Espécies não nativas (também conhecidas como espécies exóticas
ou não indígena) são espécies que se encontram fora do seu
local de permanencia, a nível histórico, e que foram introduzidas,
indiretamente, por actividades humanas ou por libertação intencional.
Quando estabelecidas, estas espécies podem ter impactos negativos
no ambiente, na economia ou na saúde humana, na área em que
estão localizados. Se se observarem estes impactos, então as
espécies são consideradas “espécies invasoras”.
As espécies invasoras são, usualmente, associadas à capacidade de
se espalharem rapidamente depois da sua introdução, e no ambiente
marinho são, muitas vezes, impossíveis de erradicar. Estima-se
que as espécies invasoras (terrestres e marinhas) custem, à União
Europeia, 12 mil milhões de euros por ano, debido ao resultado dos
seus impactos e aos custos de erradicação e contenção.
Ao longo do século passado houve uma tendência mundial de
aumento no número de espécies não-nativas marinhas, que foram
introduzidos e que se estabeleceram. Tal aconteceu, em grande parte,
ao aumento nas atividades, principalmente no que diz respeito ao
aumento da frota e do transporte a nível mundial, mas também como
resultado da movimentação de espécies para fins de aquacultura e
da libertação acidental ou intencional de espécies exóticas.
Em conjunto com as alterações climáticas, a proliferação da invasão
biológica em todo o mundo é considerada uma das maiores ameaças
à biodiversidade marinha. As alterações climáticas também têm
consequências directas para as espécies invasoras: as mudanças nas
condições climáticas podem influenciar todas as fases do processo
de invasão (introdução inicial, estabelecimento e propagação) e tem
o potencial de alterar a distribuição geográfica e os impactes das
espécies invasoras marinhas.
Acredita-se que os cenários de alterações climáticas irão favorecer as
espécies invasoras, pois muitas irão ser mais tolerantes a mudanças
do que as espécies nativas. As alterações climáticas também podem
alterar a eficácia das estratégias de gestão existentes para mitigar os
impactos das espécies invasoras.
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Caderno de Atividades
Experiências laboratoriais
Atividades de campo
Ciência Escolar e Sociedade

1. Como é que as alterações climáticas afetam a distribuição das espécies
marinhas?
2. Qual será o impacte das alterações climáticas nas espécies invasoras,
no futuro próximo?
3. Quais são os desafios quando se pensa em alterações climáticas e
espécies invasoras?
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Perguntas iniciais

Verifica o que sabe antes de iniciar o presente estudo:

Conceitos
•

O que são espécies invasoras não-nativas?

•

Porque é que nos preocupamos com elas? Estas têm impactes ambientais, económicos ou sociais?

•

Como é que as alterações climáticas já influenciaram a propagação e o estabelecimento de
espécies invasoras não-nativas?

•

No futuro, será que as constantes mudanças ambientais causadas pelas alterações climáticas vão
influenciar, ainda mais, o impacto de espécies invasoras não-nativas?
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Objetivos
1
2

Clarificar as diferenças entre as espécies nativas, não-nativas e invasoras.

3

Esclarecer como é que as alterações climáticas afeta a distribuição geográfica das espécies
marinhas.

4

Refletir sobre o impacto das alterações climáticas sobre as espécies marinhas, num futuro próximo.

5

Identificar as estratégias de gestão mais eficazes para controlar as espécies invasoras.

12

Identificar as principais razões relacionadas com a propagação de espécies invasoras.
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Unidades
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1

Como é que as alterações
climáticas afetam a distribuição
das espécies marinhas?

Espécime jovens de Styela clava entre algas vermelhas. Baie de Concarneau, Sul da Bretanha, Oeste da
França. Direitos de autor: Wilfried Bay-Nouailhat. Fonte: © Wilfried Bay-Nouailhat.

As alterações ambientais susceptíveis de favorecer espécies
invasoras são: o aumento da temperatura da superfície do
mar, mudanças na salinidade (aumento da descarga de água
doce no mar), a diminuição do pH, o aumento da frequência de
tempestades e o aumento do nível do mar. O aquecimento dos
mares também irá alterar vias, mediadas pelo ser humano, para
espécies invasoras (por exemplo, a abertura de vias comerciais
de transporte do Ártico), movendo para nortre a distribuição
geográfica das espécies de água quente (estas espécies recém
introduzidas têm a capacidade de se tornar invasoras, nos novos
locais).
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Figure 1

Figure 2

Figuras 1 e 2 - Exemplos de algumas espécies invasoras na
Europa do Norte. Esquerda: fitoplâncton Invasor (Dinoflagellate
Prorocentrum minimum) que leva à proliferação nocivas de
algas, que podem ter efeitos drásticos sobre os ecossistemas
locais, através de eutrofização e, também, pode ser responsável
por intoxicações alimentares nos seres humanos, através do
consumo marisco. Localizado no Norte e no Mar Báltico. Direita:
colonial seaquirt (Didemnum vexillum) que sufoca os substratos
e organismos sésseis subjacentes, diminuindo a capacidade de
alimentação e causando mortalidade nas comunidades naturais
e moluscos de criação.
Fonte: Meece e US Geological Survey
Há fortes evidências que sugerem que as alterações climáticas
influenciam a introdução, a abundância e a propagação de
algumas espécies invasoras em todo o mundo, nomeadamente
através do aumento da temperatura da água do mar. Não existem
actualmente observações de campo que relacionem os efeitos de
outras mudanças ambientais associados às alterações climáticas;
no entanto, estas deverão ter um maior efeito no futuro.
A temperatura média global da superfície do mar (TSM) tem
aumentado durante o último século. A temperatura é um factor
determinante na distribuição e abundância de espécies e está
ligada a mudanças sazonais no metabolismo, crescimento e
reprodução dos organismos. O actual aumento da temperatura
causou, sem surpresa, alterações na distribuição de várias
espécies, incluindo algumas espécies marinhas invasoras.
Por exemplo, aumentos da TSM têm facilitado a propagação
de um número de espécies tropicais invasoras em todo o Mar
Mediterrâneo e causou a propagação até à costa da americana
do norte, um fenómeno apropriadamente designado de ‘Caribean
Creep’.
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Figura 3 - Alterações ambientais associadas às alterações climáticas, que podem influenciar o impacto das espécies invasoras.

No norte da Europa, a TSM também tem mostrado uma tendência
para aumentar, verificando-se que este aumento tem sido mais
rápido nas últimas décadas. Desde que se iniciou o registo, por
satélites, da TSM em 1979, que as temperaturas subiram 0,21
°C, por década, no Norte do Atlântico, e 0,4 °C, por década, no
mar Báltico. Algumas espécies invasoras que expandiram o seu
alcance, como resultado do aumento da temperatura da água, no
Norte do Atlântico são a Ostra-do-Pacífico (Crassostrea gigas),
briozoários rubi (Bugula neri tina), e a leathery seasquirt (Styela
clava).

17

O aquecimento qu se tem verificado recentemente também
pode ser atribuído a um aumento no alcance e abundância
de um número de espécies invasoras no Golfo da Finlândia e
no Golfo do Riga, no mar Báltico, incluindo a pulga-de-água
Cercopagis pengoi, que reduziu notóriamente a abundância de
algumas espécies nativas de crustáceos planctónicos, no Báltico.
Esta espécie de água quente é uma, de uma série de espécies
invasoras no Báltico, que invadiram a região Ponto-Cáspio (o
mare Negro, o mar Azov e o Lago Cáspio), através de actividades
de navegação pela hidrovia do Volga-Báltico, que liga estas duas
regiões.Pensa-se que as temperaturas mais elevadas do verão
terão permitido às espécies do Ponto-Cáspio, tolerantes a baixa
salinidade e a invernos frios, prosperar no mar Báltico.
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1. BIODIVERSIDADE EnUMA GOTA DE ÁGUA
Materiais:
• 4 taças de laboratório ou frascos de vidro
• Conta-gotas
• lâminas de microscópio
• Microscópio

• Tente identificar os organismos observados, usando
guias de campo de confiança (encontre aqui e aqui
alguns exemplos).
O que aconteceu?
Há muitos organismos diferentes que podem ser
encontrados numa gota de água, que são muitas vezes
demasiado pequenos para serem observados sem um
microscópio ou uma lupa. Investigadores usam essas
formas de vida microscópicas para avaliar a saúde
de vários corpos de água. Um ecossistema aquático
saudável contém muitos tipos diferentes de formas de
vida microscópicas. Estas pequenas formas de vida,
conhecidas como plâncton, são uma parte importante
de uma rede de alimentação, àsendo comidos por
pequenos peixes, crustáceos e outros animais, que por
sua vez são consumidos por animais maiores.
Como isso está relacionado com as alterações
climáticas?

Atividade:
• Recolher amostras de água de diferentes fontes oceano, lago, poça e água da torneira - usando taças
ou frascos de vidro, devidamente rotuladows.
• Use um conta-gotas para colocar uma gota da
amostra de oceano numa lâmina de microscópio.

Com o aumento de gases com efeito de estufa na
atmosfera, o clima vai aquecer, bem como os oceanos.
Sendo que as águas quentes contêm menos oxigénio
do que as mais frias, as populações de fitoplâncton
diminuem ou migram para áreas mais frias do oceano,
diminuindo a fonte de alimento para os peixes e outros
seres marinhos, na zona de águas mais quentes.
Adaptado de “Biodiversidade numa gota de água”

• Observe a vida que vai encontrar sob o microscópio.
Faça anotações e desenhos de cada organismo.
• Faça mais quatro lâminas de água de oceano e
observe as formas de vida que vai encontrar nestas
lâminas.
• Repetir o mesmo processo com as amostras da
lagoa, da poça e da água da torneira (cinco lâminas
para cada).
• Compare as formas de vida de cada uma das fontes
de água, em termos de diversidade e densidade.
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Estudo de caso – Ostra-do-Pacífico
A temperatura é um factor limitante na distribuição da Ostra-doPacífico (Crassostrea gigas). Este ser requer, pelo menos, 18 °C
para gerar e dispersar larvas. Esta espécie foi importada para a
Europa e cresceu como um produto alimentar durante o século
XX, e quando importada pela primeira vez para o Reino Unido,
em 1965, não se acreditava fossea capaz de se reproduzir e se
propagar na natureza, pelo facto de a temperatura da água do mar
ser muito baixa para reprodução. No entanto, após alguns verões
quentes, em 1989 e 1990, spatfalls naturais (estabeleciemnto de
ostras juvenis) ocorreu fora de áreas aquícolas no Reino Unido.
O aumento da temperatura levou ao aumento da frequência
de desova e, hoje em dia, existem grandes populações autosustentáveis em toda a Europa (por exemplo, no sul do Reino
Unido, França, Alemanha, Dinamarca, Holanda, Noruega e
Suécia). Nos últimos 50 anos, o limite norte das populações
‘selvagens’ da Ostra-do-Pacífico, na Europa, estendeu-se
desde o sul de França até à Noruega. Recentemente, pequenas
populações também têm sido observadas na Escócia, e em
latitudes mais a norte, na Escandinávia e na Irlanda.

Figura 4 - Recife de Ostra-do-Pacífico selvagem
no estuário do Blackwater, Reino Unido. Fonte:
Herbert et ai. 2016
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Quando a Crassostrea gigas se estabelece numa área, pode ter
impactos significativos sobre os ecossistemas locais e sobre o
uso humano das costas, devido à formação de recifes densos.
Estes recifes mudam drasticamente as características físicas da
costa e vão competir com as espécies nativas através da redução
de alimento e de espaço.

Vídeo 1: Alterações climáticas e espécies
invasoras

Clique na imagem para ver o
vídeo

Estudo de caso - Styela clava
A lula Styela clava foi descoberta pela primeira vez na Europa
em 1953, em Plymouth, Reino Unido, e especula-se ter sido
introduzida a partir de navios militares que retornavam do Noroeste
do Pacífico, após a Guerra da Coreia. Desde que a sua existência
foi detetada, as populações de lula têm-se propagado lentamente
e no início de 1990 estava distribuída por toda a zona ocidental
da Europa. Esta espécie aparentava estar limitada a áreas com
temperaturas de verão, de pelo menos 16 °C, e o seu limite mais
a norte era Loch Ryan (54 °N) no sudoeste da Escócia (onde foi
descoberta em 1988). No entanto, durante a última década, o seu
alcance de distribuição expandiu-se até mais para norte, até Loch
Carron (57 °N). Tal pode ter ocorrido em resposta ao aumento da
temperatura da água na costa oeste da Escócia, que actualmente
se verifica que atinge a sua temperatura limiar de verão. Esta
espécie pode ter um impacto negativo sobre a aquacultura do
mexilhão, sujando as linhas de mexilhão e competindo com os
mexilhões por alimento. O peso adicionado das linhas sujas
pode, também, fazer com que os mexilhões se afundem nos
sedimentos anóxicos, debaixo do local de aquacultura e resulta
em mortalidade da espécie.
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Figura 5 - Distribuição europeia de Styela clava,
incluindo a recente propagação para norte, na
Escócia. Fonte: Adaptado de Davis e Davis 2007;
Imagem de Styela clava por Matthieu Sontag

Animação 1
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2. Invasores
Atividade:

- O (potencial) impacto ecológico das
espécies - as relações com os outros

• Rever, brevemente, a diferença entre

organismos nativos ou se as espécies

espécies

podem introduzir novas doenças ou

nativas,

não-nativas

(ou

exóticas) e invasoras, e que faz uma

parasitas para o novo meio;

espécie tornar-se invasora.

- Os potenciais impactes das espécies,
sobre a economia ou a saúde humana;

•

Procurar

informação

sobre

que

espécies aquáticas são invasoras, na

- Que medidas de controlo podem ser
implementadas.

sua região.
• Prepare um ou mais programas
•

Investigar

relacionadas

possíveis
com

explicações

as

alterações

públicos sobre espécies invasoras,
tais

como

folhetos,

climáticas ou outros efeitos, para a

apresentações,

introdução de uma espécie invasora,

e inclua uma explicação sobre a

de preocupação local ou regional, e

importância do conhecimento sobre

prepare um relatório escrito, que inclua:

espécies invasoras, na nossa vida.

-

A

caracterização

das

vídeos

cartazes,
ou

fichas,

espécies

invasoras e sua distribuição geográfica
nativa;

Adaptado de “A invasão do peixe-leão -

- Como é que as espécies foram

The Lionfish Invasion!”, Uma atividade

introduzidas no ecossistema, tornando-

desenvolvida pela NOAA

se invasoras;
- O novo alcance de distribuição nãonativo das espécies;

Figura 6 – Jacinto-de-água comum (Eichornia
crassipes), num rio Português. Fonte: Meteopt.com
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2

Qual será o impacto das
alterações climáticas nas
espécies invasoras no
futuro próximo?

2.1 O contínuo aquecimento dos mares
UEn todos los escenarios de cambio climático se espera que
Sob todos os cenários de alterações climáticas é esperado
que temperatura global oceano continue a aumentar, no futuro.
Avaliações quantitativas disponíveis, para o norte da Europa
projetam um aumento substancial da temperatura no século XXI,
com a TSM de verão a aumentar entre 2°C a 4 °C, no mar Báltico.
O contínuo aquecimento dos mares irá afectar o crescimento,
a sobrevivência e a fenologia1 dos organismos marinhos e irão
alterar a composição das espécies, das comunidades marinhas.
Estas mudançãs vão permitir uma maior expansão de espécies
invasoras de água quente para norte, permitindo, possivelmente,
a introdução de espécies anteriormente restritas do norte da
Europa, devido à reduzida capacidade de sobrevivência e de
reprodução em temperaturas mais baixas (figura abaixo). O A
gama de expansão das invasões de espécies de água quente, no
Mar do Norte e na costa oeste do Reino Unido e Irlanda deverão
ter tido origem na costa atlântica de Espanha, Portugal e França,
com a água do mar a temperaturas mais elevadas.
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Fenologia:Os eventos de ciclo de vida de um organismo, influenciados por variações sazonais e inter-anuais no clima, por exemplo o número de vezes de desova são desencadeados pela temperatura e pela duração do dia, em algumas espécies

1

Figura 7 – Projeção da taxa anual de deslocamento das gamas, para os pólos, por espécies pelágicas entre 2005-2050. Embora as espécies invasoras sejam susceptíveis a ser mais bem-sucedidas nestes ambientes em mudança, nem todas as espécies que se deslocam para o norte serão invasoras, algumas terão um impacte
benéfico na sua nova área. Fonte: Pereira et al. 2010.

As experiências laboratoriais que avaliam o efeito de regimes de
temperaturas mais elevadas, nas comunidades marinhas que
contém espécies nativas e invasoras, indicam que as espécies
invasoras já presentes numa comunidade vão ser mais tolerantes
ás mudança térmica e vão aumentar o seu número relativamente
às espécies nativas.

2.2 Diminuição da salinidade
Cenários climáticos futuros sugerem que latitudes mais a norte
irão receber níveis mais elevados de precipitação (IPCC 2013),
aumentando a quantidade de água doce introduzida nos mares
do norte. Mares fechados, como o Mar Báltico, vaão vivenciar
uma redução considerável de salinidade; o aumento de 12-18%
de entrada de água doce, até ao final do século XXI (Meier et
al. 2012). Mudanças na salinidade podem causar intenso stress
fisiológico, alterarando a taxa de crescimento e de alimentação
de um organismo e levar a uma maior taxa de mortalidade nos
adultos e nas larvas (Somero 2012). Diminuições da salinidade
podem, muitas vezes, ser mais exigentes do que as mudanças
na temperatura. Espécies de ambientes marinhos ou de água
salobra, muitas vezes, não possuem a adaptação fisiológica para
permanecer em ambientes de baixa salinidade ou de água doce.
O mar Báltico tem um forte gradiente de salinidade, de oeste para
este, estando abaixo da salinidade marinha em 20 PSU (inferior
à salinidade média da água do mar de 35 PSU), no estreito
Dinamarquês, para níveis de salinidade próximos de água doce
de 1-2 PSU nas regiões a norte e este. Este gradiente conduz,
em grande parte, as diferenças na composição de espécies
ao longo do mar Báltico. Existe um gradiente correspondente
na diversidade de espécies, com um número considerável de
espécies presentes nas áreas de maior salinidade.
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Uma análise feita por Holopainen et al. (2016) indica que diminuição
salinidade irá ter um efeito considerável sobre invertebrados
invasores, no mar Báltico, no futuro. Algumas espécies invasoras
irão beneficiar e aumentar em número, enquanto outras, como
vermes bentónicos, caranguejos e caracóis se irão tornar menos
abundantes. As espécies com maior probabilidade de prosperar
devido salinidades mais baixas e temperaturas mais elevadas
incluem cladoceras do Ponto-Cáspio e o mexilhão-zebra
Dreissena polymorpha, espécia extremamente invasora.
A expansão e o aumento da população de mexilhão-zebra pode ter
um efeito muito negativo sobre as áreas invadidas. Os mexilhôeszebra são consumidores prolíficos de fitoplâncton e podendo
causar um declínio substancial nas populações de produtores
primários2. Os mexilhões-zebra são, também, um incómodo para
os seres humanos no que diz respeito à bioincrustação, pois
esta espécie leva ao entupimento dos canos de abastecimento
de água usados por usinas e outras indústrias. Podem, também,
levar a que estações flutuantes se afundem, ao aumentar o seu
peso.
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2

Espécies, num ecossistema, que produzem os eu próprio alimento através de fotosíntese

2.3 Acidificação do oceano
O oceano absorve, naturalmente, CO2 da atmosfera e, há medida
que os níveis de CO2 aumentam, devido à queima de combustíveis
fósseis, o oceano vai continuar a agir como um sumidouro de
carbono. Apesar de equilibraro o nível de gases com efeito de
estufa, na atmosfera, o aumento dos níveis de CO2 nos oceanos
irá ter ramificações, uma vez que irá aumentar a acidez da água
do mar e diminuir a concentração de carbonato. Preve-se que, em
2100, o pH da água do mar irá diminuído 0,31 unidades (IPCC
2013). A acidificação do oceano pode ter uma consequência
muito negativa, ao levar à calcificação dos organismos marinhos
(tais como moluscos e crustáceos), pois os seus exoesqueletos
de carbonato de cálcio ficam vulneráveis a ser dissolvidos. A
resposta das espécies invasoras à acidificação dos oceanos é
bastante limitada, mas se as espécies invasoras forem tolerantes
às mudanças na química da água do mar, estas poderão
beneficiar de acidificação dos oceanos. Uma análise feita por
cientistas marinhos da Universidade de Plymouth (Hall-Spencer
e Allen 2015) prevê que muitas espécies invasoras venham a ser
resistentes à acidificação dos oceanos, expandindo a eu alcance
e aumentando em número, competindo e ganhando a espécies
menos resilientes. Pensa-se que algumas algas invasoras (tais
como Sargassum muticum e a alga Wakame Undaria pinnatifida)
sejam uma vantagem pois os elevados níveis de CO2 irão
trazer benefícios a estas espécies, estimulando o processo de
fotossíntese. Contudo, nem todas as espécies invasoras irão
beneficiar do mesmo. Moluscos invasores (como a Ostra-doPacífico Crassostrea gigas e Crepidula fornicata) irão presenciar
os efeitos adversos da acidificação dos oceanos, prevendose um impacto negativo no desenvolvimento das conchas, noc
resciemnto e na sobrevivência das espécies.
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2.4 Degelo do Ártico abre novas rotas de
introdução de espécies invasoras
O Oceano Ártico está a sofrer uma transformação extraordinária,
como resultado das alterações climáticas. Entre muitos outros
impactos ambientais, como resultado dessas mudanças no Ártico,
um dos efeitos indiretos será um aumento de invasões biológicas
marinhas, para a Europa e outras regiões do hemisfério norte.
Este será um resultado da introdução acidental pela indústria
naval e de mudanças na circulação entre o Atlântico Norte e o
Pacífico Norte. A camada de gelo do mar, do Ártico, e a espessura
desse mesmo gelo tem diminuído ao longo do último século, e
dados obtidos a partir de satélites, desde 1979, indicam que a
extensão total de gelo do mar3 do Árctico sofreu uma redução
substancial nas últimas décadas. Isto é particularmente evidente
nos meses de verão, onde a extensão diminuiu em 6,1%, por
década, sendo registados os níveis mais baixos até ao momento.
Também houve uma diminuição no meses de inverno sendo, no
entanto, menos substancial (2,3% por década).

Figura 8 - Esquerda: Média das décadas, da
extensão diária de gelo do mar, no Ártico, até 2012
(Crédito: IPCC 2013). Direita: Registo mais baixos
da camada de gelo do mar, no Ártico, no registo do
satélite – 16 de setembro de 2012. Fonte: National
Snow and Ice Data Center.
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3
Extensão de gelo do mar’ é definida como a medição da área do mar onde existe pelo menos um pouco de gelo do mar. O
IPCC define limiar de 15% da concentração mínima de gelo para marcar o bordo de gelo.

Em 1999, a diatomácea marinha, Neodenticula seminae, migrou naturalmente do Norte do Pacífico
para o Oceano Atlântico, como resultado da redução da camada de gelo e mudanças nas correntes
oceânicas. Esta espécie está, agora, estabelecida nos mares nórdicos, no norte da Europa e, apesar
de não ser invasora, indica a possibilidade de dispersão natural de espécies invasoras na Europa
através do Ártico. Preve-se que o gelo do mar do Árctico sofra uma maior redução em tamanho e
espessura, em paralelo com previsto o aumento global anual da temperatura da superfície. Prevê-se
que irá haver um verão “livre de gelo”4 até 2050 e alguns modelos climáticos prevêm a possibilidade
de ter um verão completamente “livre de gelo” até 2040. O aumento da taxa de degelo, do gelo do
mar do Ártico, apresenta uma oportunidade substancial para o acesso marítimo, na forma da abertura
de rotas comerciais marítimas e da exploração de petróleo e gás inexplorados, especialmente nos
meses de verão, quando a extensão de gelo do mar está no seu nível mais baixo. Este fato é um
ponto de partida para a viragem económica, para a indústria naval, pois concretiza o potencial na
navegação trans-ártico, há muito antecipado, que ocupou exploradores marítimos por mais de 400
anos. Rotas de transporte Trans-árticas vão oferecer uma alternativa mais barata em relação às
rotas de navegação tradicionais, que utilizam as rotas Suez ou do Canal do Panamá, por serem
mais curtas e necessitarem de menos combustível.

4

EExtensão de gelo mar reduzida para <1 × 106 km2 (medida atual da camada de verão = 6 × 106 km2)
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Figure 9 - rotas de navegação
do Ártico

A primeira viagem comercial pela Passagem Noroeste ocorreu
em setembro de 2013, com um carregamento de carvão de British
Columbia, Canadá ocidental, para a Finlândia. Enquanto isso, a
Rota do Mar do Norte, entre o Leste Asiático e Norte da Europa,
apresenta o maior potencial para o comércio global, pois é um
importante elo comercial e encurta a viagem em cerca de 45%
(por exemplo entre Yokohama, Japão, e Roterdão, Holanda,
a distância da viagem é encurtada de 21.700 km, através do
Canal de Suez, para 12,000km, pela Rota do Mar do Norte).Tem
verificado um rápido aumento no tráfego marítimo desta rota, com
71 passagens em 2013, sendo esperado um aumento de 20%,
anualmente, relativamente à taxa de tráfego actual.
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Alterações nos padrões de transporte Interoceânico (como quando
os canais de Suez e do Panamá se tornaram nas principais em
rotas de navegação a nível global) são responsáveis por muitas
bioinvasões mediadas pelos transportes. De forma semelhante, o
transporte trans-ártico entre o norte do Oceano Pacífico e o norte
do Oceano Atlântico, espera-se que cause uma série de invasões
de espécies invasoras não nativas no hemisfério norte, incluindo
o norte da Europa.
O movimento das embarcações (por exemplo navios portacontentores, petroleiros, barcos de recreio) representa um grande
vector de transporte para a introdução espécie invasoras e, até
um certo grau, as rotas marítimas ditam a dinâmica das invasões
biológicas marinhas em todo o mundo. As embarcações podem
ser um vector de espécies marinhas invasoras de duas maneiras:
i. A absorção de água de lastro, em grandes navios, pode arrastar
uma quantidade substancial de plâncton, incluindo larvas e esporos
(as primeiras fases de dispersão de organismos marinhos), sendo
que estes podem, subsequentemente, ser libertados em locais
recetores quando a água de latro é ejectada; ii. Estabelecimento
de substrato duro onde habitam organismos marinhos, sobre
o casco das embarcações ou de quaisquer outras superfícies
expostas à água (por exemplo, lemes, caixas náuticas e tanques
de água de lastro). O estabelecimento dos organismos em
superfícies artificiais é denominado po ‘bioincrustação’ e muitas
espécies marinhas invasoras são espécies de ‘bioincrustação’.
Espécies bioincrustadas nas embarcações podem ser transferidas
para locais recetores através de deslocamento, fragmentação ou
liberação de juvenis (larvas ou esporos).

Figura 10 – Caminhos de introdução de espécies
invasoras associadas com o transporte. Esquerda: a
troca da água de lastro (Crédito: CSIRO; zooplâncton
- NOAA Photo Library). Direita: bioincrustação de
navios. Fonte: LimnoMar

Espécies translocadas através de troca de água de lastro ou
bioincrustação das embarcações são mais prováveis de de
estabelecer nos portos, pois é estes locais que as embarcações
estão paradas a maior aprte do tempo. Espécies translocadas
que não são naturais do país do porto de destino, podem tornarse invasoras, propagando-se nesse ambiente. O sucesso da
invasão de espécies invasoras não-nativas, através do transporte,
depende se existem condições ambientais semelhantes entre
o local de origem e o local receptor, bem como das tolerâncias
ambientais do organismo. Por exemplo, um organismo que com
origem num ambiente de água doce quente tropical tem menor
probabilidade de se conseguir estabelecer um ambiente de água
fria, devido a incompatibilidades das tolerâncias fisiológicas, tanto
da salinidade como da temperatura.
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Se as condições ambientais estão dentro dos limites das
tolerâncias fisiológicas do organismo, o sucesso da invasão
irá depender de uma série de fatores: habitat disponível para a
colonização, disponibilidade de nutrientes, competição e interação
com as comunidades nativas e introdução de outros indivíduos da
mesma espécie para permitir a reprodução bem-sucedida e para
evitar estrangulamentos genéticos.

Figura 11 - Factores que afectam o sucesso de cada
etapa da introdução de espécies invasoras através
de incrustação biológica. Fonte: Floerl 2002.

A introdução de espécies invasoras também depende muito do
sucesso/sobrevivência dos organismos clandestinos (aqueles
que residem na água de lastro ou dentro da comunidade de
bioincrustação) durante a viagem. A sobrevivência dos organismos
durante o transporte diminui com o tempo de viagem e com
flutuações nas condições ambientais. A sobrevivência durante o
transporteo e as diferenças nas condições ambientais, durante
o mesmo e no local receptor, atuam como um filtro seletivo,
reduzindo a quantidade e diversidade da comunidade clandestina.
A abertura do transporte trans-ártico proporciona um risco
particularmente elevado para as novas invasões marinhas,
pois é um ‘filtro’ diferente das rotas marítimas anteriores, entre
o Norte do Atlântico e o Norte do Pacífico. Como mencionado
anteriormente, a rota marítima do Ártico possui um tempo de
viagem mais curto e, portanto, oferece maior probabilidade de
sobrevivência aos organismos clandestinos. Também possibilita
diferentes condições ambientais durante a rota, para as rotas
alternativas de navegação.
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As passagens do Árctico possibilitam o transporte através das
águas frias do pólo entre as bacias de água temperada do Norte
do Atlântico e no Norte do Pacífico, enquanto as vias transporte
de canais proporcionam transporte em condições quentes e
tropicais (a rota do Canal do Panamá também inclui um filtro
de flutuações de salinidade há medida que passa através de
lagos de água doce). Isto significa que espécies tolerantes a
temperaturas frias serão capazes de sobreviver ao transporte
e um grupo diferente de espécies invasoras não-nativas serão
introduzidas aos que anteriormente eram capazes de sobreviver
às rotas quentes de canal. Um estudo realizado por cientistas
do Canadá mostrou que, enquanto uma grande proporção da
comunidade de bioincrustação não sobrevive transportes entre
águas temperadas e o Ártico canadiano, algumas espécies são
capazes de fazer esta viagem. Isto confirma a possibilidade da
introdução de espécies invasoras por intermédio do ser humano,
através de transportes no Ártico.
O risco deste caminho de invasão, até às regiões do Atlântico e
do Báltico, é palpável. É provável que a rota de transporte mais
utilizada no Ártico seja entre a Ásia Oriental e o Norte da Europa.
Muitas das espécies provenientes desta região irão ser capazes
de sobreviver e de se estabelecer no norte da Europa, pois as
condições ambientais são semelhantes. Isto é particularmente
evidente pois uma grande proporção de espécies marinhas, que
já invadiram com sucesso o norte da Europa através de transporte
ou através de aquacultura, têm origem no Norte do Pacífico.
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2.5 Eventos climáticos extremos nas zonas
costeiras

Por estar rodeado pelas costas da Europa industrial, houve aumento da
frequência e da magnitude de, no norte, de eventos climáticos extremos
(por exemplo, tempestades, ondas de calor, chuvas fortes e tempestades
intensas) são uma consequência esperada das alterações climática.
Estes eventos podem favorecer as espécies invasoras, pois algumas
espécies têm uma alta tolerância a perturbações ambientais, tais
como impulsos de intensa actividade hidrodinâmica, baixa salinidade,
e deposição de sedimentos. As espécies invasoras também tendem a
ser rápidos colonizadores e são capazes de se estabelecer rapidamente
em superfícies que deixaram de ter vida marinha após eventos de
perturbadores.
Preve-se que, em conjunto, os efeitos das alterações climáticas, aumento
do nível do mar e aumento da intensidade de eventos climáticos extremos,
levem a um maior risco de inundação costeira e erosão, no futuro. Com
uma grande proporção da população humana e um elevado número de
bens adjacentes à costa ou estuários, há uma demanda crescente para
a proteção através de defesas costeiras. Isto também é verdadeiro para
o litoral norte da Europa, que está especialmente em risco, devido ao
aumento da erosão e de inundações.
A proliferação de defesas costeiras ao longo das linhas de costa
mundiais irá promover outro efeito indireto das alterações climáticas,
promovendo invasões marinhas. A maioria das defesas costeiras são
estruturas de engenharia rígida“ e, por conseguinte, podem proporcionar
um habitat adequado para a colonização de espécies invasoras, de
superfícies duras (bioincrustação). Como mencionado anteriormente,
muitas espécies marinhas invasoras são de bioincrustação, sendo estas
espécies conhecidas por conseguirem adequar-se melhor em estruturas
artificiais do que em superfícies naturais.
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A adição de estruturas artificiais pode, por conseguinte, oferecer
‘degraus’ às espécies invasoras para se propagarem por novos
locais. Isto é particularmente evidente quando as estruturas
artificiais proporcionam uma ligação entre troços de habitats
inadequados para uma espécie (por exemplo, a expansão de um
habitat arenoso que uma espécie de bioincrustação não consegue
colonizar). No mar Adriático, as defesas costeiras, construídas
ao longo de 200 km de costa arenosa, resultou na propagação
de uma série de espécies invasoras ao longo da costa italiana,
incluindo a alga Codium frágil spp. tomentosoides e o caracol do
mar Rapana venosa.

Figura 12 - Quebra-mares de defesa costeira, em Elmer Sands, Reino Unido proporcionam uma oportunidade
para espécies de substrato “rígido”, de espalharem ao longo da costa, em particular nas espécies com curto
potencial de dispersão (tal como ascidiacea e briozoários). Fonte: Firth et al. 2013
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3. Crie uma espécie invasora
Atividade:
• Crie uma espécie invasora (plantas ou animais), hipotética (não real), detalhando os
seguintes tópicos:
- Características das espécies (morfologia, anatomia, reprodução, estratégias ecológicas,
posição na cadeia alimentar, etc.);
- Características do seu habitat natural;
- Porque é que a espécie foi trazida para o novo habitat;
- Características do seu novo habitat;
- Porque é que a espécie se tornou invasora.
• Nomeie as novas espécies (seguindo as regras de nomenclatura) e desenhe a espeécie de
acordo com
As suas características.
• Prepare uma apresentação das “novas” espécies invasoras e discuta o potencial impacto
das novas espécies invasoras sobre as outras espécies.
• Discuta as medidas que poderiam ser promovidos para controlar a presença das espécies
no novo habitat.
• Elabore um plano de controlo para as novas espécies invasoras, incluindo técnicas biológica
e/ou mecânicas.
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3

Quais são os desafios quando se
pensa sobre alterações climáticas e as
espécies invasoras?

Lagostim marmorizado,uma espécie invasora de água doce. Fonte: Heutter, C.; na Science
Magazine

Existem dois desafios muito diferentes relacionados com o
impacto que as alterações climáticas têm (e irão ter) sobre
espécies invasoras:
I. Existem incertezas sobre os impactos das alterações climáticas
sobre espécies invasoras;
II. Há a necessidade de desenvolver planos e processos que
mitiguem os impactos previstos.
Embora diferentes, estes desafios estão inerentemente ligados,
pois compreende corretamente os efeitos das alterações
climáticas será imperativo para informar o desenvolvimento de
práticas de gestão de espécies invasoras.
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3.1 Incertezas e lacunas de conhecimento

Pode ser difícil decifrar as ligações entre alterações climáticas e o
aumento, observado, da abundância e expansão da distribuição
de espécies invasoras, pois existem um certo número de factores
que actuam simultaneamente. Por exemplo, podem existir várias
alterações ambientais relacionadas com as alterações climáticas
e podem existir outros fatores não relacionados com as alterações
climáticas, que também estão a ocorrer.
No Reino Unido, muitas espécies marinhas invasoras estabelecemse, primeiramente, na costa sul por causa da frequente introdução
de espécies mediada por humanos, através de trasnporte marítimo
e o uso recreacional de embarcações, nesta área. Espécies
estabelecidas que são introduzidas na costa sul, espalham-se,
posteriormente, para o norte, ao longo de vários anos seguindo
padrões de uma invasão natural, não relacionados com os efeitos
das alterações climáticas. Assim, só a expansão para norte, de
uma espécie que apresente uma história de invasões para norte,
devido à temperatura, pode ser indirectamente ligado a aumentos
da temperatura de água do mar, que se observou (ver estudos de
caso de Crassostrea gigas e clava Styela).
Estudos, como os realizados por Ojaveer et al. (2011), que
investigam o efeito de um grande número de de parâmetros de
mudanças ambientais (relacionados com as alterações climáticas)
sobre a abundância de um número de espécies invasoras, ao
longo do tempo, são bons para a compreensão dos efeitos das
alterações climáticas. No entanto, estes estudos nem sempre são
possíveis, pois existe pouca informação sobre a distribuição de
espécies invasoras.
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Isto deve-se a uma falta de esforço dpara fazer pesquisas
consistentes, ao longo do tempo, e uma falta de conhecimento
taxonómico, necessário à identificação correta de espécies
invasoras. Muitas espécies invasoras marinhas são bastante
difíceis de identificar, e a taxonomia de alguns grupos marinhos,
tais como ascidians e organismos mais pequenos, estão ainda
por resolver. Atualmente há, também, um número limitado de
programas de monitorização, a decorrer, para detectar a presença
e a abundância de espécies invasoras no norte da Europa. A
maioria das informações sobre sua distribuição vem de projectos
fragmentados, pesquisas de espécies únicas, ou de programas de
monitorização gerais do meio marinho, que são promovidos pelos
governos nacionais e pela União Europeia, mas que não visam
especificamente espécies invasoras (por exemplo, monitorização
Directiva Quadro da Água).
Existem outros desafios ao prever os efeitos das alterações
climáticas. É difícil prever a resposta das espécies invasoras às
alterações ambientais, quando há uma falta de dados ecológicos
e fisiológicos para as espécies nativas e invasoras dentro de um
ecossistema marinho. Dados importantes incluem informação
específica sobre espécies, sobre os limites de tolerância e os
efeitos de parâmetros ambientais no crescimento, reprodução e
estabelecimento (no caso de espécies de bioincrustação).
São necessários mais estudos de laboratório e de campo para
avaliar estas respostas. Um bom exemplo é ume studo feito por
Stachowicz et al. (2002). Neste estudo as observações de campo
da temperatura da água e da distribuição de espécies numa
comunidade de bioincrustação foram registadas, ao longo de 12
anos. Isto foi acoplado com estudos laboratoriais controlados, que
avaliaram o efeito directo da temperatura na taxa de crescimento
das espécies chave da comunidade. O estudo mostrou que
temperaturas de inverno mais elevadas, correlacionada com um
maior estabelecimento e abundância de ascidiacea invasoras
no verão e indicarou que o aumento da temperatura causou
um crescimento substancialmente mais rápido em ascidiaceas
invasoras, do que os seus equivalentes nativos.
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3.2 Mitigação

Uma vez que uma espécie invasora de águas salobras ou
marinhas se estabelece é muito difícil de eliminar e conter a
sua propagação. Muitas tentativas de irradiacar falham e têm
elevados custos de implementação. Por esta razão, a prevenção
da introdução inicial é considerada a medida de gestão mais eficaz
e menos prejudicial para o ambiente, para as espécies invasoras
(Hilliard 2004). Como tal, é um componente-chave da legislação
circundante às espécies invasoras, na Europa (por exemplo, a
Lei WANE Scotland 2011, regulamento de Espécies Invasoras da
União Europeia e a Convenção sobre Diversidade Biológica).A
Convenção da Organização Internacional Marítimal sobre
Gestão da Água de Lastro, prestes a entrar em vigor, irá ajudar
a evitar a propagação de espécies invasoras por transporte. Esta
convenção obriga que todas as embarcações a tratar a água de
lastro, de forma que um número limitado de organismos, viáveis,
seja libertado durante a troca dstas águas.
Estratégias que impeçam a propagação de espécies invasoras,
mediada pelos seres humanos, vão contribuir para a mitigação
de invasões mediadas pelas alterações climáticas. No entanto,
algumas espécies são capazes de se propagar naturalmente
por longas distâncias, sem a ajuda de vectores humanos (por
exemplo, espécies como a Crassostrea gigas, que tem uma longa
fase larvar e, portanto, um elevado potencial de dispersão). As
avaliações de risco que prevêm futuras invasões são importantes
para estas espécies. Podem ser usadas para destacar as
populações fonte e locais em risco de invasão. Esta informação
pode tornar os programas de erradicação mais eficazes, ao
determinar locais úteis para realizar monitorizações, de forma a
que a introdução de espécies invasoras possa ser detectada o
mais cedo possível.
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Deve-se mencionar, porém, que ambas as invasões mediadas
por seres humanos e naturai,s serão difíceis de prevenir e gerir
nos cenários atuais de alterações climáticas. A melhor e amis
abrangete solução é combater as alterações climáticas em si e
reduzir os impactos humanos que as aceleram.

FINAL REFLECTIONS

Depois de ter desenvolvido o estudo relacionado com cada pergunta,
responda novamente às questões iniciais:
1. Como é que as alterações climáticas afetam a distribuição das espécies
marinhas?
2. Qual será o impacte das alterações climáticas nas espécies invasoras,
no futuro próximo?
3. Quais são os desafios quando se pensa em alterações climáticas e
espécies invasoras?
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1.¿Estamos cambiando el océano a nivel global?
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