
Ajude o projeto LIFE Invasaqua!
Ligue os dados do seu telemóvel e aponte a 
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O efeito Frankenstein

Frankenstein – Romance de Mary Shelly (1918)

Pensando criar uma versão humana 

melhorada, criou-se um monstro. 

O efeito Frankenstein foi referido pela 

primeira vez no contexto de invasões em 

meio aquático por Moyle et al. em 1986.



Espécie não-nativa invasora

• Nativa de outra área geográfica.

• Introduzida por ação humana, de forma intencional 
ou acidental.

• Com pelo menos um dos seguintes tipos de 

impactos:

• sobre a Biodiversidade
• sobre a Economia
• sobre a Saúde



Baixa perceção de efeitos 

Económicos

Principais resultados:
• Produção Hidroelétrica –

baixa perceção
• Pesca desportiva –

perceção mais elevada

Exemplos no inquérito:
• Pesca desportiva 
• Produção Hidroelétrica
• Prática Balnear
• Navegação
• Distribuição de água
• Custos do tratamento de água



Na União Europeia, o custo anual 

associado às espécies invasoras é 

de pelo menos:

12 mil milhões de euros

E os custos sobem todos os anos.

(Comissão Europeia, 2013)



Baixa perceção de efeitos na

Saúde Pública

Principais resultados:
• Baixa perceção de danos 

físicos
• Perceção mais elevada 

sobre efeitos na 
qualidade da água

Exemplos no inquérito:
• Transmissão de doenças
• Transmissão de parasitas
• Qualidade dos alimentos
• Qualidade da água
• Danos físicos
• Alergias



Efeitos sobre a saúde humana
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Qual a importância económica do 
lagostim-vermelho-da-Luisiana?
(Procambarus clarkii)

• Causa prejuízos aos produtores 
de arroz (±43€/ha/ano; > 1 milhão/ano).
• Consumo de plantas jovens (42% 

com 1 lagostim/m2)

• Destruição de marachas

• É comestível.
• Muito apreciado em alguns 

países
• Com pouca tradição em Portugal

• É um recurso importante que 
pode ser explorado.
• Há mercado para esta espécie



1981



A ameijoa-asiática 
(Corbicula fluminea)

Nativa da Ásia

Estados unidos - 1920s

América do Sul - 1970s

Europa - 1981 (Portugal)

Espécie muito tolerante a 

uma gama grande de 

condições ambientais



Campotéjar
Enrique Martínez Bueso

(adaptado de Rosa et al., 2011)

Sistemas de irrigação 
e centrais térmicas 
são particularmente 
vulneráveis

Impactos da ameijoa-asiática

http://www.laverdad.es/autor/enrique-martinez-bueso-810.html
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Tartaruga-de-orelha-vermelha
(Trachemys scripta elegans)

• Nativa da América do 
Norte

• Responsável pela 
transmissão de 
Salmonela aos 
humanos

• Salmonela presente em 
animais de estimação e 
em animais selvagens

Photo credits: Fruggo
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Aedes aegyptii
Vetor do dengue na Madeira

Por Muhammad Mahdi Karim - Obra do próprio, GFDL 1.2, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9556152
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Mexilhão-zebra (Dreissena polymorpha)

Nativo da região do

Mar Negro, Cáspio e Mar de Aral

Photo by Marrone Bio Innovations, Inc. 
Inspection Programs — Don't Move A Mussel

James F. Lubner, University of Wisconsin 
Sea Grant Institute, Bugwood.org

Zebra Mussel & Quagga Mussel - SLELO PRISM

www.bayportmarina.com

www.osoyoostimes.com

https://marronebioinnovations.com/
https://www.dontmoveamussel.com/inspection-programs
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sleloinvasives.org%2Finvasives%2Fgeneral-invasive-species-list%2Fzebra-mussel-quagga-mussel%2F&psig=AOvVaw3FltML16YpM4FLQXWHgyp-&ust=1595008135522000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCNDn1byq0uoCFQAAAAAdAAAAABAE


Mexilhão-zebra (Dreissena polymorpha)

Detetado em outubro de 2019 no reservatório do Alfundão, 
junto à Barragem do Pisão (bacia do Sado)

Em Espanha, só no 
Ebro, entre 2001 e 2010 
a invasão custou mais 
de 13 milhões de Euros.

Na Flórida (E.U.A.) as 
perdas económicas 
ligadas a esta espécie 
ao longo de 20 anos 
foram estimadas em 
244 milhões de dólares.

Photos by David Catita. 2019
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