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factores, encontra-se o lagostim-vermelho-do-Luisiana como possível presa 

preferencial. 
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RESUMO 

 

 O lagostim-vermelho-do-Luisiana (Procambarus clarkii, Girard 1852) foi 

introduzido pela primeira vez na Península Ibérica em 1973 em Espanha e registado em 

Portugal pela primeira vez em 1979 no rio Caia (Ramos & Pereira 1981), tendo-se 

expandido, por dispersão natural e transporte humano, para o Norte da Península desde 

então. A modelação da distribuição desta espécie em áreas invadidas foi já tentada por 

diferentes autores, utilizando quer variáveis amostradas a nível local, quer a nível 

regional. O objectivo principal deste trabalho foi caracterizar a invasão por P. clarkii 

nas bacias do Noroeste de Portugal, onde esta espécie chegou muito recentemente.  

 Em primeiro lugar a pesquisa de datas de chegada da espécie a cada bacia 

permitiu concluir que provavelmente a espécie ainda se encontra em expansão e que 

esta invasão terá sido impulsionada por transporte humano. Foi também feita uma 

campanha de armadilhagem entre Julho e Outubro de 2010 em 81 locais dentro da área 

de estudo, em 5 diferentes bacias. De seguida, a distribuição da espécie foi modelada 

utilizando 41 pontos, tendo sido criados dois modelos: um baseado em variáveis locais 

amostradas e outro nas variáveis de temperatura descritas por Capinha & Anastácio 

(2011). O modelo local apresenta variáveis já identificadas noutros trabalhos como é o 

caso da altitude, e da largura e da profundidade do curso de água. Ambos os modelos 

foram utilizados para fazer previsões sobre quais dos 40 locais não utilizados na 

modelação apresentam condições ambientais propícias ao estabelecimento da espécie no 

futuro. A existência de muitos locais ainda por invadir veio suportar a hipótese de que a 

espécie se encontra ainda em expansão. O cálculo do número de anos que a espécie 

demorará a chegar aos locais com alto índice de adequabilidade permitiu concluir que 

existem muitos locais passíveis de ser invadidos nos próximos 15 anos. 
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ABSTRACT 

  

 The red swamp crayfish (Procambarus clarkii, Girard 1852) is an invasive 

species that was first introduced in the Iberian Peninsula in 1973 in south-western 

Spain. It was first recorded in Portugal in 1979 and has expanded its distribution, by 

both natural dispersion and anthropogenic transport, to the north of the Peninsula ever 

since. The distribution of this species in invaded areas has been subject to modeling 

efforts by several authors with both locally sampled variables and regional variables. 

The main goal in this study was to characterize this invasion for the main basins of the 

Northwest of Portugal.  

 The first conclusion taken from the analysis of the years of arrival of this species 

to each basin is that P. clarkii is most likely still in an invading process which has been 

enhanced by human transportation within this area. A trapping campaign (between July 

and October 2010) in 81 different areas allowed a characterization of the distribution of 

the species. Out of all the points, 41 were chosen to model the distribution of this 

species in two different ways: based on locally sampled variables and based on the 

temperature variables described by Capinha & Anastácio (2011). This first model 

includes variables that had already been identified for its influence in this species, such 

as altitude, and river width and depth. Both models were used to evaluate which of the 

40 points not used previously presented a suitable habitat for the species to expand in 

the future. The existence of several suitable areas yet to be invaded supports the 

hypothesis that the species is still expanding its distribution. The number of years that 

will take for the species to reach the still uninvaded areas was calculated. This analysis 

concluded that there are several stream sections in risk of being invaded in the next 15 

years. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Espécies invasoras 

As espécies invasoras são consideradas actualmente como uma das maiores 

ameaças à biodiversidade (Sala et al. 2000; Geiger 2005; Vié et al. 2009), em particular 

em habitats de água doce (Lodge et al. 2000; García-Berthou et al. 2005; Gherardi 

2006). Para além da redução do número e/ou abundância de espécies nativas com as 

quais competem, as espécies invasoras levam também à deterioração da estrutura e 

funcionamento das comunidades e ecossistemas autóctones (Sanders et al. 2003).  

O maior sucesso das invasões em ecossistemas de água doce (em relação ao que 

acontece em meio terrestre), faz com que as espécies invasoras sejam consideradas a 

primeira ou segunda maior ameaça para a biodiversidade nestes habitas (Lodge et al. 

2000). As duas razões avançadas para esta diferença em relação aos habitats terrestres 

são o uso que o homem faz deste tipo de habitats e recursos associados, que aumenta em 

muito a probabilidade de transporte de espécies entre bacias hidrográficas, e a facilidade 

de dispersão resultante da escassez de barreiras nestes sistemas. Quando presentes, as 

barreiras, sejam elas naturais (e.g. quedas de água) ou artificiais (e,g. barragens), podem 

dificultar a expansão de uma espécie invasora (Kerby et al. 2005). 

Para poder gerir com eficácia uma população invasora é preciso saber quais os 

locais já invadidos pela espécie (i.e a sua distribuição actual), os factores que 

promoveram o seu estabelecimento e qual a adequabilidade das regiões ainda não 

invadidas para uma futura expansão. 

 

 Modelos bioclimáticos 

Uma das melhores formas de fazer esse estudo, é através dos modelos 

bioclimáticos. Os modelos bioclimáticos precisam de dois tipos de dados: pontos de 

ocorrência da espécie (e na maior parte dos casos também pontos onde esta não ocorre) 

e um conjunto de parâmetros ambientais explicativos, ainda que provavelmente estes 

constituam apenas uma parte dos factores ambientais envolvidos (Anderson et al. 2003; 

Peterson 2003). O resultado desta análise será um mapa de adequabilidade ambiental 

para a espécie (distribuição potencial ou fundamental niche) e não a sua distribuição 

real (realized niche) (Guisan & Zimmermann 2000; Peterson 2003) Os parâmetros 
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ambientais seleccionados são definidos e obtidos com base na distribuição nativa e/ou 

invasora da espécie como forma de caracterizar as condições ambientais onde esta 

sobrevive e assim estimar a distribuição potencial desta espécie numa outra área 

geográfica (Peterson 2003; Broennimann & Guisan 2008). 

Apesar de os seus resultados serem considerados bastante fiáveis, este tipo de 

modelação parte de alguns pressupostos não realistas (Jeschke & Strayer 2008): 1) que 

as interacções biológicas não são importantes na determinação da distribuição 

geográfica de uma espécie, ou que são constantes no tempo e espaço; 2) que as espécies 

têm uma composição genética e fenotípica constante; e 3) que as espécies ocorrem em 

todos os locais com condições climáticas favoráveis e em mais local nenhum.  

O terceiro pressuposto é talvez aquele que poderá introduzir uma maior fonte de 

erro no processo de modelação. Por um lado, a espécie poderá estar presente em vários 

locais onde ainda não foi detectada que entrarão na modelação como apresentando um 

ambiente não favorável, correspondendo portanto a falsas ausências (Peterson 2003). 

Por outro lado, uma espécie nunca se distribui por todas as  áreas que possuem 

características ambientais favoráveis (Peterson 2003). Segundo Peterson (2003), tal 

deve-se a quatro fenómenos: dispersão, especiação, extinção e competição. No caso das 

espécies invasoras são especialmente importantes os fenómenos de dispersão e 

competição. As limitações na dispersão podem resultar do tempo decorrido após a 

introdução e das barreiras geográficas, podendo fazer com que a espécie não tenha 

contacto com áreas favoráveis, e portanto esteja aí ausente (Pearson & Dawson 2003; 

Peterson 2003). Também a competição interespecífica pode ser suficiente para que uma 

espécie não colonize uma determinada área (Pearson & Dawson 2003; Peterson 2003). 

Por outro lado, também pode acontecer que a espécie tenha sido detectada em áreas não 

favoráveis, uma vez que há locais que poderão não suportar uma população mas que são 

frequentemente visitados por indivíduos dispersores provenientes de zonas favoráveis; 

naturalmente, este problema é maior em espécies com elevada capacidade de dispersão 

(Peterson 2007).  

Considerados estes pressupostos, devem ser também tidos em consideração 

potenciais fontes de erro nos dados e no realismo do modelo. Segundo Barry & Elith 

(2006), os erros nos dados poderão surgir pela(o): i) limitação de covariáveis que 

permitam uma quantificação completa de processos ecológicos demasiado complexos; 

ii) tamanho reduzido da amostra, por vezes insuficiente para inferir quais as variáveis 



3 
 

mais importantes; iii) amostragem enviesada, que se traduzirá na avaliação das relações 

espécie/ variáveis ambientais observadas apenas nas áreas amostradas ao invés de em 

toda a área de estudo; iv) pouca representatividade de locais onde a espécie está ausente, 

informação relevante para a construção do modelo. 

Apesar destas limitações os modelos bioclimáticos têm sido muito utilizados no 

estudo de espécies invasoras como forma de prever a sua expansão para novas áreas e 

como ferramenta numa estratégia de controlo das suas populações (e.g. Peterson 2003; 

Pearson 2007; Jeschke & Strayer 2008).  

Para inclusão nos modelos bioclimáticos podem ser seleccionadas variáveis 

ambientais medidas a diferentes escalas espaciais. De facto, para uma espécie 

permanecer num local tem de passar por um 'filtro' de variáveis que actuam a diferentes 

escalas (Poff, 1997; Sandin & Johnson 2004) e que deverão ser consideradas em 

estudos de ecologia (Morris 1987). No que diz respeito a espécies dulçaquícolas, Poff 

(1997), considera quatro escalas diferentes de análise: bacia hidrográfica, vale, rio e 

microhabitat. Sandin & Johnson (2004) referem ainda duas escalas mais amplas que a 

da bacia hidrográfica: regional e continental.  

A importância de considerar as diferentes escalas para a previsão da distribuição 

de espécies nativas foi já comprovada por alguns estudos realizados sobre diversas 

espécies dulçaquícolas (e.g. Leftwich et al. 1997; Wiley et al. 1997; Sandin & Johnson 

2004; Martin & Petty 2009). Por essa razão não é possível avaliar a priori  qual será a 

escala ou conjunto de escalas que melhor irá prever a distribuição de uma espécie 

invasora. Mesmo considerando duas espécies dulçaquícolas presentes num mesmo 

habitat, Martin & Petty (2009) verificaram que a escala das variáveis que mais 

influenciavam uma espécie era diferente da escala das variáveis que mais influenciavam 

a outra. 

Apesar disto, muitos estudos apenas tiveram em conta as variações regionais ou 

as variações locais destas variáveis, não considerando que ambas influenciam a 

distribuição de uma espécie.  

 

 Lagostim-vermelho-do-Louisiana 

O lagostim-vermelho-do-Louisiana, Procambarus clarkii (Girard 1852), tem-se 

expandido um pouco por toda a Europa (Holdich 2002). A chegada desta espécie 
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originária do Noroeste do México e Sul dos E.U.A. à Europa foi motivada por questões 

comerciais (Fidalgo 2001; Geiger et al. 2005; Gherardi 2006). Introduzida em 1973 em 

Espanha, foi registada em Portugal pela primeira vez em 1979 (Ramos & Pereira 1981). 

Actualmente a espécie encontra-se já referida na legislação portuguesa como invasora 

para quase todas as bacias hidrográficas, com excepção das bacias do Minho, Lima, 

Cávado e Ave (Decreto-Lei nº 565/99). No entanto, sabe-se que a espécie se encontra já 

presente em rios da região Norte, para onde tem progredido, como são os casos do 

Vouga, Douro e Ave (Fidalgo 2001; Ronaldo Sousa com. pess.). 

Esta espécie possui uma série de características biológicas, ecológicas e 

comportamentais que a tornam uma boa invasora (Arquiloni et al. 2005; Gherardi 

2006): estratégia reprodutiva do tipo ‘r’, capacidade de tolerar grandes variações 

ambientais (Gherardi 2006; Hernandez et al. 2008) e uma dieta oportunista (Correia 

2003; Geiger 2005; Gherardi 2006; Hernandez et al. 2008). É mesmo considerada a 

espécie com maior plasticidade ecológica de toda a ordem Decapoda (Gherardi & 

Holdich 1999; Hernandez et al. 2008).  

Apesar de não ser uma espécie com processos eficazes de dispersão entre bacias, 

o Homem tem ajudado à sua introdução em novos habitats. Uma vez introduzido, e 

havendo uma população estável, a expansão nesse corpo de água faz-se rapidamente 

(Geiger et al. 2005). Num estudo recorrendo a técnicas de telemetria, Barbaresi et al. 

(2004) calcularam que a distância média diária percorrida entre o ponto inicial de 

libertação e a sua posição no final do estudo foi de 3.9 m/dia (SE=0.76) e 3.28 m/dia 

(SE=2.36), respectivamente para fêmeas e machos de P. clarkii. Ainda que, o valor 

máximo obtido de distância percorrida por um indivíduo durante esse estudo tenha sido 

bastante superior (76.05 m).  

A invasão por P. clarkii tem sido muito estudada na Península Ibérica, 

especialmente no Sul, onde foi introduzido originalmente. O impacto da sua introdução 

já foi identificado em plantas aquáticas (Geiger et al. 2005; Kerby et al. 2005), 

invertebrados (Geiger 2005; Kerby et al. 2005; Correia & Anastácio 2008), anfíbios 

(Cruz & Rebelo 2005; Cruz et al. 2006, Cruz et al. 2008, Nunes et al. 2010), e outros 

taxa (Lodge et al. 2000). Apesar do seu impacto e predação sobre estes taxa, esta 

espécie tem uma elevada importância para níveis tróficos superiores, uma vez que é um 

recurso importante para a lontra (Lutra lutra), bem como para pelo menos 3 outras 

espécies de mamíferos, 6 de aves e 3 de peixes na região do Mediterrâneo (Correira 
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2001; Geiger 2005). Esta dualidade enquanto predador e presa traduz-se no grande 

impacto de P. clarkii na estrutura e funcionamento dos ecossistemas, tendo vindo a 

mudar por completo as relações entre as espécies e os fluxos de matéria e energia das 

regiões em que tem sido introduzida (Geiger et al. 2005; Kerby 2005). 

 

  Modelos explicativos da distribuição de P. clarkii 

Muito recentemente foi proposto um modelo bioclimático que prevê a 

distribuição de P. clarkii na Península Ibérica, construído com base nas condições 

climáticas na área de distribuição nativa e nos locais já invadidos por esta espécie no 

resto do mundo (Capinha & Anastácio 2011). Utilizando apenas variáveis climáticas, 

Capinha & Anastácio (2011) concluíram que para a Península Ibérica, os locais mais 

favoráveis para a espécie poderiam ser previstos com base em três medidas de 

temperatura, da mais importante para a menos importante: temperatura média no 

trimestre mais frio, temperatura média anual e temperatura média do trimestre mais 

quente. 

Foram também já publicados quatro modelos de distribuição de P. clarkii 

criados apenas com base na distribuição da população invasora em áreas relativamente 

restritas. Estes quatro últimos modelos baseiam-se em variáveis locais para prever a 

distribuição em áreas do Sul de Portugal (Cruz & Rebelo 2007, Banha & Anastácio 

2011), do Sul de Espanha (Gil-Sánchez & Alba-Tercedor 2002) e do Norte de Itália 

(Siesa 2011). Nestes estudos foram identificados alguns factores que parecem ser 

determinantes na distribuição de P. clarkii a nível local (listagem de variáveis na Tabela 

1). 
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Tabela 1 - Variáveis identificadas em diferentes modelos de distribuição de P. clarkii 

Autores Local 
Tipo de 

modelo 

Tipo de 

variáveis 
Variáveis seleccionadas Influência 

Gil-Sánchez & 

Alba-Tercedor 

(2002) 

Sul de 

Espanha 

GLM Locais Altitude 

Velocidade da corrente 

Temperatura mínima no 

Inverno 

Negativa 

Negativa 

Positiva 

Cruz & Rebelo 

(2007) 

Sul de 

Portugal 

GLM Locais Altitude 

Velocidade da corrente 

Distância a um local com 

uma pop. de P. clarkii 

estabelecida 

Negativa 

Negativa 

Positiva 

 

Banha & 

Anastácio 

(2011) 

Sul de 

Portugal 

GLM Locais Vegetação 

pH  

Condutividade  

Profundidade  

Velocidade da corrente 

Positiva 

Negativa 

Positiva 

Negativa 

Negativa 

Siesa  (2011) Norte de 

Itália 

GAM / 

SEVM 

Locais Proximidade a centros 

urbanos  

Características físicas do 

corpo de água: área e 

largura  

Hidroperíodo  

Distância a um local com 

uma pop. de P. clarkii 

estabelecida 

Positiva 

 

Positiva 

 

 

Positiva 

Positiva 
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 Objectivos 

Os objectivos deste trabalho são: 1- Documentar a forma como decorreu a 

invasão de P. clarkii no Noroeste de Portugal; 2- Determinar a distribuição desta 

espécie nesta área; 3- Produzir um modelo local de distribuição de P. clarkii com base 

em variáveis locais e compará-lo com uma aproximação ao modelo regional descrito 

por Capinha & Anastácio; 4- Calcular os locais mais susceptíveis a uma invasão nos 

próximos anos; 5- Criar um mapa de previsões da possível data de chegada desta 

espécie a diferentes regiões em risco de invasão. 6- Discutir a importância da utilização 

de variáveis locais na criação de modelos de distribuição para esta espécie.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

  

 2.1 Área de estudo 

 A área de estudo corresponde ao noroeste de Portugal, sendo as bacias 

hidrográficas amostradas a do Minho (n = 20 pontos de amostragem), Lima (n = 22), 

Cávado (n = 13), Ave (n = 17) e Tâmega (n = 11) (escolha de bacias hidrográficas 

adaptadas de Filipe et al. 2009). Todos os rios correm na direcção Nordeste-Sudoeste e, 

com excepção do Tâmega, têm a sua foz no Oceano Atlântico. O rio Tâmega é um 

afluente do rio Douro, desembocando neste a 46 km da foz. Em todas as bacias há um 

gradiente entre uma zona mais montanhosa com temperaturas baixas e solo mais 

rochoso a montante e uma zona de planície com temperaturas mais elevadas e solo mais 

argiloso a jusante. De referir que, não existindo muitas barragens dentro da área de 

estudo, existem várias mini-hídricas e açudes, potencias barreiras à dispersão de P. 

clarkii. 

O Noroeste de Portugal caracteriza-se pelos relevos acentuados, elevada 

pluviosidade e baixas temperaturas, principalmente se comparado com o Sul e Centro 

do país. P. clarkii terá colonizado esta região muito recentemente (presente trabalho).  

Figura 1 - Localização da área de estudo na Península Ibérica 
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Figura 2 - Principais bacias da área de estudo 

 

 2.2 Revisão da informação publicada 

Para estimar as datas de chegada da espécie a cada uma das bacias foi realizada 

uma revisão da informação publicada disponível a partir de diversas fontes: artigos e 

dissertações científicos (Web of Knowledge, Biblioteca Online e repositórios 

Universitários das Universidades de Lisboa, Porto, Aveiro e Minho), notícias de jornais 

online (Correio da Manhã, Correio do Minho, Diário do Minho, Jornal de Notícias e 

Público) e outras referências em páginas de internet. Foi também feita uma pesquisa 

exaustiva em todos os exemplares do jornal diário "Correio do Minho" para os meses de 

Abril a Setembro, época de actividade máxima de P. clarkii (Gherardi et al. 2000), para 

o período de 1998 a 2004. 
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 2.3 Amostragem 

 Os dados foram recolhidos nos meses de Julho, Setembro e Outubro de 2010, 

correspondendo a parte do período de máxima actividade de P. clarkii (Gherardi et al. 

2000). A presença de lagostim foi averiguada recorrendo a armadilhas de funil iscadas 

com sardinha. Foram colocadas 5 armadilhas por ponto de amostragem, tendo sido 

verificadas em 3 dias consecutivos (com reposição do isco a cada visita). Este método 

foi já utilizado em estudos anteriores com sucesso (Cruz & Rebelo 2007). Retiraram-se 

as armadilhas do local assim que a presença da espécie foi confirmada 

 A amostragem incidiu sobre rios principais, intermédios e secundários, de forma 

a obter uma maior variabilidade das variáveis ambientais em análise. O número de 

pontos de amostragem por rio variou entre 1 e 5, de acordo com as possibilidades de 

acesso e a extensão de rio. Os corpos de água intermédios drenam para os principais e 

os secundários para os principais ou intermédios. Os rios principais de cada bacia 

(legendados na figura 2 com letra maior) foram armadilhados de aproximadamente 5 em 

5 quilómetros, correspondendo a 26 pontos de amostragem. Aos rios intermédios 

(amostrados na figura 2 com letra mais pequena) corresponderam 21 pontos de 

amostragem, e aos secundários, a 35 pontos de amostragem. Os rios intermédios e 

secundários foram armadilhados a aproximadamente 3 quilómetros da sua junção com o 

rio de categoria superior. As coordenadas geográficas de todos os pontos foram obtidas 

com GPS.  
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Tabela 2 - Bacias e corpos de águas amostrados 

Corpo de água 

Bacia 
Principal Intermédio Secundário Total 

Minho 5 5 10 20 

Lima 7 7 8 22 

Cávado 4 3 6 13 

Ave 4 4 7 15 

Tâmega 6 2 3 11 

Total 26 21 35 81 

. 

Em caso de não detecção da presença de lagostim em determinado ponto do rio, 

foram percorridos transectos de 100 metros ao longo da margem para recolha de 

dejectos de lontra e de outros carnívoros, nos quais foi prospectada a presença de 

vestígios de P. clarkii. A detecção de P. clarkii em dejectos levou à criação de uma 

nova categoria – local com possível presença de P. clarkii. 
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 Caracterização dos locais de amostragem 

 Cada um dos pontos de amostragem foi caracterizado tendo em conta diferentes 

parâmetros ambientais (Listagem na Tabela 3):  

Tabela 3 – Quadro resumo das variáveis medidas em cada ponto de armadilhagem para P. clarkii. Para 

uma informação mais detalhada ver texto. 

Variável Tipo Descrição 

Altitude (m) Contínua 
Altitude acima do nível médio da água, obtida a 

partir de GPS 

Profundidade (cm) Contínua 
Maior profundidade medida na região onde foram 

colocadas as armadilhas 

Largura (m) Contínua 

Distância entre margens medida em fotografia de 

satélite (software Google Earth) ou por estimativa 

visual (quando <10 metros) 

Usos Humanos Ordinal (1-4) 
Nível de perturbação antropogénica identificado para 

cada local 

Dez Ordinal (1-4) 
Tipo de ocupação dos primeiros 10 metros de 

margem 

Solo Margem Ordinal (1-5) 
Percentagem de cobertura de cada uma das classes 

na margem  

Solo Fundo Ordinal (1-5) 
Percentagem de cobertura de cada uma das classes 

no fundo do rio 

Vegetação Margem Ordinal (1-5) 
Percentagem de cobertura de cada uma das classes 

na margem 

Vegetação Fundo Ordinal (1-5) 
Percentagem de cobertura de cada vegetação no 

fundo 

Declive Ordinal (1-5) 
Percentagem de declive das margens (estimativa 

visual) 
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 A medição da largura do rio ou ribeiro foi feita perpendicularmente a este e no 

local onde foram colocadas as armadilhas. Para esta medição utilizou-se a fotografia de 

satélite do software Google Earth ou foi feita uma estimativa visual quando a largura 

estimada era menor que 10 metros.  

 A profundidade foi medida nos locais em que as armadilhas foram colocadas 

com auxílio de uma régua. 

 A avaliação dos usos humanos foi categorizada em 4 classes que representam 

uma perturbação crescente do habitat de P. clarkii. A primeira classe corresponde a 

locais nos quais não foram encontrados quaisquer impactos relevantes. Para os pontos 

da segunda classe foram identificados pequenos impactos, tais como pessoas a 

frequentar o rio (praia fluvial ou local de pesca). A terceira classe corresponde a locais 

em que poderá haver uma degradação da qualidade decorrente da presença de lixo ou de 

uma ETAR a montante do local. Por fim, a última classe é aquela em que se deu 

modificação do substrato do próprio rio (por exemplo por colmatação com cimento). 

 Uma vez que as características do corpo de água são influenciadas pelos habitats 

que o envolvem (e.g. Richards et al. 1997; Wiley et al. 1997; Sandin & Johnson 2004), 

foi também feita uma avaliação do tipo de ocupação das margens, numa faixa de 10  

metros a partir da margem. Para esta variável os pontos foram também classificados em 

quatro classes que representam um aumento de influência humana. A primeira classe foi 

atribuída aos pontos que apresentavam uma margem constituída essencialmente por 

vegetação ripícola. A segunda relaciona-se com a presença de floresta, pequena 

agricultura, vinha, zona de pasto ou cais de pedras. A terceira com agricultura intensiva, 

eucaliptal, estradas de terra batida ou praia. Por fim, a última classe foi atribuída a locais 

que tivessem uma povoação, estradas alcatroadas ou cais de cimento. A cada ponto 

poderia ser atribuída mais do que uma destas classes, tendo sido calculada nestes casos 

a média dessas classes. 

 Para a caracterização do solo e da cobertura por vegetação, as variáveis foram 

calculadas como frequência absoluta de um total de 30 pontos (3 replicados de uma 

amostragem aleatória de 10 pontos), com aproximação posterior a percentagem de 

cobertura. No caso do solo este processo foi realizado na margem e no fundo do corpo 

de água. Cada ponto foi classificado de acordo com a dureza do substrato (“duro”, 

“médio” ou “mole”), classificação que se relaciona com a possibilidade de escavação do 

substrato por P. clarkii. A classificação 'duro' foi atribuída a solos com uma dimensão 
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de grão maior que 30 cm (correspondendo a rocha e pedra na ficha de caracterização em 

Anexo), a classificação “médio” para dimensões de grão entre 2 mm e 30 cm 

(correspondendo a cascalho e gravilha na ficha de caracterização em Anexo) e a 

classificação “mole” para valores abaixo de 2 mm (areia e argila na ficha de 

caracterização em Anexo). Os dados de percentagem do tipo de solo foram de seguida 

classificados segundo 5 classes apresentadas na tabela 4.  

Tabela 4 - Atribuição de classes para as variáveis de solo com base no tipo e respectiva percentagem de 
cobertura. 

 Duro Médio Mole 

Classe 1 0-20% 0-20% >80% 

Classe 2 
0-20% 

0% 

0-40% 

<50% 

60-80% 

>50% 

Classe 3 
 

20-50% 

>60% 

0-60% 

 

20-50% 

Classe 4 
60-80% 

>50% 

0-40% 

<50% 

0-20% 

0% 

Classe 5 >80% 0-20% 0-20% 

 

 Para a percentagem de cobertura de vegetação foram considerados diferentes 

tipos de vegetação das margens (arbórea, arbustiva, herbácea e manta morta) e do fundo 

(flutuante, submersa, emergente e manta morta). As percentagens de cobertura da 

vegetação foram de seguida convertidas em 5 classes, segundo os valores apresentados 

na tabela 5. Para estas 5 classes foi dada mais importância às vegetações arbórea e 

arbustiva em detrimento da herbácea, devido ao facto de estas criarem um microhabitat 

terrestre sombrio e húmido, que se pensa ser propício à dispersão da espécie pelo meio 

terrestre (Gutiérrez-Yurrita & Montes 1998). 
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Tabela 5 - Atribuição de classes para as variáveis “vegetação da  

margem” e “vegetação do fundo” com base no tipo e respectiva percentagem de cobertura. 

 Arbórea Arbustiva 
Sem 

Vegetação 
Vegetação 

Fundo 

Classe 1 >40%   >40% 

Classe 2 20-40%   30-40% 

Classe 3 <20% >20%  20-30% 

Classe 4 <20% <20%  10-20% 

Classe 5   >50% <10% 

 

O declive foi classificado segundo 5 classes (Tabela 6). O aumento de declive ao 

longo das 5 classes corresponde também a um aumento da dificuldade da espécie para 

sair do corpo de água. 

Tabela 6 -  Atribuição de classes para a variável de declive com base na percentagem de declive 

 
Declive na margem 1/ Declive na 

margem 2 

Classe 1 0-30% / 0-30% 

Classe 2 0-30% / 30-60% 

Classe 3 
30-60% / 30-60% 

0-30% / 60-90% 

Classe 4 30-60% / 60-90% 

Classe 5 60-90% / 60-90% 

 

 Por não cumprirem os pressupostos de normalidade, para algumas das variáveis 

ambientais foram testadas a transformações por raiz quadrada e logaritmo, tendo sido 

escolhida a forma cuja distribuição mais se aproximava de uma curva normal. Assim, 

para a altitude foi escolhida a transformação por raiz quadrada e para a largura foi 

escolhido o logaritmo. As restantes variáveis permaneceram não transformadas, uma 

vez que o resultado das transformações não constituía uma aproximação à curva normal. 
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As variáveis escolhidas por Capinha & Anastácio (2011) foram obtidas da base 

de dados WORLDCLIM (Hijmans et al 2005); foram elas a temperatura média anual, a 

temperatura média no trimestre mais frio e a temperatura média do trimestre mais 

quente. A distribuição actual de P. clarkii foi sobreposta com a variável mais 

significativa indicada por Capinha & Anastácio (2011) - temperatura média no trimestre 

mais frio - segundo 3 classes do índice de adequabilidade dessa variável segundo o 

modelo proposto pelos autores acima citados: óptimo (>0.8), subóptimo (entre 0.8 e 0.6) 

e  não adequado (<0.6). 

 

 2.4 Análise estatística 

 2.4.1 Criação dos modelos 

Sendo um dos pressupostos da modelação que a espécie está em equilíbrio com 

o meio onde habita (Broennimann & Guisan 2008), não foram utilizados na criação do 

modelo os pontos onde a espécie não foi detectada e que não se encontram em contacto 

directo com locais já invadidos. Estes locais poderão não albergar a espécie apenas por 

uma questão de falta de oportunidade para o seu estabelecimento (zona ainda não 

invadida) e não pelas condições ecológicas que apresentam. Também foram retirados 

desta primeira análise os pontos onde foram encontrados dejectos com lagostim mas nos 

quais não foi apanhado qualquer indivíduo, por estes poderem ter sido consumidos a 

uma elevada distância do local onde o dejecto foi encontrado (não sendo possível 

distinguir esta situação da dos casos em que o lagostim já estará presente, mas ainda em 

densidades muito reduzidas). Foram também retirados desta primeira análise alguns 

pontos no rio Tâmega em que não foi possível confirmar a presença (por perda das 

armadilhas) mas em que foi feita a caracterização do local. Desta forma foram retirados 

40 pontos desta primeira análise, sendo os número de pontos utilizados para na criação 

do modelo 41 (25 presenças e 16 ausências). Por haver pontos em que a confirmação foi 

feita através de observação directa ou outros indícios de presença, tais como mudas (nos 

quais não se incluem dejectos), o número de presenças utilizados na modelação (n=25) 

é superior ao número de pontos confirmados através do método de armadilhagem 

(n=16). 

A existência de autocorrelação espacial é reconhecida como um factor de 

enviesamento importante em processos de modelação espacial. A autocorrelação dos 
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dados depende de factores exógenos e endógenos. Os primeiros ocorrem quando a 

distribuição de uma espécie é influenciada pela autocorrelação espacial das variáveis 

ambientais (Siesa 2011) ou variações estocásticas (Doorman 2007). Os segundos 

dependem de factores biológicos e populacionais (e.g. agregação, dispersão) (Doorman 

2006; Siesa 2011). Siesa (2011) calculou no seu estudo de distribuição de P. clarkii no 

norte de Itália que os dados apresentavam autocorrelação até aos 2500 metros de 

distância, considerando que essa poderá ser devida à capacidade dispersiva da espécie. 

Uma vez que os pontos utilizados neste estudo distaram pelo menos 2000 metros de 

distância entre si (sendo que esta distância é bastante superior na maior parte dos casos), 

considerámos que os dados não apresentam autocorrelação espacial proveniente de 

factores endógenos, não sendo a mesma considerada neste estudo. 

A eventual correlação entre as variáveis ambientais descritas anteriormente 

foram testadas com o coeficiente de Spearman (rs), tendo sido retiradas da análise 

aquelas cuja correlação com outra variável foi estatisticamente significativa (p < 0,05). 

A escolha de qual a variável a manter foi baseada na influência que se supunha que a 

mesma tivesse na distribuição de P. clarkii, de acordo com as variáveis descritas na 

bibliografia como mais importantes para esta espécie (Gil-Sánchez & Alba-Tercedor 

2002; Kerby et al. 2005; Cruz & Rebelo 2007; Banha & Anastácio 2011; Siesa 2011), 

para outras espécies de lagostim (Naura & Robinson 1998) e para outras espécies 

dulçaquícolas (e. g. Wiley et al. 1997; Sandin & Johnson 2004). 

Neste estudo, a altitude foi incluída no modelo de variáveis locais. A opção por 

considerar esta variável como sendo de âmbito local ou regional difere de estudo para 

estudo e pode até ser uma decisão pessoal (Sandin & Johnson 2004). Esta variável pode 

influenciar muitos factores aos quais a espécie responde, como a temperatura, factores 

esses que podem ser considerados a diferentes escalas, podendo inclusive diferir quando 

se sobe apenas alguns metros no rio. Por essa razão, e a exemplo de outros estudos 

(Sandin & Johnson 2004), a altitude foi aqui incluída como uma variável local. Também 

as variáveis relativas ao uso do solo foram incluídas no modelo de variáveis locais, 

ainda que tenham sido consideradas separadamente noutros estudos (e.g. Sandin & 

Johnson 2004). 

O tipo de análise escolhido foi a regressão logística que é uma análise englobada 

na categoria dos modelos lineares generalizados, sendo usada quando a variável 

dependente é binomial e as variáveis independentes são de qualquer tipo. Esta análise 
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permite perceber quanta da variância da variável dependente (variável resposta) pode 

ser explicada pelas variáveis independentes (variáveis explicativas), quais são as 

variáveis que influenciam a variável dependente e calcular a probabilidade de 

ocorrência de um evento. Foi criada uma regressão logística que relaciona as presenças 

e ausências escolhidas com as variáveis ambientais amostradas. As variáveis foram 

retiradas do modelo inicial através de uma análise 'stepwise', que indica quais as 

variáveis devem ser retiradas para minimizar o valor de “Akaike Information Content” 

(AIC) do respectivo modelo. O valor de AIC foi usado como critério em detrimento do 

valor de AICC, descrito para uso em amostras pequenas, uma vez que a melhor 

performance deste não foi ainda comprovada (Raffalovich et al. 2008). As variáveis são 

retiradas até que não seja possível extrair nenhuma variável sem prejudicar o valor de 

AIC. Foi ponderada a saída das variáveis retidas mas não estatisticamente significativas 

por comparação entre modelo com e sem a variável através de uma ANOVA. Não 

havendo diferenças entre os modelos ao nível de significância 0.05, a variável foi 

retirada. 

De seguida, foi construído um modelo com base nas variáveis identificadas por 

Capinha & Anastácio (2011). Uma vez que as 3 variáveis de temperatura descritas por 

Capinha & Anastácio estavam significativamente correlacionadas, efectuou-se uma 

Análise de Componentes Principais (PCA) com todos os pontos amostrados. Foi 

escolhido o primeiro componente desta PCA, que explica 79.5% da variância total e 

está correlacionado com as 3 variáveis, tendo os scores dos pontos neste primeiro 

componente sido utilizados no modelo. Esta metodologia de análise foi também 

utilizada por Ficetola et al (2011).  Foram utilizados os mesmos pontos e o mesmo tipo 

de abordagem estatística que no modelo anterior (regressão logística). 

Para ambos os modelos foi utilizado o valor de "Area Under the receiver-

operating characteristic (ROC) Curve (AUC)", Nagelkerke’s R2 e a percentagem de 

pontos bem classificados para medir o ajustamento de modelos.  O valor de AUC 

depende do número de pontos bem e mal classificados e foi calculado pela obtenção da 

curva ROC. Este valor encontra-se entre 0.5 e 1. Valores entre 0.5 e 0.7 são tidos como 

indicando baixa precisão, valores entre 0.7 e 0.9 são já valores razoáveis e valores 

superiores a 0.9 indicam uma grande precisão (Swets 1988 in Manel et al 2001). O valor 

de Nagelkerke’s R2 (Nagelkerke 1991) é um valor que indica a variância explicada pelo 

modelo e varia entre 0 e 1. 
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 2.4.2 Comparação entre modelos  

Na comparação entre os dois modelos obtidos recorreu-se aos valores calculados 

de AUC, R2 e percentagem de pontos bem classificados, e efectuou-se ainda uma 

análise de partição de variâncias (Klimek et al. 2007) que permite obter qual a 

percentagem de variância total explicada por apenas um dos modelos ou pelos dois, e a 

percentagem de variância não explicada por cada um dos modelos.  

 

 2.4.3 Previsões de expansão da espécie 

Os dois modelos (local e regional) foram usados para calcular quais dos pontos 

não utilizados na modelação possuem as condições ambientais adequadas a uma futura 

invasão. Nesta fase foram incluídos todos os pontos, incluindo aqueles que pelas razões 

descritas acima, não tinham ainda sido usados na modelação.  

A partir dos resultados desta análise e dos dados bibliográficos sobre as 

distâncias diárias percorridas, foi calculado o número de anos que P. clarkii demorará a 

chegar a cada um dos pontos que apresentam um elevado índice de adequabilidade por 

pelo menos um dos modelos. A taxa de expansão utilizada como referência foi a de 5,64 

metros por dia, valor correspondente à maior taxa calculada por Barbaresi et al. (2004). 

 

 2.4.4 Software utilizado 

Todo o procedimento estatístico foi realizado com recurso ao software R 2.13.1 

(R Development Core Team, 2009) sendo que  os pacotes utilizados foram os seguintes: 

'Design', 'fmsb', 'lattice', 'maptools', 'raster', 'rgdal' e 'ROCR'.  

 Todos os mapas foram criados no programa Quantum GIS com excepção do 

mapa de distribuição actual de P. clarkii sobreposta à representação gráfica da variável 

temperatura média no trimestre mais frio (Figura 6) o qual foi obtido no programa 

DIVA-GIS. 
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3. RESULTADOS 

 

 3.1 Datas de chegada de P. clarkii a cada bacia  

 A Figura 4, apresenta as datas de primeira referência (que se assume serem datas 

de chegada) encontrada para cada um dos locais indicados (fontes de cada um na tabela 

7). As datas de 2010 representam o limite de distribuição de P. clarkii em cada bacia 

estimado com a amostragem no campo efectuada no decorrer deste trabalho no Verão e 

Outono de 2010. Podemos verificar que a espécie chegou às duas bacias mais a norte, 

Minho e Lima, na mesma data (2002) e que as datas mais antigas encontradas para a 

bacia do Ave (2004 e 2005) são posteriores à data das bacias a norte desta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Datas prováveis de chegada de P. clarkii a diferentes zonas das bacias hidrográficas do NO de 
Portugal 

 

 

 

Datas obtidas 
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Tabela 7 - Fontes bibliográficas de datas de chegada 

* http://paisagensdeportugal.blogspot.com 
** Fórum de pescadores: http://www.pescador.com.pt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Local Ano Fonte 

Rio Minho Rio Louro 2002 Rivera & Fernández 2004 

Rio Lima 
Lagoa de 

Bertiandos 
2002 Pires, D. 2003 

Rio Cávado 
Praia fluvial de 

Barca do Lago 
2000 

Diário do Minho 

 Agosto de 2000 

Rio Cávado Rio Homem 2008 
Referência em página da 

internet *  

Rio Ave 
Barragem das 

Andorinhas 
2008 

Referência em página da 

internet **  

Rio Ave Rio Este - Arcos 2005 
Jornal de Notícias  

Junho 2005 

Rio Ave Trofa 2004 
Diário do Minho 

Janeiro de 2005 
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 3.2 Amostragem 

 A eficácia do método utilizado neste estudo para a confirmação da presença de 

lagostim foi avaliada através da contabilização do número de dias necessários para essa 

confirmação (Figura 3).  

 Em nenhum dos pontos foi confirmada a presença no terceiro dia de 

armadilhagem, o que sugere que em todos os pontos em que a espécie estava presente 

foram apenas precisos dois dias de armadilhagem para a detectar. É também de referir 

que em 81% dos casos foi necessário apenas um dia para obter essa confirmação. 

 

 
Figura 4 - Número de dias ao fim dos quais foi confirmada a presença de P. clarkii (para N=16 pontos de 

amostragem com presença confirmada). 
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 Na figura 5 estão representados todos os pontos amostrados e os resultados 

referentes à presença/ausência de P. clarkii em 2010 na área de estudo. 

 A distribuição do lagostim está relacionada com as zonas de baixa altitude nos 

rios principais. De referir também que é notório que a progressão para montante desta 

espécie é mais evidente nos rios mais a sul que nos rios mais a norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Mapa de distribuição de P. clarkii no Verão e Outono de 2010 

  

  

 
 

Presença 

Ausência 
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 3.3 Modelos  

 A figura 6 representa todas as presenças e verdadeiras ausências (pontos que já 

tiveram hipótese de ser colonizados e que nos quais não foi encontrado P. clarkii) 

utilizados para modelar a distribuição potencial da espécie com base em variáveis de 

expressão local e cujos resultados são apresentados na tabela 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Mapa com indicação dos pontos utilizados no modelo 

 

 A altitude está negativamente relacionada com a presença da espécie, assim 

como a profundidade ao contrário da largura do rio, positivamente relacionada com a 

presença da espécie (Tabela 7). A profundidade não foi significativa ao nível de 

utilizado (p < 0.05), no entanto, a sua eliminação iria aumentar o valor de AIC (para 

40.6) e iria produzir um modelo estatisticamente diferente (p < 0.05). De referir que o 

modelo apresentou um valor de AUC muito elevado. 

Presença 

Ausência 
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Tabela 7 - Sumário do modelo de regressão logística com base nas variáveis de expressão local 

Parâmetros 

 
Modelo/Variável  
(tipo de influência) 

Significância 
Pontos 

correctamente 
classificados 

AIC AUC 

Modelo Local 

Largura (+) ** 
Altitude (-) * 
Profundidade (-) 

 

0.008 
0.036 
0.061 

78.6 % 

38.6 

(51.3) 
(41.4) 
(40.6) 

 

0.908 

 * Variável transformada por raiz quadrada 

 ** Variável transformada por logaritmo  

   

 A correlação entre as variáveis temperatura média anual, temperatura média no 

trimestre mais quente e temperatura média no trimestre mais frio e o primeiro 

componente principal foi de 0.597, 0.430 e 0.678 respectivamente. Esta correlação foi 

igual à ordem da significância dessas mesmas variáveis no modelo descrito por Capinha 

e Anastácio (2011), sendo a temperatura média no trimestre mais frio a mais 

significativa em ambos os modelos, seguida da temperatura média anual e da 

temperatura média no trimestre mais quente. Este componente principal (resultante da 

PCA efectuada sobre as três variáveis de temperatura) encontrou-se significativamente 

correlacionado negativamente com a altitude: -0,534 (p < 0,01). 

 Na tabela 8 apresentam-se alguns dos valores de ajustamento de modelos mais 

relevantes. O modelo local estava mais ajustado aos dados que o modelo regional 

(adaptado de Capinha e Anastácio (2011)) tanto em termos de percentagem de pontos 

bem classificados, como nos valores de AUC e  de R2. A análise de partição de 

variância demonstrou que a variância explicada por cada um dos dois modelos usados 

para as previsões foi de 0.24 e 0.02 para o modelo local e regional, respectivamente. A 

variância comum aos dois modelos foi de 0.02. Assim, o modelo local explica toda a 

variância explicada pelo modelo regional, sendo que o modelo regional apenas explica 

2% da variância total. De referir que o modelo regional falhou na classificação de todas 

as ausências utilizadas na modelação. 
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Tabela 8 - Comparação dos modelos com valores de ajustamento de modelos 

 

 Utilizando a temperatura média no trimestre mais frio, variável identificada 

como mais importante por Capinha e Anastácio (2011) quer no presente estudo, 

podemos verificar que todos os pontos amostrados (e, consequentemente, todos os 

pontos presença/ausência utilizados na modelação) apresentam um índice de 

adequabilidade superior a 0.8 e que, da restante não amostrada, a maior parte apresenta 

um índice de adequabilidade superior a 0.6 (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros 

Modelo 

% de classificação 

correcta 
AUC 

Nagelkerke’s 

R2 

Modelo Local 78.6 % 0.908 0.59 

Modelo Regional  61.0 % 0.598 0.03 
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Figura 7 - Mapa de distribuição actual de P. clarkii e representação gráfica da variável  

“temperatura média no trimestre mais frio” 

 

 Utilizando a temperatura média no trimestre mais frio, variável identificada 

como mais importante por Capinha e Anastácio (2011) quer no presente estudo, 

podemos verificar que todos os pontos amostrados (e, consequentemente, todos os 

pontos presença/ausência utilizados na modelação) apresentam um índice de 

adequabilidade superior a 0.8 e que, da restante não amostrada, a maior parte apresenta 

um índice de adequabilidade superior a 0.6 (Figura 7). 

Ausência 

Presença 

Condições óptimas 

Condições subóptimas 

Condições não adequadas 
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 3.4 Previsões de expansão da espécie 

 3.4.1 Locais 

 A previsões de presença/ausência dos pontos não utilizados na modelação, com 

base nos dois modelos criado,s encontra-se representada na figura 8 e tabela 9. A figura 

8 sugere que ainda existem muitas áreas passíveis de ser invadidas e que os modelos 

apresentam algumas diferenças de previsão para algumas dessas áreas. 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Previsões para a expansão futura de P. clarkii tendo em conta o modelo local (quadrados 

pequenos) e modelo regional  (quadrados grandes)  

 

 Como se pode verificar na tabela 9, os modelos fazem previsões idênticas de 

expansão futura da espécie para 67.5% dos casos. De referir que todos os pontos em que 

foi encontrado um dejecto de carnívoro com lagostim apesar de não ter sido encontrado 

Presença 

Ausência prevista 
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nenhum indivíduo são aqui classificados como presença, revelando uma elevada 

probabilidade de ocorrência da espécie. 

 

Tabela 9 - Comparação das classificações obtidas para os pontos não utilizados na 

modelação (distribuição futura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3.4.2 Datas 

 Podemos calcular a data de chegada da espécie a cada um dos pontos em que 

esse índice é maior que 0.5 para pelo menos um dos modelos considerados. Este valor 

foi calculado com base na distância ao longo do rio entre esse local e a última presença. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Previsão de datas de invasão do lagostim na bacia do Minho e Lima 

 

Dados previstos  

Presenças Ausências 

Previsão Idêntica 18 9 67.5% 

Previsão 

diferente 

Local 6 7 

32.5% 

Regional 7 6 

Presença prevista e data 

Presença em 2010 

Ausência prevista 
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Figura 10 - Previsão de datas de invasão do lagostim na bacia do Cávado, Ave e Tâmega 

 
 
 Pode-se constatar a existência de muitos pontos, que apresentam condições 

ambientais favoráveis, com probabilidade de virem a ser invadidos nos próximos 15 

anos. 
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4. DISCUSSÃO  

  

 O presente trabalho indica que P. clarkii é uma espécie ainda em expansão na 

área de estudo como se pode verificar pela análise das datas de chegada da espécie a 

diferentes bacias hidrográficas e pela existência de muitas áreas com elevado índice de 

adequabilidade, passíveis de serem invadidas num futuro próximo. 

 

 Datas de chegada  

 O lagostim-vermelho-do-Luisiana encontra-se já em todas as principais bacias 

do noroeste de Portugal, correspondendo a distribuição aqui apresentada (Figura 5) à 

estimativa mais recente da sua distribuição actual. Aparentemente, a sua chegada a 

todas as principais bacias da área de estudo deverá dever-se a introdução por via 

humana. De facto, a confirmar-se a chegada da espécie a dois rios distantes (Minho e 

Lima) no mesmo ano, ou em anos próximos, a hipótese mais provável é a de ter sido 

introduzido em ambos. Este dado sublinha a importância da prevenção da introdução de 

espécies exóticas e a importância que essa introdução tem no acelerar da sua expansão. 

A possibilidade da espécie ter também chegado às restantes bacias por esta via não pode 

ser descartada. Se a velocidade de expansão da espécie for semelhante à referida por 

Barbaresi et al (2004), é legítimo inferir que as referências temporais obtidas para o Rio 

Minho (2002) e Rio Lima (2002) serão próximas da data de chegada da espécie a esses 

locais, uma vez que a data calculada de chegada ao limite de distribuição em 2010 seria 

de 2009 e 2006, respectivamente. 

 As datas para as outras bacias, poderão ou não estar próximo da realidade. Sendo 

pouco provável que a espécie só tenha chegado à bacia do Ave em 2004, uma vez que 

esta já se encontra colonizada em grande extensão. No entanto, a presença da espécie na 

barragem das andorinhas poderá indicar que este foi um ponto de introdução, o que 

poderia contribuir para uma rápida expansão da espécie para jusante. 

  

 Distribuição actual 

 A figura 6 representa a distribuição dos pontos amostrados sobrepostos ao mapa 

que representa a variação espacial da variável mais significativa no modelo de Capinha 

& Anastácio (2011). Ainda que não seja possível afirmar com certezas, uma vez que 

apenas representa uma das variáveis de temperatura desse modelo, a espécie parece não 
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se ter expandido para  todas as zonas que apresentam condições favoráveis 

(temperaturas óptimas e subóptimas) à ocorrência da espécie.. Os motivos podem ser 

vários e diferentes de bacia para bacia. Como já referido, pode tratar-se de uma questão 

de tempo até a espécie se expandir para as áreas aí indicadas como sendo favoráveis. 

Pode, por outro lado, haver algum tipo de barreira física que limite a dispersão da 

espécie. Uma terceira hipótese seria a competição interespecífica que neste caso não 

deverá ocorrer pela ausência da espécie nativa de lagostim na área de estudo. Pode, por 

fim, haver razões ambientais que impeçam a espécie de colonizar áreas mais a 

montante. De facto, é provável que outras variáveis importantes não tenham sido 

consideradas nesse estudo; por exemplo, a não documentação da espécie na foz do rio 

Coura supõe-se ser devida ao aumento da salinidade e/ou maior abundância de espécies 

de peixes predadores no local. Como documentado, P. clarkii é um habitante de águas 

quentes na sua distribuição nativa mas, na Europa, foi já encontrado em áreas muito 

frias, pelo que a temperatura deverá agir em conjunto com outras variáveis, quer na área 

de distribuição original, quer nas zonas onde é invasora (Gil-Sánchez & Alba-Tercedor 

2002).  

  

 Modelo local e regional 

 No entanto, a mesma conclusão é reforçada pelo modelo local obtido neste 

trabalho, que indica a existência de um maior número de locais com condições 

favoráveis, que aqueles já invadidos. Este modelo inclui três variáveis: largura, altitude 

e profundidade. A largura do rio influencia positivamente a presença de lagostim, o que 

pode dever-se à influência que esta variável terá na velocidade da corrente, sendo os 

locais de maior largura locais com menor corrente. De facto, uma vez que os lagostins 

preferem locais de águas paradas (e.g. Gil-Sánchez & Alba-Tercedor 2002; Cruz & 

Rebelo 2007; Siesa 2011), é natural que a largura do curso de água tenha sido 

seleccionada neste modelo como foi por Siesa (2011). É notório que o lagostim se 

encontra limitado a zonas de reduzida altitude e como tal é natural que esta variável 

tenha sido retida no modelo final. Esta tinha sido já identificada como uma das variáveis 

mais importantes na distribuição desta espécie nos dois outros estudos realizados na 

Península Ibérica (Gil-Sánchez & Alba-Tercedor 2002; Cruz & Rebelo 2007). Por 

último, o lagostim está também associado com zonas de menor profundidade, o que 

poderá estar relacionado com a ausência de peixes de grandes dimensões predadores do 

lagostim nestes locais (Garvey 1994; Banha & Anastácio 2011). Esta variável não foi 
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retirada do modelo final, apesar de não significativa, por já ter sido referida pela sua 

influência negativa em P. clarkii (Banha & Anastácio 2011). Este resultado é suportado 

pelos dados de Sandin & Johnson (2004) que demonstraram a influência de factores 

locais em macroinvertebrados e difere apenas em parte dos resultados obtidos por Gil-

Sánchez & Alba-Tercedor (2002), Cruz & Rebelo (2004), Banha & Anastácio (2011) e 

Siesa (2011) para esta espécie.  

 Assim, o modelo obtido neste trabalho inclui variáveis já indicadas como 

importantes por diferentes autores, pese embora outros autores tenham demonstrado a 

importância de algumas variáveis que aqui não revelaram ser significativas. Um 

exemplo de uma variável que tem sido identificada por diversos autores mas que não foi 

considerada neste estudo é a velocidade da corrente (Gil-Sánchez & Alba-Tercedor 

2002; Cruz & Rebelo 2007; Banha & Anastácio 2011). A não inclusão desta variável 

deveu-se ao facto de esta ser muito variável ao longo de um determinado período de 

tempo, por depender de factores abióticos e antropogénicos (e.g. da existência de 

descargas de barragens). Para além da corrente, Gil-Sánchez & Alba-Tercedor (2002), 

identificaram a temperatura mínima no Inverno, também identificada por Capinha & 

Anastácio (2011), como tendo influência na distribuição desta espécie. No entanto, as 

variáveis de temperatura têm uma variação local relativamente reduzida na área de 

estudo e, como tal, não foram consideradas para o modelo local, tendo no entanto os 

resultados da modelação com as variáveis regionais sido considerado nas previsões 

futuras. Por fim, para Siesa (2011), o hidroperiodo e a proximidade a centros urbanos 

foram outras duas variáveis consideradas importantes para a distribuição da espécie. A 

primeira não foi considerada uma vez que a amostragem foi feita no período mais seco 

do ano e, como tal, ao contrário deste autor considerou-se que todos os pontos 

amostrados nunca secam totalmente. A segunda, foi considerada neste estudo pelas 

variáveis 'usos humanos' e 'ocupação das margens a 10 metros', mas nenhuma das duas 

foi escolhida para o modelo. A influência encontrada pelo autor referido poderá assim 

apenas dever-se a uma maior ocupação humana em áreas de altitude mais baixa no norte 

de Itália. 

 Os resultados diferentes nos diferentes estudos, não devem causar surpresa uma 

vez que esses estudos de distribuição de P. clarkii diferem também entre eles nas 

variáveis consideradas. Esta variação nas variáveis escolhidas por diferentes modelos é 

comum, tendo alguns estudos falhado na transferência de modelos entre diferentes 

bacias (Leftwich et al. 1997). Estes autores dão duas possíveis explicações para este 
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fenómeno: a não inclusão da verdadeira variável limitante ou uma grande variação 

espácio-temporal das variáveis. O primeiro caso pode resultar de uma amostra 

demasiado reduzida (característica dos estudos de ecologia) que é muito influenciada 

pelos resultados em cada ponto ou por haver uma pequena variância nos valores obtidos 

para cada variável. No segundo caso, as diferenças aqui encontradas podem dever-se a 

uma variação espácio-temporal, uma vez que as bacias apresentam condições ecológicas 

muito diferentes das bacias estudadas anteriormente. De facto, a área de estudo deste 

trabalho encontra-se na região biogeográfica Temperada, por oposição à região 

Mediterrânica estudada pelos autores acima citados (Olson et al. 2001). Este facto pode 

resultar em diferenças na forma como a espécie se adapta e se distribui neste ambiente, 

uma vez que se pensa que a região Atlântica possui condições menos favoráveis ao 

estabelecimento da espécie. Não é possível determinar qual a fonte das diferenças 

obtidas (se a amostragem ou se uma variação ecológica); no entanto os resultados de 

adequação dos modelos permitem-nos considerar que o modelo local obtido se 

aproxima da realidade. 

 Apesar dos resultados se enquadrarem com os obtidos por outros autores é 

importante referir que um modelo bioclimático deve ser criado tendo em conta a 

distribuição nativa e invasora dessa espécie. O problema de criar um modelo apenas 

baseado na distribuição em áreas onde a espécie é invasora é que esta poderá não ter 

ainda atingido toda a sua distribuição potencial, ou seja, ainda não está em equilíbrio 

(Mau-Crimmins et al. 2006; Broennimann & Guisan 2008). Por outro lado, um modelo 

criado apenas com base na distribuição nativa, não terá em conta que poderão ter 

ocorrido mudanças nas exigências ecológicas da espécie nos novos ecossistemas devido 

a fenómenos de adaptação local (e.g. Pearson & Dawson 2003, Broennimann & Guisan 

2008; Pearman et al. 2008). Apesar disto, a amostragem de variáveis locais em áreas de 

distribuição nativa (ou invasora, dependendo dos casos) não é viável. Também por essa 

razão, não devemos descartar os resultados obtidos pelo modelo regional, em que o peso 

de cada uma das variáveis no componente principal utilizado é semelhante ao modelo 

criado por Capinha & Anastácio (2011) (que utiliza a distribuição nativa e invasora) 

apesar dos seus fracos resultados no que aos valores de adequação diz respeito (ver 

Tabela 3). Existe também uma possibilidade de que, apesar dos cuidados na não 

utilização de todos os pontos amostrados, haja falsas ausências a serem utilizadas. Se 

for este o caso, as previsões obtidas pelo modelo regional poderão estar mais próximas 
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da realidade do que seria esperado quando considerados os valores de adequação deste 

modelo.  

 A classificação dos pontos em que foram encontrados dejectos com lagostim 

como presença poderá indicar que os modelos fazem uma correcta identificação da 

resposta (presença/ausência) da espécie face à variação ambiental. Para além disto, os 

locais em que as previsões dos modelos não coincidem são sempre locais de transição 

entre uma presença prevista por ambos e uma ausência prevista por ambos, ou pontos 

no limite actual de distribuição. Isto sugere que esses pontos representarão o limite de 

distribuição potencial da espécie. Para os restantes 27 pontos, os modelos coincidem no 

seu resultado (18 presenças e 9 ausências). Assim, estes dois tipos de modelos 

apresentam resultados semelhantes na maior parte das previsões da área de distribuição 

da espécie (67.5% idênticas). É impossível, com este estudo, afirmar que um modelo 

apenas baseado numa das escalas em análise seria suficiente para prever com exactidão 

a distribuição da espécie nesta área. Por isso, e como os resultados diferem em 32.5% 

dos casos, deve-se sublinhar a importância de considerar ambas as escalas. Para além 

disso, a escala que melhor prevê a distribuição de uma espécie pode variar de bacia para 

bacia (Leftwich et al. 1997) e portanto, dizer que uma é suficiente ou mais importante 

que a outra, seria incorrecto. Estas semelhanças entre os modelos não foram, no entanto, 

confirmadas com a partição de variância, com quase toda a variância explicada a ser 

explicada apenas pelo modelo local. O facto de o modelo regional não explicar mais 

para além da variância também explicada pelo modelo local poderá indicar que as 

variáveis de temperatura deste modelo explicam a mesma variância que a variável 

'altitude' no modelo local. Esta conclusão é corroborada pela correlação entre a altitude 

e o primeiro componente principal que integra a informação das três variáveis de âmbito 

regional consideradas por Capinha e Anastácio (2011). Assim é possível dizer que as 

variáveis “profundidade” e “largura” explicam uma parte da variância que não poderá 

ser explicada pela temperatura. Há assim variáveis ecológicas importantes na 

modelação da presença de lagostim que não foram consideradas no modelo regional. 

 

 Distribuição futura 

 Se as variáveis realmente importantes para esta espécie estiverem consideradas 

nestes dois modelos, podemos inferir que a sua distribuição actual não se encontra 

limitada por uma razão ecológica. Como outras hipóteses explicativas restam portanto a 

hipótese de uma barreira física limitadora e/ou tratar-se de uma invasão em curso. 
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Qualquer que seja o caso podemos afirmar que a população ainda não atingiu toda a sua 

área potencial. Como vimos anteriormente, as datas de primeira presença da espécie 

documentadas corroboram a hipótese da espécie se encontrar ainda em expansão. Sabe-

se também que, em condições favoráveis, o lagostim é uma espécie que muito 

dificilmente pode ser travado por barreiras físicas se estas não forem apoiadas por 

medidas activas de erradicação (Kerby et al. 2005). Seria portanto pouco provável que 

esse fosse o caso para todas as bacias com áreas favoráveis disponíveis. De facto, não 

foi encontrada qualquer barreira física que pudesse limitar a distribuição do lagostim 

nos locais entre a presença mais a montante e a ausência mais a jusante em todas as 

bacias estudadas. No entanto, existem locais de correntes fortes e açudes que poderão 

estar a atrasar a progressão da espécie sendo portanto a hipótese mais provável a de que 

a espécie ainda se encontre em expansão e que as áreas referenciadas pelos modelos 

sejam invadidas nos próximos anos. 

 Aquilo que se pode constatar nas figuras 9 e 10 é a existência de muitos pontos 

com probabilidade de virem a ser invadidos nos próximos 15 anos. No entanto, o 

número de anos calculado deverá ser apenas tido como referência, uma vez que a taxa 

de expansão da espécie dependerá de factores não considerados nomeadamente 

variáveis ecológicas, variáveis demográficas e barreiras físicas. De facto, existe uma 

grande possibilidade da taxa de expansão utilizada não ser a taxa real uma vez que essa 

taxa considerada foi obtida através de um estudo de telemetria numa área com 

condições muito diferentes. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A comparação entre os resultados obtidos por um modelo baseado em variáveis 

locais e outro em variáveis regionais vêm confirmar a importância de considerar ambas 

as escalas uma vez que não é possível a priori perceber qual a variável (ou variáveis) 

que melhor explica a distribuição dessa espécie numa determinada área. 

 Os resultados aqui obtidos colocam o transporte humano como uma das causas 

da rápida expansão desta espécie pela área de estudo. Assim, confirma-se a falta de 

informação sobre espécies invasoras e os seus impactos ecológicos e económicos. Uma 

colmatação desta falha poderia ter resultados muito benéficos. 

Uma vez que a espécie se encontra já presente em todas as bacias consideradas, 

e que uma vez estabelecida, a erradicação desta espécie não é viável, propõe-se como 

melhor opção para o futuro controlo desta espécie acções dirigidas para as áreas não 

invadidas. Segundo Kerby et al. (2005) as barreiras físicas naturais ou artificiais são 

uma forma eficaz de evitar a expansão da espécie para montante. No caso da área de 

estudo o Parque Nacional Peneda-Gerês é a área mais importante desta região em 

termos de biodiversidade. Assim, há dois rios que seriam importantes proteger, o rio 

Mouro e o rio Vez, sendo que para ambos os rios os modelos apresentam um índice alto 

de adequabilidade na zona do rio de menor altitude. Para estes locais deveriam ser 

tomadas medidas de gestão que previnam a chegada da espécie a esta área.  

Para além da importância de estudar esta espécie invasora, este trabalho insere-

se num projecto que se propõe estudar os factores que condicionam a invasibilidade do 

visão-americano (Mustela vison), uma vez que se pensa que a presença de lagostim é 

um dos factores que pode influenciar positivamente essa invasão nesta região. A 

continuidade da expansão de P. clarkii nesta região poderá assim contribuir para efeitos  

mais negativos que em outras regiões. 
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7. ANEXOS 
 

 

trans 
Substracto 

margs 
nº 
pts 

Veget 
margs 

nº 
pts 

Substracto fundo 
nº 
pts 

Vegetação 
nº 
pts 

1 rocha   Arbórea   rocha   Flutuante   
  pedra >30cm   Arbustiva   pedra >30cm   Submersa   
  casc 7.5 a 30cm   Herbácea   casc 7.5 a 30cm   Emergente   

  
gravilha 2 a 75 
mm       gravilha 2 a 75 mm       

  areia 0.5 a 2mm   solo nú   areia 0.5 a 2mm   sombra   
  argila < 0.5mm       argila < 0.5mm       
  manta morta       manta morta       

2 rocha   Arbórea   rocha   Flutuante   
  pedra >30cm   Arbustiva   pedra >30cm   Ssubmersa   
  casc 7.5 a 30cm   Herbácea   casc 7.5 a 30cm   Emergente   

  
gravilha 2 a 75 
mm       gravilha 2 a 75 mm       

  areia 0.5 a 2mm   solo nú   areia 0.5 a 2mm   sombra   
  argila < 0.5mm       argila < 0.5mm       
  manta morta       manta morta       

3 rocha   Arbórea   rocha   Flutuante   

  pedra >30cm   Arbustiva   pedra >30cm   Submersa   

  casc 7.5 a 30cm   Herbácea   casc 7.5 a 30cm   Emergente   

  
gravilha 2 a 75 
mm       gravilha 2 a 75 mm       

  areia 0.5 a 2mm   solo nú   areia 0.5 a 2mm   sombra   
  argila < 0.5mm       argila < 0.5mm       
  manta morta       manta morta       
 
 
 

Caracterização dos corpos de água 

 
Data   Hora   nº/código   tipo   

GPS   Altitude   

profundidade   usos humanos       

largura   veget. margens       

corrente   
ocup margs - 
10m       

declive margs 1____; 2____; 3____; 4____ 

1 mg esquerda e 2 mg dta 


