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Resumo 
 

As invasões biológicas constituem hoje um dos principais promotores de alteração 

ecológica e ambiental à escala global, com reflexos na economia e atuando muitas 

vezes de forma sinérgica com outros factores de degradação. No quadro da análise 

integrada de riscos naturais, a investigação desenvolvida para a presente 

dissertação teve como objetivo enquadrar as invasões biológicas no quadro 

conceptual do risco, adaptando os conceitos e as molduras de análise do risco à 

invasão por plantas lenhosas. 

A análise realizada revelou as dificuldades, mas também as vantagens, de 

considerar as invasões biológicas no quadro da análise do risco, e em particular dos 

riscos naturais. Essa análise deverá basear-se na harmonização de conceitos e na 

adopção de uma moldura conceptual e de análise robusta, integrando conceitos das 

invasões biológicas com a moldura conceptual do risco. Esta moldura conceptual foi 

aplicada, de forma exploratória, na análise da invasão por acácias no Alto Minho. Foi 

revista a informação disponível na literatura relativa às principais espécies invasoras, 

aos padrões de invasão na região e aos principais elementos expostos. Foi ainda 

discutida a vulnerabilidade social e ecológica ao perigo de invasão por invasoras 

lenhosas. 

Os resultados da investigação desenvolvida sugerem que as principias lacunas 

atuais na análise do risco de invasão estão associadas à dificuldade em estabelecer 

uma harmonização clara entre os conceitos do risco e das invasões biológicas. No 

que se refere à gestão do risco de invasão, deverá ser reforçada a percepção dos 

quadros técnicos e operacionais responsáveis pela gestão do risco. Igualmente 

importante será um investimento efetivo na identificação clara dos elementos 

expostos, do seu grau de exposição e da sua vulnerabilidade à invasão. Finalmente, 

a análise exploratória realizada no Alto Minho assinala a importância de aplicar a 

moldura de análise proposta noutros territórios, no sentido de averiguar a sua 

aplicabilidade e utilidade. . 

Palavras-chave 
Acácias, Alto Minho, Invasões biológicas, Perigo, Risco	   	  



	  

	   7	  

 

Abstract 

 

Biological invasions constitute today one of the main promoters of ecological 

and environmental change on a global scale, affecting the economy and often acting 

synergistically with other degradation factors. Under the integrated analysis of natural 

hazards, the research undertaken for this dissertation aimed to frame biological 

invasions in the conceptual framework of risk and adapt the concepts and methods of 

risk analysis to invasion by woody plants. 

The analysis revealed the difficulties, but also the advantages of considering 

biological invasions in the context of risk analysis, particularly of natural hazards. 

This analysis should be based on the harmonization of concepts and the adoption of 

a robust conceptual and analytical framework, integrating concepts of biological 

invasions with the conceptual framework of risk. This conceptual framework was 

applied in an exploratory manner, to the analysis of invasion by Acacia species in the 

Alto Minho, Portugal. We reviewed the information available in the literature 

concerning the major invasive species, the patterns of invasion in the region and the 

main exposed elements. The social and ecological vulnerability to the danger of 

invasion by woody invaders were also discussed. 

The results from our research suggest that form major gaps in current risk 

analysis of invasion are associated with difficulty in establishing a clear matching 

between the concepts of risk and biological invasions. Regarding the management of 

invasion risk, the perception of technical and operational frameworks responsible for 

risk management should be enhanced. Equally important will be an effective 

investment in clearly identifying exposed elements, their degree of exposure and 

vulnerability to invasion. Finally, the exploratory analysis conducted in Alto Minho 

highlights the importance of applying the analytical framework proposed here in other 

territories, in order to assess its applicability and usefulness. 
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1. Introdução 
 
1.1. Invasões biológicas 
 

De acordo com Luengo et al. (2003) a invasão biológica ocorre quando um 

organismo se estabelece numa área muito para além da sua área de distribuição 

normal, quer isto dizer, quando uma determinada espécie coloniza e persiste num 

área onde não havia ocorrido.	  

O conceito de “espécie invasora”, por sua vez, é alvo de uma maior ambivalência de 

interpretações. Para Usher (1991) a espécie invasora é a espécie introduzida que 

aumentou o seu efetivo numa área de uma nova região sem que tivesse ocorrido 

intervenção antrópica. Já Cronk & Fuller (1995) consideram espécies invasoras as 

espécies exóticas que invadiram ecossistemas naturais e seminaturais. Por último, 

numa abordagem mais geográfica, Richardson et al. (2000) identificam a 

colonização de um novo território como um aspecto chave do conceito, descrevendo 

as etapas da invasão. Rejmanek (1995) segue a mesma linha de pensamento ao 

afirmar que uma invasora é uma espécie proveniente de outras áreas. 

As abordagens são várias, e as espécies invasoras podem ser analisadas sob várias 

perspetivas, mas todas concordam que se trata de espécie de origens geográficas 

diferentes daquela que vão ocupar. No presente trabalho, esta questão será 

abordada na perspetiva do risco natural e da sua gestão, tendo sempre como 

referenciais a vertente socioeconómica e a perda de diversidade biológica. 

A dimensão histórica deve igualmente ser tida em conta para melhor compreender 

estes fenómenos. De forma muito resumida, o problema das invasões biológicas 

agravou-se com o início da expansão marítima (Figura 1) e a intensificação das 

trocas comerciais no contexto global, que aumentaram a velocidade e capacidade 

de os organismos vivos atingirem novos territórios (Luengo et al., 2003).  
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Na atualidade, estes fluxos comerciais são ainda mais vastos e rápidos, sendo que 

as invasões biológicas são quase todas de origem antrópica, mesmo aquelas que 

julgamos naturais quando analisadas de forma mais criteriosa são de origem 

humana (Kull et al., 2011). 

 

Figura 1.- Rotas comerciais globais	  
Fonte: Stratfor. 

 

As invasões biológicas têm grande impacto económico nalgumas sociedades, 

nomeadamente nas de cariz mais rural, que com o aumento das invasões viram os 

prejuízos nas suas plantações aumentarem (Kull et al., 2011). Nas sociedades mais 

desenvolvidas o impacto ambiental é o mais valorizado, colocando-se a questão 

económica do ponto de vista ambiental como o impacto económico das invasoras 

nos serviços ecossistémicos. Por outro lado, a expansão de espécies invasoras 

dificulta a gestão das áreas protegidas (Kull et al., 2011).  
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Segundo Luengo et al. (2003), entre outros efeitos negativos, as plantas invasoras 

alteram os mecanismos básicos de funcionamento do ecossistema, como a 

produtividade, o regime hídrico, a escorrência e erosão, a sedimentação e a 

geomorfologia, a evapotranspiração, a intercepção da chuva e a infiltração; alteram 

o regime de distúrbios (fogos, deslizamentos de solo); afetam o ciclo de nutrientes e 

a química do solo (fixação de azoto, consumo de nutrientes, adição de sais) e 

obstruem caminhos e causam alergias.	  

A Figura 2 apresenta uma análise das dinâmicas temporais dos drivers dos 

ecossistemas, com base no Millennium Ecosystem Assessment (REF). Exceptuando 

as regiões polares, ecossistemas costeiros, sistemas desérticos e regiões 

montanhosas, a mudança no clima não é uma pressão muito relevante, embora as 

alterações no clima venham a pesar cada vez mais devido as mudanças expectáveis 

para as próximas décadas. Na tabela estão ilustradas as pressões que mais afectam 

os ecossistemas, tendo em conta a constante mudança a que estão sujeitos 

simultaneamente através dos diferentes drivers. 
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Figura 2. Promotores do impacto na biodiversidade ao longo do último século e as Atuais tendências  

Fonte: Millennium Ecosystem Assessment (Data??) 

 

	  

Nos últimos anos têm sido tomadas medidas preventivas, que visam mitigar este 

problema, através da emissão controlada de autorizações para a entrada de 

organismos no território português (PROF, 2009). No caso concreto das plantas 

invasoras, recorreu-se a criação de listas, como a “lista negra”, para as plantas que 

não podem entrar no território e a “lista branca” para as que podem entrar mas 

sendo alvo de vigilância (PROF, 2009). Existe uma considerável falta de consenso 

entre os diferentes agentes sobre as espécies de plantas que devem efetivamente 

entrar ou não em território nacional (PROF, 2009).	  

Do ponto de vista académico, têm sido formuladas várias teorias e hipóteses quanto 

ao futuro das plantas invasoras nos territórios invadidos. Alguns investigadores 

defendem que estaremos perante uma mudança profunda, ou seja, tornar-se-ão a 

“nova” flora nativa, ao passo que outros procuram modelos que visam a proteção 

dos ecossistemas originais (Kull et al., 2011). Noutra vertente, as populações locais  
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têm com estas espécies uma relação económica e cultural (Kull et al., 2011) que 

pode condicionar a gestão do risco e a forma como vemos as invasoras, Quanto aos 

decisores, não é ainda clara a forma como se relacionam com este problema.	  

 

1.2. Riscos naturais 
 

No último século o Mundo enfrentou mudanças radicais, a economia globalizou-se e 

as culturas fundiram-se constituindo uma nova ordem mundial ou como Cunha 

(2002) lhe chamou: uma Geografia Nova. Esta mudança trouxe consigo uma maior 

exigência a nível do consumo de recursos e pressão no meio ambiente com a 

consequente degradação dos ecossistemas, acelerando processos que se prendem 

com os riscos naturais. 

Em Portugal, os progressos da terciarização, associação à litoralização e 

urbanização do nosso território, provocando uma degradação ambiental (Cunha, 

2002) a que associamos os casos das cheias e inundações, movimentos de vertente 

com impactos severos ao nível económico e social que justificam cada vez mais um 

estudo aprofundado sobre a gestão dos riscos naturais. 

 

Inicialmente, os riscos eram exclusivamente naturais mas paulatinamente surgiram 

outros tipos de riscos, desde os riscos socioeconómicos aos riscos tecnológicos 

(Fernandes, 2009). A análise de risco de acordo com (Fernandes, 2009), não pode 

ser efetuada de forma individual pois resultam da conjugação de dois aspectos: a 

dinâmica do meio físico (envolvendo perigo para a presença do Homem) e o 

segundo é a exposição de uma comunidade e a sua relação com os perigos 

resultantes da a vulnerabilidade. Todos estes conceitos irão ser abordados de forma 

mais detalhada no segundo capítulo da dissertação dedicado à temática.	  

Para a temática em estudo, o foco está dirigido para o risco associado às invasões 

biológicas, com destaque para as invasoras lenhosas, sobretudo para a sua gestão, 

não sem antes como já foi referido, passar por uma abordagem geral dos riscos mas 

tendo sempre em mente a vertente mais ecológica do risco, suportada pelos 

impactos produzidos pelas invasoras ao nível da perda de biodiversidade nativa, 

danos no solo e perdas nos ecossistemas, nomeadamente perda de valor 

paisagístico.	  
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1.3. Objetivos e metodologia da investigação 
 

Esta dissertação pretende discutir a problemática das invasões biológicas, em 

particular por plantas lenhosas, no quadro conceptual do Risco e da sua gestão, 

numa lógica de governança. A investigação desenvolvida pretende contribuir para o 

desenvolvimento de uma moldura de análise das plantas invasoras e dos seus 

impactos no quadro geral do Risco, no sentido de melhorar a gestão deste 

fenómeno nas diversas escalas relevantes. 

Foram definidos três objetivos específicos: 

1. Enquadrar conceptualmente as invasões biológicas no quadro teórico do 

Risco; 

2. Estabelecer as principais caraterísticas das invasões biológicas enquanto 

risco, com destaque para as plantas invasoras lenhosas;  

3. Analisar o risco de invasão biológica por plantas exóticas lenhosas numa 

região concreta (Alto Minho);	  

4. Discutir as perspectivas de gestão das invasões num contexto de gestão 

multirrisco.	  

A abordagem ao desenvolvimento da investigação envolveu três metodologias 

complementares. Assim, para os objetivos 1 e 2, foi desenvolvida uma extensa 

revisão de literatura nos domínios científicos relevantes. Esta revisão crítica da 

literatura, cujos resultados se apresentam nos capítulos 2 e 3 da dissertação, 

permitiu estabelecer um quadro referencial teórico para a análise das invasões 

biológicas no contexto da análise de riscos (capítulo 2), com destaque para as 

invasões por plantas exóticas lenhosas, em particular as do género Acácia (capítulo 

3).	  
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No caso do objectivo 3, foi compilada e organizada toda a informação disponível 

relativa aos padrões, processos e impactos das invasões por plantas exóticas na 

área em estudo. Essa informação, maioritariamente resultante de fontes publicadas 

em revistas científicas da especialidade, foi analisada no âmbito do quadro 

referencial estabelecido nos capítulos 2 e 3. 	  

Para auscultar os principais atores regionais e perspetivar a futura gestão das 

invasoras lenhosas (em particular das pertencentes ao género Acácia), e como parte 

integrante da componente prática deste trabalho, realizou-se um workshop com o 

tema “A Problemática das Invasoras Lenhosas e os Agentes do Sector Florestal no 

Alto Minho”. Para além do preenchimento de um questionário de percepções sobre o 

problema, o workshop incluiu uma discussão informal em torno de quatro tópicos 

principais: história da introdução e expansão das acácias na região; usos atuais da 

acácias na região; impactos das acácias no ambiente e na economia da região; e 

experiências anteriores de gestão de acácias na região. Os principais resultados 

obtidos neste workshop são apresentados e discutidos no capítulo 3.	  

 

	    



	  

	   17	  

 

2. As invasões biológicas no contexto do 
Risco 
 
2.1. Riscos e principais conceitos  
 

Entender a forma como as pessoas interpretam os riscos e decidem as suas ações 

com base nas percepções é vital para qualquer estratégia que vise a redução de 

ocorrências nefastas para o bem-estar humano. Os riscos naturais envolvem sempre 

interações entes fatores de ordem física e humana. As tomadas de decisão são 

formadas por vezes de modo pouco adequado, pelo que é necessário mudar a 

forma como se aborda a temática dos riscos, focando a análise e a gestão do risco 

em fatores como a experiência das pessoas e as dinâmicas sociais e interpessoais. 

Para além disso, o acesso a informação e a capacidade de proteção estão 

distribuídos de forma desequilibrada entre a população mundial (Richard et al., 

2009).	  

 

2.1.1. Perigo, Risco e Desastre 

A maioria das pessoas aceitaria em concordar que é impossível viver num ambiente 

ausente de qualquer tipo de risco. De forma regular todos estamos expostos a um 

dado grau de risco. Smith (2009) limita os perigos ambientais (Tabela 1) aos eventos 

com origem e transmissão através de ambientes naturais e construídos, que levam à 

perda de vidas humanas, a danos económicos e a outras perdas que estão acima do 

limiar estabelecido. O limiar de perda é usado pelo autor para definir desastre, 

baseando-se na definição da Estratégia Internacional para a Redução de Desastres 

(UNISDR, 2009), como sendo uma ruptura generalizada nas funções de uma 

comunidade ou sociedade, envolvendo perdas humanas, materiais, económicas ou 

ambientais que impedem que a comunidade afetada seja capaz de retomar a sua 

rotina com os seus recursos.	  
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A Estratégia Internacional para a Redução de Desastres define como perigo natural 

qualquer processo ou fenómeno natural que possa causar perdas de vida, impactos 

na saúde, dano nas propriedades, perda de habitats e serviços sociais, económicos 

ou ambientais (UNISDR, 2009). 

Perigos naturais (eventos geofísicos e biológicos extremos) 

Geológicos –  Sismos, erupções vulcânicas, deslizamentos, avalanches 

Atmosféricos – Ciclones tropicais, tornados, gelo e neve 

Hidrológicos – Cheias e inundações 

Biológicos – Epidemias 

Perigos tecnológicos (grandes acidentes) 

Acidentes com transportes – Acidentes aéreos, acidentes de comboio, naufrágios 

Acidentes industriais – Explosões e incêndios, libertação de matérias perigosas 

Edifícios e infraestruturas públicas inseguras – Colapsos e incêndios 

Materiais perigosos – Armazenamento, transporte, derrame de matérias 
Tabela 1 - Categorias de Perigos ambientais. 

Fonte: Smith, 2009 

 

A sensibilidade humana aos riscos naturais é determinada pela interação entre os 

perigos, a exposição das pessoas e bens, e a sua vulnerabilidade a esse tipo de 

eventos. Estas componentes são dinâmicas e variam também no espaço.  

Seguindo a linha de pensamento de Smith (2009), baseado na UNISDR (2009), o 

risco pode ser definido como a combinação da probabilidade de um evento e das 

suas consequências negativas. Esta definição segue a ISO/IEC Guide 73 (norma 

básica que fornece o vocabulário para os conceitos genéricos relacionados com a 

gestão de risco). O termo risco tem duas conotações distintas, no uso popular o 

ênfase é dado ao conceito de oportunidade ou possibilidade (por exemplo, “o risco 

de um acidente”), enquanto que nas áreas mais técnicas o termo está relacionado 

com as perdas potenciais devido a uma causa em particular, num determinado lugar 

ou período. De notar que este é um conceito que não reúne consenso, e os 

especialistas e utilizadores do conceito não partilham todos a mesma percepção do 

risco ou do seu significado (UNISDR, 2009). 
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Genericamente exposição e vulnerabilidade são específicas de cada perigo e as 

nações industrializadas têm investido na sua redução, contrariamente às nações 

mais pobres que estão totalmente expostas ao risco e não possuem meios para 

implementar medidas contra o perigo reduzindo assim ao seu grau de exposição 

(Smith, 2009). Daqui resulta num elevado nível de vulnerabilidade, o que significa 

que as perdas causadas por desastres vão ser desproporcionalmente mais elevadas 

do que nas nações mais ricas.  

Por vezes, o risco é traduzido como um sinónimo de perigo, mas o risco tem a 

implicação adicional da probabilidade estatística de se verificar um determinado 

evento. Além disso, os perigos e os desastres podem ser avaliados de acordo com 

critérios de impacto e de probabilidade (Smith, 2009). 

Smith (2009) identificou um conjunto de ameaças relacionadas com o perigo, como 

forma de analisar e diminuir a severidade do impacto (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 - Ameaças relacionadas com o perigo. 

Fonte: Smith (2009). 
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As ameaças para a vida humana são geralmente postas no topo das prioridades, 

seguidas das perdas materiais. A maioria dos desastres são caracterizados por uma 

mortalidade baixa. As fatalidades e os danos económicos podem ser avaliados 

diretamente contando as mortes e as perdas monetárias após o desastre. Estas são 

as duas formas de medir o impacto do desastre (Smith, 2009). 

Contudo, e se falarmos de ambiente, apesar de este ser valorizado por todos, a 

verdade é que atrai muito menos atenções do que outros tipos de perigos ou 

desastres. Na realidade, os índices de mortalidade humana diretamente associados 

à poluição ou a outros impactos nos ecossistemas não são ainda demasiado 

elevados. Para além disso, é muito mais difícil calcular o valor dos recursos 

ambientais nas medidas financeiras convencionais (Smith, 2009). 

Smith (2009), baseado em Okrent (1980), fornece um exemplo bastante 

esclarecedor para ilustrar a diferença entre perigo e risco: duas pessoas atravessam 

um oceano, uma num navio, outra num barco a remos; o perigo (águas profundas, 

ondulação elevada) é o mesmo em ambos os casos mas o risco (probabilidade de 

virar e afogar) é muito maior para a pessoa que navega no barco a remos. Esta 

analogia demonstra que as populações nos países mais pobres e menos 

desenvolvidos estão mais vulneráveis e têm um maior risco do que as de países 

mais desenvolvidos. 

 

2.1.2. Vulnerabilidade e Resiliência 

O conceito de vulnerabilidade emergiu no âmbito das ciências sociais. As primeiras 

aplicações no contexto do risco foram no campo dos perigos naturais, mas a teoria 

da vulnerabilidade foi estendida da exposição a riscos geofísicos por forma a incluir 

as respostas do Homem a outras ameaças. O conceito está agora entre a ciências e 

os meios políticos, que certamente aplicarão o conceito para muitos fins menos 

aqueles a que se destina de base (Smith, 2009). 
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Smith et al. (2009) recorre à definição proposta pela UNISDR para definir 

vulnerabilidade como o conjunto das características e circunstâncias de uma 

comunidade, sistema ou bem que o tornam suscetível a danos de um perigo (Smith, 

2009). A vulnerabilidade é um conceito dinâmico e tem um fluxo constante devido as 

mudanças nas interações entre os processos geofísicos e sociais ao longo do tempo 

e do espaço.	  

O conceito de resiliência assumiu visibilidade nos anos setenta do século passado, 

com os trabalhos de Holling (1973) na Ecologia, como um método para estudar a 

estabilidade e a mudança dentro dos ecossistemas. No entanto o conceito tem uma 

história muito mais longa e diversificada (Alexander, 2013). A resiliência não é o 

oposto da vulnerabilidade, mas reflete uma mudança de atitude, do negativo para o 

positivo, nomeadamente colocando a questão: Como é que esta capacidade pode 

ser fortalecida? Este é um conceito cuja definição não é consensual. Norris et al. 

(2008) encontrou 21 definições diferentes em toda a literatura para definir resiliência. 

Smith (2009), mais uma vez recorrendo à terminologia proposta pela UNISDR 

(2009), apresenta a seguinte definição de resiliência: capacidade de um sistema, 

comunidade ou sociedade exposta a perigos resistir, absorver, acomodar e 

recuperar dos efeitos do perigo de maneira eficiente, através da preservação e 

restauro das suas estruturas e funções básicas. 

A resiliência depende dos bens locais, ou “capital”, para manter o nível de vida a 

longo prazo, nomeadamente: 

- Capital Natural – terra, água, floresta e minerais 

- Capital Financeiro – poupanças, rendimentos, pensões, crédito informal 

- Capital Humano – saúde, conhecimento, competências práticas 

- Capital Social – relações familiares, redes, confiança, trocas mútuas de bens 

e informação 

- Capital Físico – infraestruturas, ruas, abrigos, transportes e saneamento 
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Por último, a resiliência é uma aproximação inclusiva, pois aceita que o desastre 

afeta uma comunidade inteira e não apenas um sector da comunidade, e distancia-

se da vulnerabilidade e planeamento da emergência na medida em que fomenta as 

capacidades e recursos locais, de forma a apelar a uma melhor governança 

almejando a autossuficiência de modo a melhorar a preparação para possíveis 

desastres.	  

Uma abordagem totalmente integrada para a redução dos desastres raramente é 

atingida. É difícil quantificar os riscos combinados dos múltiplos perigos, em especial 

aqueles criados por eventos de frequência alta. Os riscos também se dividem de 

forma desigual pelas diferentes comunidades e classes sociais. 

Estimar os custos da mitigação também é problemático, não apenas pelo propósito 

de salvar vidas e do dinheiro gasto, mas igualmente pela variabilidade estatística do 

risco (Smith, 2009). A alocação de fundos, a falta de capacidade técnica 

especializada e a legislação obsoleta constituem limitações igualmente importantes, 

e são os países menos capacitados que sofrem mais com estas lacunas, estando 

muitas vezes dependentes de ajuda externa. Mesmo nos países mais 

desenvolvidos, a falta de uma estrutura social pró-ativa é um entrave a qualquer 

estratégia de prevenção de um desastre. 

 

2.1.3. Gestão do Risco 

A gestão do risco designa o processo através do qual o risco é avaliado, são 

definidas estratégias e medidas de prevenção e mitigação e a implantação das 

mesmas. Tradicionalmente, a gestão do risco foi assumida quase por inteiro pelos 

governos através da implementação de legislação consignada à saúde e à 

segurança. (Smith, 2009). No entanto, ao longo das últimas décadas os mesmos 

governos têm começado a transferir a responsabilidade para outras estruturas, 

numa tentativa de tornar o resto da estrutura social mais ativa na gestão do risco.  
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Suportando-se em Crozier (2005), Smith (2009) afirma que os factores para a gestão 

de risco devem ser, entre outros, o alerta para a ameaça, o sentido de 

responsabilidade e a crença que a ameaça pode ser gerida ou pelo menos reduzida.  

De modo a desenvolver uma lista de prioridades, é necessária uma avaliação 

quantitativa de risco, de todos os fatores e processos requeridos, tarefa que Smith 

(2009) aponta como muito difícil.	  

O objetivo da gestão do risco não é eliminar o perigo, mas sim reduzi-lo para um 

nível aceitável e compatível com outras demandas socioeconómicas. A gestão do 

risco engloba estes pontos recorrendo ao principio ALARP (“As Low As Reasonably 

Praticable”; Figura 4), com origem no Reino Unido (Smith, 2009). Este princípio é 

aplicado na gestão de risco assumindo que a sociedade está hierarquizada em 

termos de risco, que pode ser aceitável, tolerável ou intolerável. Os riscos 

intoleráveis (topo da pirâmide), são considerados insustentáveis e devem ser 

analisados e tratados sem olhar a custos. Os riscos na faixa tolerável devem ser 

reduzidos de forma viável dentro de uma moldura socioeconómica. Os riscos 

aceitáveis não devem ser tratados dentro da gestão de riscos, sob pena de se 

desperdiçarem recursos (Smith, 2009).	  

Fig.4 - Triângulo ALARP (As Low As Reasonably Practicable) 

Fonte: Ferreira, 2008 
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Em Portugal, a mesma metodologia já tem sido empregue em alguns casos práticos, 

na sua maioria relacionados com os perigos tecnológicos. Coelho (2007) baseou-se 

no triângulo ALARP para criar uma matriz de risco, em que cada risco encontrado é 

caraterizado, fazendo-se em seguida a alocação ou a atribuição da gestão e avalia-

se o impacto (Alto, Médio, Baixo), de acordo com a probabilidade de ocorrência e a 

gravidade das consequências (Tabela 2). O autor refere que esta matriz é uma das 

várias opções existentes e que é adaptável a diferentes áreas do risco. 

 

Tabela 2. Matriz  de Impacto do Risco               

Fonte: Coelho, 2007 

	  
 

 

As novas tecnologias constituem um dos meios/ferramentas que mais têm ajudado 

na gestão do risco, uma vez que permitem uma maior capacidade de antecipação na 

gestão dos riscos, melhorando a resposta em tempo real na gestão dos desastres. 

Isto foi possível através do desenvolvimento das tecnologias de informação e 

comunicação, incluindo aplicações de satélite, detecção remota, GPS e os sistemas 

de informação geográfica. 
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2.2. As Invasões Biológicas 
 

2.2.1. Principais conceitos na análise das invasões por plantas exóticas 

À imagem da secção anterior, em que foram definidos os conceitos básicos que 

definem o risco, e em particular os riscos naturais, também o estudo das invasões 

biológicas envolve uma terminologia característica cujos conceitos principais 

importa, portanto, definir. 

Assim, denomina-se invasora uma espécie com expansão autónoma e rápida em 

um ou mais habitats (Hulme et al., 2009). Por se tratar em geral de espécies 

“estranhas” aos ecossistemas que invadem, produzem frequentemente alterações 

significativas na estrutura e no funcionamento desses ecossistemas (Hulme et al., 

2009). 	  

As espécies invasoras mais preocupantes são em geral exóticas. Uma espécie 

exótica, ou alóctone, é uma espécie que não é nativa da região que invade, devendo 

em geral a sua introdução nessa região ao Homem, de forma mais ou menos 

intencional (Hulme et al., 2009). 	  

Estes e outros conceitos relativos às invasões biológicas possuem uma relação 

próxima com as etapas do próprio processo de invasão, que se encontram 

resumidas na Figura 5. O primeiro passo de uma nova invasão consiste na 

introdução da espécie exótica na nova região. Muitas espécies exóticas introduzidas, 

de forma intencional ou acidental, dependem de uma introdução continuada e/ou de 

um favorecimento humano para se manterem na nova região.  

Outras pelo contrário, conseguem adaptar-se às novas condições e reproduzir-se 

autonomamente nas imediações dos locais de introdução, sendo casuais aquelas 

em que tal acontece de forma pontual e dizendo-se naturalizadas as que se tornam 

mais frequentes e possuem populações estáveis na região (Hulme et al., 2009). 
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Finalmente, algumas espécies naturalizadas conseguem expandir-se na região e 

tornar-se invasoras em um ou mais tipos de habitats (Figura 5). De acordo com 

Hulme et al. (2009), o estímulo para que tal aconteça pode ser uma perturbação 

natural, como a adaptação de um agente que seja responsável pela dispersão das 

sementes ou de um polinizador, ou a ocorrência de uma tempestade; ou perturbação 

causada pelas atividades humanas, como as alterações ao uso do solo ou a 

ocorrência de incêndios.  O aumento da distribuição de uma planta invasora nova 

região invadida está dependente da sua taxa de crescimento e reprodução, da 

eficiência dos mecanismos de dispersão da própria planta, e das características da 

área invadida (Hulme et al., 2009).	  

	  
	  

Fig.5 - Etapas do Processo de Invasão Fonte: Invasoras.pt 
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2.2.2- Impactos das plantas invasoras nos ecossistemas 

	  

Um impacto ecológico consiste num alteração significativa num padrão ou processo 

ecológico (Simberloff et al., 2013). As invasões biológicas, para além do impacto nos 

ecossistemas, alteram a forma como a ciência enfrenta esta questão. Atualmente o 

nível a que se eleva o combate a esta questão é tal que serviu para unificar vários 

ramos da ciências: ecologia, ciências sociais, gestão de recursos, economia. Os 

especialistas reuniram um grande numero de dados ao longo do ultimo século que 

comprovam que a introdução de espécies invasoras são uma ameaça aos 

ecossistemas (Simberloff et al., 2013). 

As plantas invasoras representam uma grande diversidade de situações e possuem 

uma igual diversidade de estratégias de vida. Ainda assim, é possível identificar um 

conjunto de características mais comuns nas plantas invasoras com maior sucesso.  

Assim, muitas destas plantas apresentam rápido crescimento e/ou grande 

capacidade de dispersão, competem de forma mais eficaz pelos recursos do que as 

espécies autóctones, as sementes que produzem possuem grande longevidade e 

podem ser estimuladas pelo fogo e outras perturbações, não tem competidores no 

local invadido, e possuem capacidade de reprodução vegetativa (Almeida, 2013). 

Os efeitos das plantas invasoras nos habitats que invadem podem ser nefastos a 

vários níveis, desde a alteração da biodiversidade nativa e da disponibilidade dos 

nutrientes do solo, até à modificação do regime de fogo e à redução da 

produtividade dos ecossistemas invadidos. Almeida (2013) reviu os principais 

impactos das plantas invasoras referidos na literatura científica. A autora organizou 

os diversos tipos de impactos em dois grandes grupos: (i) impactos na 

biodiversidade, e (ii) impactos nos serviços de ecossistema.  
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No primeiro grupo incluiu, por exemplo, a diminuição da riqueza de espécies nativas 

ou a modificação da estrutura das comunidades bióticas. No segundo grupo, refere 

como exemplo a deterioração das funções que direta ou indiretamente beneficiam o 

bem-estar do Homem como a regulação climática, a polinização, o armazenamento 

de carbono e o ciclo de nutrientes (Almeida, 2013). 

Muitos destes impactos ecológicos refletem-se negativamente nas principais 

atividades económicas, como sejam a agricultura ou a produção florestal, e ainda na 

gestão de outros riscos naturais, como os incêndios ou a degradação do solo 

(Almeida, 2013). A estes impactos podem ser adicionadas outros efeitos negativos 

das plantas invasoras, como é o caso dos danos em infraestruturas, ou ainda 

alergias e outros efeitos sobre a saúde humana ou animal (Almeida, 2013).	  

Os impactos das espécies invasoras e de outros processos de alteração nos 

serviços de ecossistema têm atraído a atenção das comunidades científica e 

política. Os serviços de ecossistema traduzem-se nos benefícios fornecidos pelos 

ecossistemas aos seres humanos, isto é, os serviços naturais que permitem a 

existência de vida na Terra (Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Charles et 

al., 2009). O conceito de serviços de ecossistema não é novo e já houve inúmeras 

tentativas para listar ou categorizar estes serviços sendo que os mais usados  

constam no Millennium Ecosystem Assessment. 	  

Os produtos obtidos dos ecossistemas podem ser de vários tipos: alimentares 

(culturas, pesca, etc.), recursos hídricos, fibras (algodão, seda), combustíveis, 

recursos genéticos, bioquímicos, farmacêuticos, ornamentais. Os serviços culturais 

são benefícios não-materiais e estão incluídos nos valores estéticos, recreação, 

turismo, valores espirituais e ou religiosos entre outros (Charles & Dukes, 2009). A 

suportar estes serviços, existem serviços primários denominados “serviços de 

suporte”, necessários à manutenção dos outros serviços, que incluem fotossíntese, 

produção primária, cíclico de nutrientes e formação de solo, e que ocorrem a uma 

escala temporal mais longa.	  
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Conhecer o valor de cada serviço de ecossistema é fundamental para avaliar a 

magnitude das alterações provocadas pelas espécies invasoras. Em Março de 2007, 

na reunião do G8+5, os ministros do ambiente propuseram um estudo para analisar 

os benefícios económicos da diversidade biológica, os custos da perda de 

biodiversidade e os custos de estratégias de proteção versus os custos de 

conservação efetiva. Várias organizações contribuíram para a Fase I do TEEB (The 

Economics of Ecosystems and Biodiversity) com recursos, estudos ou peritos. 

Atualmente está em andamento a Fase II do TEEB que terá incidência nos biomas 

aquáticos (TEEB, 2009).	  

No esquema de valoração do TEEB é feita inicialmente a diferenciação entre valores 

de uso e de não uso. Os valores de uso subdividem-se em valores diretos e 

indiretos. Os valores diretos envolvem interações humanas com o meio natural, 

incluindo usos de consumo e não consumo. Os usos de consumo estão ligados aos 

produtos consumidos e vendidos localmente, enquanto que os valores de não 

consumo são referentes a valores culturais: serviços de recreação e turismo. Usos 

indiretos englobam espécies com as quais os humanos estão diretamente ligados 

através de trocas tróficas, como os inputs relacionados com a agricultura. 

Charles & Dukes (2007) estabelecem uma conexão entre a avaliação económica 

dos serviços de ecossistema e as espécies invasoras de dois modos: o primeiro as 

categorias dos serviços de ecossistema podem ser ligados as categorias de 

validação de forma generalizada (Figura 6). Os serviços de provisionamento, que 

incluem a maioria dos bens, vão para a categoria dos usos de consumo, a maioria 

dos usos culturais são considerados valores de não consumo. Serviços de regulação 

e suporte são classificados como tendo valores de uso indiretos. Tal como 

exemplificado na (Figura 6), esta pode incluir valores múltiplos para um serviço e 

todas a quatro categorias de serviços podem ter acesso pelos seus valores de não 

uso também ex.: recursos genéticos e certas plantas/animais podem possuir valor 

para uso futuro em termos medicinais, locais de grande endemismo possuem valor 

turístico.	  
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Fig.6 - Esquema da Avaliação Económica dos Serviços e Ecossistema 

Fonte: Charles et al, 2009 

 
 
2.3 - As invasões biológicas enquanto Risco 
 

O United Nations Office for Disaster Risk Reduction engloba na sua terminologia as 

invasões por plantas, no quadro das invasões biológicas, da seguinte forma: 

Biological hazard 

Process or phenomenon of organic origin or conveyed by biological vectors, 

including exposure to pathogenic micro-organisms, toxins and bioactive substances 

that may cause loss of life, injury, illness or other health impacts, property damage, 

loss of livelihoods and services, social and economic disruption, or environmental 

damage. (UNISDR). 

Examples of biological hazards include: outbreaks of epidemic diseases, plant or 

animal contagion, insect or other animal plagues and infestations.  
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Atribuindo-lhe ainda uma relevância como um dos novos desafios para o século no 

que diz respeito a necessidade de combate urgente a este problema, justificando já 

só por si, o enquadramento das invasões biológicas, mais especificamente das 

invasões por plantas no quadro dos riscos. 

Tal com os desastres naturais as invasões por espécies animais e vegetais, é cada 

vez mais frequente pelo Mundo todo. Tal como já foi dito a ação antrópica sobretudo 

o aumento das trocas comerciais, fazem circular de forma legal ou mesmo ilegal 

milhares de espécies de animais e plantas, que quando entram num novo 

ecossistema o alteram profundamente ao nível dos habitats físicos, produções 

primárias, ciclos de nutrientes e alterações de regimes (Richard et al., 2011). Com a 

exceção das invasões que transportam vírus nocivos a saúde do Homem, as 

invasões biológicas não tem grande impacto na sua sobrevivência mas possuem 

grande impacto na sua qualidade de vida e sustento desregulando os ecossistemas 

afectando por exemplo a qualidade da água e degradando os solos, pondo em 

causa uma atividade basilar como a agricultura. E isto é valido para as economias 

mais e menos desenvolvidas podendo afetar mais as economias com menos 

recursos e alternativas.	  

Richard et al. (2007) afirma que os governos tem investido em grande escala, na 

prevenção e na criação de infraestruturas dos desastres naturais, mas que 

relativamente às invasões não tem sido dado o mesmo tratamento quando mais não 

fosse pelo seu impacto económico. A atenção que tem sido dada neste ponto, 

apenas tem sido voltada para os organismos patogénicos que possuem uma 

ameaça para a saúde pública. Ora se pela definição as invasões são um risco, deve-

se encarar esta problemática um pouco além das definições, é necessário formar 

técnicos e moldar mentalidades para que se possa onde possível mitigar este risco.	  

Na Tabela 3 estão assinalados os conceitos do risco que analisamos no ponto 2 na 

coluna da direita e na esquerda a forma como eles se aplicam ás invasões 

biológicas formando um enquadramento para a abordagem a este ponto.	  
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Tabela 3 - Aplicação dos conceitos do Risco às Invasões Biológicas 

Conceitos de 
análise do Risco 

Definição / descrição do conceito Aplicação às invasões biológicas 

DANO 

Ferimento produzido a uma pessoa 

ou prejuízo à propriedade, bem ou 

ecossistema de que resulta perda de 

valor ou o comprometimento da sua 

utilidade 

Perda de valor ecológico nas áreas 

protegidas causado por ganho das 

invasoras face à vegetação nativa 

Perda de valor económico em 

povoamentos florestais 

Perda de solo com uso agrícola 

potencial 

Danificação de infraestruturas	  

DESASTRE 

Ruptura generalizada nas funções de 

uma comunidade ou sociedade 

envolvendo perdas humanas, 

materiais, económicas ou ambientais 

que impedem que a comunidade 

afetada seja capaz de retomar a sua 

rotina com os seus próprios recursos. 

Redução nos serviços ecossistémicos 

e de produção agroflorestal devido a 

uma elevada percentagem de 

invasoras. 

Um proxy da identificação de 

desastre de invasão biológica pode 

ser a superfície ocupada por 

invasoras. 

ELEMENTO 

EXPOSTO 

Refere-se a pessoas,  bens, sistemas 

ou outros elementos presentes em 

zonas de risco que podem 

estar  sujeitos a perdas potenciais. 

O conjunto dos ecossistemas, 

independentemente do seu grau de 

naturalidade, e os serviços por eles 

prestados à sociedade 

A flora autóctone, em particular as 

espécies com uso humano ou com 

maior valor para conservação da 

natureza 

A fauna selvagem, em particular as 

espécies com maior valor para 

conservação da natureza  

EXPOSIÇÃO 

Refere-se aos elementos expostos 

mas também pode designar o tempo 

durante o qual os elementos expostos 

estão sujeitos a um determinado 

perigo 

Refere-se aos elementos expostos 

PERIGO 

Substância, atividade humana ou 

condição que possa causar perdas de 

vida, impactos na saúde, dano nas 

propriedades, perda de habitats e 

serviços sociais, económicos ou 

ambientais 

Invasão por plantas exóticas, em 

particular por acácias e outras plantas 

lenhosas 
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Conceitos de 
análise do Risco 

Definição / descrição do conceito Aplicação às invasões biológicas 

PERIGOS 

AMBIENTAIS 

Estão relacionados com processos 

advindos de fontes geológicas, 

biológicas, hidrológicas, 

meteorológicas ou de uma 

combinação de todas. 

Processos de invasão por plantas 

exóticas potenciados pelo transporte 

migratório de aves 

RISCO 

Probabilidade de ocorrerem danos 

decorrentes da presença de um 

perigo e da vulnerabilidade do 

sistema em que o perigo pode ocorrer 

Probabilidade das espécies invasoras 

provocarem danos nos ecossistemas 

e à sociedade 

 

 

VULNERABILIDADE 

São as características e 

circunstâncias de uma comunidade, 

sistema ou bem que o tornam 

suscetível a danos quando afetados 

por um perigo 

Características da biodiversidade e 

dos ecossistemas que os tornam 

suscetíveis à ocorrência de danos 

face à agressividade das espécies 

invasoras. 

Tabela 3 (cont.) 
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3. Risco de invasão por acácias no Alto 
Minho 
 
3.1. As acácias australianas no contexto global 
	  

As acácias, para além de serem espécies comercialmente importantes, possuem 

relevância na vida de algumas comunidades rurais à volta do mundo. Contudo, a 

interação com esta espécie não é uniforme em algumas áreas do globo (Figura 7). 

As acácias que foram introduzidas estão de tal forma enraizadas na cultura que já 

fazem parte de algumas das celebrações culturais dos locais onde estão presentes. 

O valor das acácias que foram introduzidas nas diversas comunidades rurais são 

resultado de processos complexos ao nível histórico e geográfico, processos esses 

que englobam a ecologia vegetal, o desenvolvimento económico e diferentes 

contextos políticos e culturais. (Kull  et al., 2011). 

Plantadas em diferentes áreas e por diversos motivos, basicamente associados ao 

desenvolvimento rural e reconversão de terras, a adoção de plantas exóticas no 

mesmo local de habitação é um hábito quase tão antigo como a existência da 

Humanidade, sendo que a adoção de plantas introduzidas é ligeiramente mais 

recente, apesar de o aumento das migrações do Homem fazer parecer o contrário 

(REF). 

A forma como as plantas chegam e se dispersam pelas novas áreas desempenha 

um papel importante na forma como as pessoas posteriormente as adotam. Kull et 

al. (2011) fazem a distinção dos três tipos de movimentos de plantas: 

“Transferência” que está relacionado com os movimentos transoceânicos das 

plantas proporcionados pelos cientistas, comerciantes e outros, “Difusão” ligada a 

movimentos locais e regionais por parte dos forasteiros, agricultores ou jardineiros e, 

por último, a “Dispersão” que engloba a dispersão de plantas por parte dos 

elementos como vento, causada pelos insetos, animais e água.  
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Todos estes tipos de movimentos são cruciais, para a adoção das plantas, assim 

como desempenham um papel importante na distribuição das espécies e no 

conhecimento e ideias que acompanham as plantas. (Kull et al., 2011) 

As populações usam quer as plantas indígenas, quer as plantas invasoras de acordo 

com as suas necessidades: energia, abrigo, alimentação, medicação, rituais 

culturais e espirituais. O caminho mais fácil para adoção das acácias por parte das 

comunidades rurais tem sido o reconhecimento da sua utilidade em termos do uso 

da madeira e fornecimento de sombra. Uma rota alternativa é a promoção ativa por 

parte de agentes externos ao meio rural para dar ênfase à utilidade do seu uso, nas 

atividades agroflorestais, combustível, transformação da madeira, produção de 

carvão vegetal. Dando um enfoque mais próximo das pessoas, ou no contexto social 

conforme se queira denominar, as populações mais pobres estão mais dependentes 

das acácias para fins de subsistência, enquanto em regiões mais desenvolvidas, o 

uso das árvores depende de fins comerciais específicos. As oportunidades de uso 

estarão, dependentes da estrutura de exploração das terras, indo da posse por parte 

do Estado, às pequenas associações e, também, das políticas e níveis de 

desenvolvimento da região em causa.  

Quanto à familiaridade, o uso e a percepção das acácias será moldado pelo 

propósito da sua introdução acompanhado do das infraestruturas de conhecimento, 

se a espécie foi introduzida de forma direta ou indireta. Todos estes fatores irão 

determinar a proximidade ou o afastamento das pessoas à espécie. 
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Fig.7 - Localização geográfica dos exemplos de utilização de acácias australianas, apresentados e discutidos por 

Kull et al. (2011)	  
 

Na África do Sul a Acacia saligna e a Acacia cyclops estabeleceram-se como 

vegetação periurbana na Cidade do Cabo por volta de 1870. Estas espécies de 

Acácias foram então usadas para combustível e para a estabilização de solos. As 

áreas onde foram cultivadas eram de propriedade estatal ou privada embora em 

termos de receita o seu retorno fosse muito baixo. Em meados da década de 80 do 

século passado, 39% da ocupação de solo era feita por estas duas espécies, tanto 

que surgiu uma pequena industria com base familiar que se dedicava a 

transformação da acácia em combustível contribuindo assim para a sustentabilidade 

da classe social mais carenciada. 	  

No ano de 1992, os lucros anuais deste tipo de produto era estimado em cerca de 7 

milhões de dólares, mas se do ponto de vista financeiro era compensatório, na 

vertente ambiental o governo e comunidade científica tiveram de estabelecer 

medidas urgentes de remediação para controlar os agentes biológicos que os usos 

das acácias acarretou para ambiente. Na República Democrática do Congo, desde 

1987 foram plantados 8000 ha de Acácia auriculiformes e, em 1994, um projeto de 

desenvolvimento converteu as Acácias num projeto agroflorestal, atribuindo a gestão 

de 25 ha de terras a mais de 300 famílias de diferentes províncias. Esta gestão é de 

raiz rotativa; cada ano uma família colhe 2 ha de Acácias para vender no mercado 

em Kinshasa, plantando após a colheita, milho, cassava e mais Acácias.  

Questionnaires were sent via networks of acacia researchers

to over three dozen targeted individuals beginning with

attendees at the 2010 introduced acacia workshop in

Stellenbosch and snowballing to others known to these

respondents or in the literature, with a list of questions

representing the social, biophysical and familiarity factors

mentioned above and designed to elicit local details and

facilitate comparison. From responses, 18 case studies were of

sufficient detail to merit inclusion (Fig. 3). Key gaps in the

sample include north and east Africa, peninsular and insular

south-east Asia, and China. Content is based on personal

experience of experts and cited sources. Case study informa-

tion was compared using qualitative methods. Crosscutting

themes and patterns of similarity and divergence were

identified by comparing subsets of the sample sorted by

different variables.

CASE STUDIES AND RESULTS

We summarize the findings of the research, case by case,

loosely organized from east to west. For each case study, we

briefly highlight key historical processes (cf. Fig. 2) and

pertinent social, biophysical and/or familiarity factors.

Table 2 presents additional comparative detail for each

case, while Table 3 generalizes the impacts of various

biophysical, social and familiarity variables across the case

studies.

1. Designated forestry zones, Vietnam

Vietnam’s government has embarked on an ambitious refores-

tation program over the past two decades to supply burgeoning

demand for wood products, with high reliance on acacias

(particularly Acacia mangium Willd. and Acacia auriculiformis A.

Cunn. ex Benth.). Of the 580,000 ha of acacias planted on

government-designated zones, over two-thirds are a locally

developed hybrid. While most are managed as formal planta-

tions, some acacias are also planted on farms, around home-

steads, and along canals and roadsides. About half of the

plantations are owned by small farmers (< 20 ha each) who gain

access to lands through 1994 and 1999 laws granting privatized

rights to formerly communal land. Acacia wood is sold

domestically as well as exported, as timber (particularly for

furniture), pulp and woodchips. These plantation activities

provide significant income (Fisher & Gordon, 2007), yet are

criticized for being forced on farmers in locations at great

distance from markets, for displacing other locally important

land uses, and for being a vehicle for enrichment of village elites at

the expense of the poor (Sowerine, 2004). Acacias also serve as

windbreaks, woodfuel and a form of saving (Midgley et al., 1996).

2. Palni and Nilgiri Hills, southern India

The British introduced Australian acacias to south Indian hill

stations in the 19th century for woodfuel and ornamental

0 5000
km

Figure 3 Locations of case studies. Symbols reflect dominant types of acacias (‘coastal wattles’ include Acacia cyclops, A. longifolia and/or A.
saligna; ‘tropical wattles’ include A. mangium and A. auriculiformis; ‘dry zone wattles’ include A. colei and others).

C. A. Kull et al.

826 Diversity and Distributions, 17, 822–836, ª 2011 Blackwell Publishing Ltd
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Na altura de colher as cassavas as acácias atingem cerca de 3 metros. O retorno 

destas colheitas é de 2,6 milhões de dólares anuais, dos quais 25% vão para as 

famílias que tratam das culturas, um rendimento seis vezes superior aquele do qual 

usufruem os trabalhadores das cidades.	  

Vejamos agora dois casos na América do Sul de forma a podermos ver se existem 

semelhanças ou diferenças significativas nos usos da Acácia. No Brasil (Rio Grande 

do Sul), seguindo as políticas da industrialização e substituição das importações de 

meados dos anos 90 do século passado, este país incentivou a plantação de Acacia 

mearnsii para abastecer a indústria dos curtumes com filtrantes naturais. O número 

de agricultores e área plantada foram aumentando de forma contínua; os números 

mais recentes mostram que 10.000 agricultores são responsáveis pela plantação de 

156.000 hectares no Rio Grande do Sul. A partir destas plantações esta acácia já 

invadiu terrenos incultos embora havendo muitas pessoas aproveitar a madeira 

destas áreas como complemento ao rendimento familiar.	  

Abordemos agora um caso europeu numa região que contrastará de forma marcante 

com o que até agora temos falado, pois o fator “sustentabilidade económico-social” 

não está presente. Em França, na região da Cote d’Azur, desde meados do século 

XIX, foram plantadas centenas de acácias, com propósitos de embelezamento 

paisagístico. Em 1870, a Acácia dealbata que tolera o clima fresco da região era 

bastante usada pelo sector industrial que predominava na região e que continua até 

ao presente. Atualmente, um pequeno número de famílias cultiva anualmente uma 

média de 1,5 ha de Acácia dealbata e Acácia baila anã que são vendidas como 

plantas de corte, à indústria de cosmética (perfumes) em Grasse que compra 

anualmente entre 150-200 toneladas de rebentos de acácia a pequenos coletores 

que as colhem do estado selvagem (Kull et al., 2011). As invasoras são 

consideradas pela biologia como um problema. Sendo indesmentível que o é, a 

outras latitudes pode ser considerada uma oportunidade, que pode acentuar ainda 

mais a problemática.	  

 
	  
 



	  
FCUP	  
	  As	  invasões	  biológicas	  no	  quadro	  dos	  riscos	  naturais:	  conceptualização	  e	  análise	  preliminar	  para	  o	  
	  Alto	  Minho,	  	  Portugal	  

	  

	  

38	  	  

 
 
3.2. As acácias australianas no Alto Minho 
 

3.2.1. O Alto Minho: localização e geografia física 

Localizado no quadrante noroeste da Península Ibérica (Figura 8), o Alto Minho 

possui características climáticas do tipo temperado marítimo de influência atlântica 

(Monteiro et al., 2001). A sua morfologia do tipo anfiteatro em sentido ascendente 

com orientação oeste-este (O-E), permite a entrada do fluxo zonal de oeste (O), com 

humidade devido ao seu trajeto sob a fachada Atlântica até às elevações do Gerês, 

Penada, Amarela, Larouco e Soajo (Monteiro et al., 2001). A precipitação é 

abundante ao longo do ano com totais anuais que variam entre os 1300 – 4000 mm, 

sendo que a cotas mais elevadas registam-se os valores de precipitação mais 

elevados; considera-se por isso que o superavit hídrico é elevado e mesmo nos 

meses mais quentes a falta de água é moderada de acordo com Monteiro et al. 

(2001).  

O posicionamento geográfico do Alto Minho permite que os invernos sejam 

moderados e os verões amenos. A insolação média varia entre as 2200 e as 2500 

horas e a variação da altimetria situa-se entre os 0 e os 1500 metros, criando 

mosaicos climáticos em resultado da altitude, da forma das barreiras orográficas, da 

exposição, declive e forma das vertentes, sentido e velocidade da circulação do ar 

que facilitam ou dificultam os nevoeiros de irradiação nas áreas montanhosas sendo 

mais frequentes os de advecção no litoral (Monteiro et al., 2001). Morfologicamente 

esta área geográfica, é marcada por serras de cotas elevadas, com uma densa rede 

hidrográfica que as atravessa, criando vales profundos. Um das principais 

características do Alto Minho e uma das razões pelas quais se reveste de uma 

importância tão grande, que se vão acumulando os estudos científicos reside na sua 

altitude (1371 m Serra da Peneda) e do Parque Nacional da Peneda Gerês que 

tornam esta área num autêntico laboratório de observação e estudo de vários 

habitats de valor ecológico insubstituível e de um imenso património paisagístico.  
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Fig.8 - O Alto Minho: fisiografia (a) e localização geográfica nos contextos Ibérico (b) e Europeu (c) 

Fonte: Vicente et al. (2010) 

 

 

3.2.2. Ocupação territorial, usos do solo e atividades económicas 

	  
Além das descrições biogeográficas, importa compreender um pouco da dinâmica 

territorial vigente no Alto Minho como mais uma forma de percepcionar a 

problemáticas das invasões por lenhosas nomeadamente a Acácia. O modelo de 

ocupação territorial desta área não é muito diferente de outras áreas em Portugal 

com as mesmas características, ou seja, é um modelo difuso, dispersivo e em perda 

populacional no interior com elevada perda de solo na faixa litoral (Matos et al., 

2001), criando-se assim um desequilíbrio profundo na distribuição dos recursos 

pelas pessoas colocando em risco a preservação das áreas de maior 

vulnerabilidade.	  

O interior tem sido a área mais afetada: abandono da agricultura, despovoamento, 

envelhecimento da população e, para os que escolhem ficar, a baixa escolarização e 

fraca qualificação profissional não ajuda à criação de um modelo sustentável, 

expondo os ecossistemas por exemplo a riscos naturais como é caso das invasões 

biológicas fomentadas por falta do conhecimento da parte antrópica dos problemas 

associados às invasoras.  
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Os interesses económicos instalados aproveitam estas debandada para a 

especulação em torno dos solos visando o lucro através da construção ou da 

reflorestação, delapidando os mesmos, contribuindo para o aumento do risco de 

incêndio com perdas associadas de floresta segundo Matos et al. (2001).	  

As características hidrogeomorfológicas da área permitem ter uma das mais ricas 

biodiversidades do país mas, de acordo com Matos et al. (2001), tem sido 

“contrariada pelo progressivo esmagamento a que a região ficou sujeita por estar na 

intersecção de importantes dinâmicas socioeconómicas suprarregionais 

protagonizadas pela Área Metropolitana do Porto e por Vigo” (p.). De acordo com a 

mesma autora, os corredores ecológicos localizados no eixo O-E que ligam o litoral 

ao interior têm-se conservado e até valorizado pelo menor acesso e pelas entidades 

de proteção e conservação que apertam na fiscalização contra as atividades 

dominadas pelo Homem.	  

Ao passo que o património natural do litoral (cordões dunares e outros habitats) e as 

colinas se vão degradando devido ao lucro rápido das novas dinâmicas económicas, 

o interior montanhoso tem escapado a esta tendência em virtude de ser menos 

apelativo ao sector económico. Torna-se por isso necessário uma seleção mais 

rigorosa do investimento, estabelecendo uma relação entre atividades e o suporte 

biofísico. Não esquecer também, a sensibilização e educação das pessoas 

relativamente ao património natural nem sempre têm sido conseguidas, fomentando 

as invasões por invasoras lenhosas, muito causadas por tradições ou por agentes 

que ignoram que o património natural vale como um todo e não porque uns 

elementos sejam mais importantes do que outros (Matos et al., 2001).	  
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3.2.3. Espécies de acácias no Alto Minho 

	  

No nosso País, as invasoras lenhosas que constituem um perigo mais elevado são a 

Acácia longifolia (acácia-de-espigas, acácia-de-folhas-longas ou apenas acácia), 

Acácia dealbata (mimosa, acácia-dealbata, acácia-mimosa ou bichaneiras), Acácia 

melanoxylon (acácia-da-austrália, acácia-negra-da. Austrália acácia-negra, acácia-

austrália), Hakea sericea (háquia picante) e a Hakea salicifolia (háquia com folha de 

salgueiro) (PROF Alto Minho). A sua introdução tem que ver com finalidades 

específicas como a fixação de areias (Acácia longifolia), estabilização de taludes 

(Acácia dealbata), utilização de madeira (Acácia dealbata e Acácia melanoxylon) e 

sebes vivas (Hakea spp.). (PROF Alto Minho). No entanto, o favorecimento da sua 

disseminação levaram a que começassem a colonizar os espaços florestais e 

agrícolas ganhando às espécies endémicas. São três as espécies de Acácia 

presentes na área do Alto Minho. 

A moldura de análise do risco de invasão descrita no capítulo anterior será aqui 

ilustrada para as três espécies de acácias referidas em cima, todas presentes na 

área do Alto Minho e apresentando no território um carácter invasor (Vicente et al., 

2010). O estatuto da Acácia dealbata em Portugal é de espécie invasora, reproduz-

se vegetativamente formando rebentos de touça ou raiz após o corte, também se 

pode reproduzir por via seminal produzindo uma grande número de sementes que 

permanecem no solo por largos períodos de tempo. As suas sementes são 

dispersas por animais (maioritariamente pássaros e formigas) e por ventos fortes, 

levando à formação de focos de invasão dispersos e/afastados das áreas invadidas. 

Em Portugal distribui-se por todo o território continental e na ilha da Madeira 

(Marchante et al., 2008).	  

 

 

 



	  
FCUP	  
	  As	  invasões	  biológicas	  no	  quadro	  dos	  riscos	  naturais:	  conceptualização	  e	  análise	  preliminar	  para	  o	  
	  Alto	  Minho,	  	  Portugal	  

	  

	  

42	  	  

 

 

 

Outra espécie de acácia presente na área de estudo é a Acácia longifolia, um 

arbusto ou pequena árvore perene, de espigas amarelas e pode ser encontrada com 

muita frequência em dunas. A sua reprodução é feita por via seminal produzindo 

muitas sementes, que permanecem do solo durante anos, a sua produção de 

sementes pode atingir as 12000/m2/ano. A dispersão das sementes é feita por 

animais sobretudo pássaros e insetos, no caso formigas, resta salientar que a sua 

germinação é estimulada pelo fogo. Está presente em Portugal continental nas 

regiões de Trás-os-Montes, Minho, Douro Litoral, Beira Litoral, Estremadura, 

Ribatejo, Alto Alentejo, Baixo Alentejo e Algarve. No arquipélago dos Açores surge 

na ilha de Santa Maria e na Madeira nas ilhas da Madeira e Porto Santo. (Marchante 

et al., 2008). 

A Acacia melanoxylon é uma árvore perene, de folhas em forma de foice e flores 

amarelas claras. Também se reproduz por via seminal, produzindo muitas sementes, 

que permanecem no solo por mais de 50 anos.  A sua disseminação é feita por 

aves, vento, água e roedores e a germinação das sementes dá-se após a abertura 

de espaço e/ou ocorrência de incêndio. Distribui-se por todo Portugal continental, no 

arquipélago dos Açores (nas ilhas de São Miguel, Santa Maria, Terceira, Graciosa, 

São Jorge, Pico, Faial e Flores) e da Madeira (nas ilhas da Madeira e Porto Santo) 

(Marchante et al., 2008).	  
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3.3. Risco de Invasão Biológica 
 

3.3.1. Perigo de Invasão Biológica 

As invasões biológicas constituem a segunda maior ameaça à biodiversidade em 

todo o mundo. Muitos dos caminhos para a introdução de espécies invasoras estão 

relacionadas com atividades antrópicas a diferentes escalas geográficas, afectando 

os ecossistemas contribuindo para a perda de biodiversidade (Vicente, 2010). 

O planeamento para controlo e erradicação é dispendioso e a relação custo-

efetividade ainda está por avaliar. Por isso, antecipar futuras invasões é um desafio 

para a biologia de conservação, dado que é crucial prever com rigor onde a 

expansão e as novas invasões irão ocorrer (Vicente et al., 2010), baseada em 

(Theoharides & Dukes, 2007). No global, os valores mais altos em termos de 

espécies invasoras coincidem com áreas sujeitas a técnicas de remoção, sugerindo 

que o uso intensivo do território facilita as invasões biológicas, realçando a 

importância das áreas altamente urbanizadas e outros habitats modificados como 

promotores das invasões (Vicente et al., 2010).	  

Em Portugal, têm sido elaborados vários trabalhos no noroeste de Portugal, mais 

concretamente no Alto Minho. Estes estudos, como os realizados por Vicente et al. 

(2010) até têm como objetivo prever e estudar as invasões biológicas por parte de 

invasoras lenhosas com enfoque para as acácias. A abordagem recorre a calibração 

de modelos matemáticos usando software específico, como o caso do BIOMOD e 

sistemas de informação geográfica. 

Na tentativa de identificar os factores que promovem a invasibilidade, Vicente et al. 

(2010) usaram uma análise multimodal de forma a testar a importância dos vários 

factores para explicar a distribuição das plantas invasoras (Fig. 9).	  Os resultados do 

estudo confirmaram que no Alto Minho o clima é determinante principal das invasões 

por espécies exóticas e pode-se considerar que é o principal gradiente ambiental 

para a invasão da paisagem.  
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Fig.9 - Invasibilidade da paisagem do Alto Minho por plantas exóticas, para: (a-c) todas as espécies analisadas, (d-f) 

espécies competidoras, (g-i) espécies tolerantes ao stress, e (j-i) espécies ruderais. 

Fonte: Vicente et al. (2010). 

 

Os modelos usados por Vicente et al. (2010) também identificam áreas atualmente 

não invadidas, mas onde as espécies invasoras poderão encontrar condições 

climáticas apropriadas, e que portanto podem vir a ser invadidas se a gestão da 

paisagem criar condições para tal e as espécies não encontrarem barreiras. Além 

disso, os modelos permitem a discriminação de um gradiente de potencial conflito 

entre espécies invasoras e elementos da biodiversidade nativa (Vicente et al., 2010). 

Desta forma, é possível priorizar as áreas com maior urgência de intervenção. 	  
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3.3.2. Vulnerabilidade ao perigo de invasão por acácias 

A vulnerabilidade no contexto do risco das invasões biológicas representa uma 

lacuna na sua investigação e consequentemente na bibliografia disponível para 

consulta. Identificámos duas componentes fundamentais: a vulnerabilidade 

ecológica e a vulnerabilidade social.	  

A vulnerabilidade ecológica está associada à capacidade de as plantas nativas 

resistirem a invasão pelas invasoras lenhosas e com  Já a vulnerabilidade social 

abarca o desconhecimento das pessoas quando introduzem uma planta num habitat 

sem que conheçam o seu potencial invasor, incapacidade de controlar as plantas 

invasoras uma vez introduzidas, falta de técnicas de combate às invasoras ou falha 

das mesmas por serem dispendiosas ou ineficazes, e por ultimo a questão do 

enquadramento legal nacional que está desadequado da realidade, contrariamente a 

outros países como a Austrália onde a entrada de espécies invasoras é 

impossibilitada por um rigoroso controlo por parte das autoridades. 

 

3.4. O “desastre” da invasão biológica no Alto Minho 
 

3.4.1. Análise dos Elementos Naturais Expostos 

Os elementos naturais são parte do património de uma região ou localidade, são 

ecossistemas que se desenvolveram ao longo dos tempos passando por processos 

de transformação naturais que forma acelerados com o inicio da atividade antrópica. 

Prazeres (2012) divide os elementos naturais em dois grandes grupos de valor: os 

valores geológicos e geomorfologicos (planaltos, planícies, vales, rios e recursos 

geológicos, etc.) e os valores biológicos (fauna e flora). 
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O Alto Minho reveste-se de uma sensibilidade especial (Tabela 4), em termos de 

exposição, dado a inclusão nesta área do Parque Nacional da Peneda Geres onde 

estão englobados diferentes ecossistemas que albergam vários habitats, sendo os 

mais característicos: o carvalhal, os bosques ripícolas, as turfeiras e matos húmidos, 

e os matos de substituição (ICNF,2007). Estas características conferem ao PNPG, 

uma potencialidade invulgar do ponto de vista da investigação científica, agricultura, 

paisagístico e económico (turismo), tornando-o num elemento exposto a diversas 

pressões sociais e ambientais.   

	  

Tabela 4 - Elementos Naturais do Alto Minho Fonte: Monteiro et al.(2009) 

 
 

Uma dessas pressões é a invasão por plantas invasoras lenhosas, com destaque 

para a Acacia dealbata (mimosa), espécie que, segundo Fernandes (2008), 

começou a sofrer ações de controlo sistemático desde 1989 com particular sucesso 

à data mas que atualmente se reverteu desenvolvendo-se inúmeras campanhas de 

erradicação da mimosa em toda área ocupada pelo parque como o Projeto de 

sensibilização para o controlo da mimosas apoiado pelo ICNF que decorreu entre 

2009 e 2010.	  

 



	  

	   47	  

 

Prazeres (2012) calculou a área total e percentagem suscetível à invasão por cada 

categoria de ocupação de solo e verificou-se que as espécies Acácia melanoxylon e 

Acacia dealbata possuem comportamentos invasores: 57,4% tem suscetibilidade de 

invasão pela Acacia melanoxylon, 56,3% pela Acacia dealbata, e 13,6% pela Acacia 

longifolia. 	  

Em termos de áreas mais afetadas pela invasão por lenhosas, as duas primeira 

espécies supracitadas alastram-se para as linhas de água acentuado a erosão, 

áreas urbanas mas como seria de esperar a alteração do regime de uso do solo, 

impede a susceptibilidade de invasão, os matos e matagais, florestas artificiais e 

folhosas apresentam uma propensão para a invasão de moderada a elevada devido 

ao abandono das práticas florestais que permitiam algum controlo sobre as 

invasoras. A Acacia longifolia prefere as linhas de água, sistemas dunares e áreas 

mais urbanizadas (Prazeres, 2012).	  

Cumulativamente 66,5% da área analisada por Prazeres (2012) tem suscetibilidade 

à invasão, percentagem elevada sendo o perigo elevado (Fig. 10). Em 3,1% do 

território ocorrem as três espécies com nível máximo de invasão, e em 18,3% da 

região existe um nível elevado de suscetibilidade à invasão com pelo menos uma 

espécie presente. Face aos valores naturais expostos, 25,9% da área corresponde 

ao elemento com valor máximo de proteção e suscetível a invasão por mimosa 

(Acacia dealbata), a espécie que mais gera conflito potencial com os elementos 

naturais expostos no Alto Minho (Prazeres, 2012).	  
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Fig. 10. Invasão por espécies de acácias em áreas litorais e sub-litorais do Alto Minho com elevado 

valor de conservação, um dos vários tipos de elementos expostos analisados por Prazeres (2012).	  
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iv. Espécies invasoras (Acacia) e habitats litorais e sub-litorais com 

elevado valor de conservação. 

Os mapas seguintes pretendem representar as áreas sujeitas a conflitos. A tabela (9) 

analisa os dados exportados dos mapas. 

 
Carta1/Elemento 4 - Invasão por 

Acacia dealbata Vs Habitats litorais e 
sub-litorais com elevado valor de 

conservação 

 
Carta2/Elemento 4 - Invasão por 

Acacia longifolia Vs Habitats litorais e 
sub-litorais com elevado valor de 

conservação 

 
Carta3/Elemento 4 - Invasão por 
Acacia melanoxylon Vs Habitats 
litorais e sub-litorais com elevado 

valor de conservação 
 

 
Carta4/Elemento 4 - Invasão acumulada por Acacia spp. 
Vs Habitats litorais e sub-litorais com elevado valor de 

conservação 

  
Carta5/Elemento 4 - Invasão máxima por uma espécie de 

Acacia Vs Habitats litorais e sub-litorais com elevado 
valor de conservação 
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3.5. Percepção do risco Invasão por Acácias no Alto Minho 
	  

Para avaliar a percepção social do perigo de invasão por plantas lenhosas, foi 

organizado um workshop com vários agentes e técnicos do sector, no Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), no dia 3 de Outubro de 2014 (“A 

Problemática das Invasoras Lenhosas e os Agentes do Sector Florestal no Alto 

Minho”). Este evento envolveu na sua organização várias entidades: Universidade 

do Porto, Forestis, e Escola Superior Agrária de Ponte de Lima.	  

Uma análise geral dos resultados do workshop permitiu constatar que todos os 

agentes estão consciencializados para o problema das acácias e conhecem as 

áreas mais afectadas no território. Quanto à forma de gestão do problema, as 

opiniões dividem-se entre Estado, privados, ou ainda privados com o apoio do 

estado. Ou seja, para alguns atores o Estado apenas deve ser chamado a intervir no 

caso dos baldios e espaços florestais que lhe pertençam, o restante deve ser 

resolvido pelos privados. 	  

Os participantes consideram que a espécie mais problemática e mais presente é a 

Acacia dealbata, seguida da Acacia longifolia e da Acacia melanoxylon. Os usos 

dados ás acácias são a lenha, estacamento de culturas e construção de algum 

mobiliário. Comum a todos os agentes é a noção de que o problema tem aumentado 

ao longo do tempo apesar de todas as campanhas em que já se envolveram para a 

sensibilização sobre as invasões por plantas lenhosas.	  
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Iniciativas como este workshop ajudam a aproximar os agentes, a troca de ideias e a 

possível tomada de decisões relativamente a uma questão que ano após ano 

consome mais recursos económicos e naturais. A gestão do risco tem 

obrigatoriamente de passar por uma consciencialização de todas as partes na região 

do Alto Minho, Estado e privados, articular as leis de ordenamento regional com as 

de gestão ambiental. Apelar à sensibilização das pessoas, criar planos de ação e 

monitorização das invasoras e dos incêndios dado que são uma das principais 

causas do fomento das invasões. As instituições de gestão devem relacionar-se com 

o meio científico para estudo e desenvolvimento de técnicas de intervenção no 

terreno, e os técnicos devem realizar mais trabalho de campo para contato com as 

populações, pois através do conhecimento popular pode-se aprender mais sobre o 

problema e em articulação com o know-how científico elaborar mais e melhores 

planos de gestão.	  
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4. Conclusões e considerações finais 
	  

Esta investigação teve como objetivo enquadrar as invasões biológicas no quadro 

conceptual do risco, adaptando os conceitos e as molduras de análise do risco à 

invasão por plantas lenhosas. A moldura de análise proposta foi então aplicada, a 

título exploratório, à invasão por acácias australianas no Alto Minho. 

 

A análise de conceitos realizada (capitulo 2) revelou as dificuldades, mas também as 

vantagens, de considerar as invasões biológicas no quadro da análise do risco, e em 

particular dos riscos naturais. Essa análise deverá basear-se na harmonização de 

conceitos e na adoção de uma moldura conceptual e de análise robusta, integrando 

conceitos das invasões biológicas (como “invasibilidade” ou mesmo “espécie 

invasora”) com a moldura conceptual do risco, em que se incluem conceitos como 

“perigo”, “exposição”, “dano” ou “vulnerabilidade”. No final do capítulo é apresentada 

uma concretização dos conceitos do risco para o caso particular das invasões 

biológicas.	  
 

No capítulo 3 concretizou-se a moldura proposta no capítulo anterior, ilustrando-a 

através da sua aplicação à análise da invasão por acácias no Alto Minho, no quadro 

alargado das invasões por acácias no contexto global. Foi revista a informação 

disponível na literatura relativa às principais espécies invasoras, aos padrões de 

invasão na região e aos principais elementos expostos. Foi ainda discutida a 

vulnerabilidade social e ecológica ao perigo de invasão por invasoras lenhosas, 

procurando colmatar uma lacuna evidente na literatura sobre o tema. Finalmente, 

foram sumariamente apresentados alguns resultados relativos às percepções de 

alguns agentes do sector florestal na região, no quadro alargado da gestão do risco. 
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Os resultados da investigação desenvolvida sugerem que as principias lacunas 

atuais na análise do risco de invasão estão associadas à dificuldade em estabelecer 

uma harmonização clara entre os conceitos do risco e das invasões biológicas. 

Neste contexto, a presente dissertação pretende ser um primeiro contributo no 

sentido dessa clarificação, fundamental para que a análise do risco de invasão 

possa ser operacionalizada, com recurso a ferramentas de análise numérica e 

espacial, no âmbito da análise multirrisco à escala regional.	  
 

No que se refere à gestão do risco de invasão, deverá ser reforçada a percepção 

dos quadros técnicos e operacionais responsáveis pela gestão do risco no contexto 

municipal ou regional. Igualmente, importante será um investimento efetivo na 

identificação clara dos elementos expostos, do seu grau de exposição e da sua 

vulnerabilidade à invasão. A articulação com os instrumentos de planeamento e de 

gestão do território será também fundamental, no sentido de tornar operacional a 

gestão deste risco. 

 

A análise exploratória realizada no Alto Minho, um território moderadamente 

invadido, assinala a importância de aplicar a moldura de análise proposta noutros 

territórios, com níveis distintos de invasão biológica e conjuntos diversos de 

elementos expostos e potencialmente vulneráveis, no sentido de averiguar a sua 

aplicabilidade e utilidade. Os estudos realizados revelaram ainda o interesse da 

moldura conceptual dos serviços de ecossistema na análise do risco, e a 

importância de envolver os diversos agentes na gestão do risco de invasão, 

investindo na produção de conhecimento através de investigação dirigida aos 

objetivos dos diversos grupos de interesses. 
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WORKSHOP	  
A	  Problemática	  das	  Invasoras	  Lenhosas	  e	  os	  Agentes	  do	  

Sector	  Florestal	  no	  Alto	  Minho	  
3	  de	  Outubro	  de	  2014	  |	  14.00	  horas	  |	  ESA/IPVC	  –	  Refóios	  do	  Lima	  

	  

Agradecemos	  o	  preenchimento	  do	  questionário	  seguinte,	  assim	  como	  a	  sua	  

participação	  ativa	  nos	  vários	  momentos	  do	  workshop.	  

Nota:	  A	  informação	  fornecida	  nas	  respostas	  ao	  questionário	  será	  apenas	  usada	  em	  contexto	  de	  
investigação	  e	  não	  vincula	  os	  inquiridos	  ou	  as	  instituições	  que	  representam.	  

	  

	  

	  

Por	  favor	  indique:	  

	  

• Nome	  

____________________________________________________________	  

• Organização	  em	  que	  trabalha	  

_____________________________________________________________	  

• Número	  de	  anos	  neste	  local	  de	  trabalho	  

_____________________________________________________________	  

• Funções	  que	  desempenha	  

______________________________________________________________	  

• Concelho(s)	  em	  que	  exerce	  maioritariamente	  essas	  funções	  

______________________________________________________________	  

_______________________________________________________________	  
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• Nível	  de	  formação	  escolar	  /	  académica	  

_____________________________________________________	  

• 	  Área	  de	  formação	  

_____________________________________________________	  

• Endereço	  electrónico	  

______________________________________________________	  
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Secção	  1.	  AS	  ESPÉCIES	  E	  A	  SUA	  PRESENÇA	  NO	  TERRITÓRIO	  

	  

1.1.	  Por	  favor	  indique	  (X),	  de	  entre	  as	  seguintes	  espécies	  de	  plantas	  lenhosas,	  
aquelas	  que	  consegue	  identificar,	  e	  assinale	  (X)	  as	  que	  considera	  serem	  nativas	  /	  
autóctones	  em	  Portugal:	  

Nome	  comum	   Nome	  científico	   SIM	   NÃO	   NATIVA	  

Acácia	  de	  espigas	   Acacia	  longifolia	   	   	   	  

Acácia	  mimosa	   Acacia	  dealbata	   	   	   	  

Acácia	  negra	   Acacia	  mearnsii	   	   	   	  

Ailanto,	  ou	  Árvore	  celeste	  do	  
Japão	  

Ailanthus	  altissima	   	   	   	  

Austrália	   Acacia	  melanoxylon	   	   	   	  

Bétula,	  ou	  Vidoeiro	   Betula	  alba	   	   	   	  

Carvalho-‐alvarinho	   Quercus	  robur	   	   	   	  

Carvalho-‐americano	   Quercus	  rubra	   	   	   	  

Carvalho-‐negral	   Quercus	  pyrenaica	   	   	   	  

Cedro-‐branco	   Chamaecyparis	  
lawsoniana	  

	   	   	  

Choupo	  híbrido	   Populus	  x	  canadensis	   	   	   	  

Eucalipto	   Eucalyptus	  globulus	   	   	   	  

Falsa	  acácia	   Robinia	  pseudoacacia	   	   	   	  

Freixo	   Fraxinus	  angustifolia	   	   	   	  

Giestas,	  ou	  Maias	   Cytisus	  spp.	   	   	   	  

Háquea	  picante	   Hakea	  sericea	   	   	   	  

Pinheiro-‐bravo	   Pinus	  pinaster	   	   	   	  
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Plátano	   Platanus	  x	  acerifolia	   	   	   	  

Pinheiro-‐do-‐Orégão	   Pseudostuga	  menziesii	   	   	   	  
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1.2.	  Tem	  conhecimento	  da	  presença	  de	  acácias	  no	  município	  em	  que	  
habita/trabalha?	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sim	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Não	  	  	   	  

	  

1.3.	   Em	   caso	   afirmativo,	   assinale	   (X)	   quais	   as	   espécies	   de	   acácia	   que	   existem	  no	  
município	  onde	  habita/trabalha.	  

Nome	  comum	   Nome	  científico	   SIM	   NÃO	  

Acácias	  em	  geral*	   	   	   	  

Acácia	  de	  espigas	   Acacia	  longifolia	   	   	  

Acácia	  mimosa	   Acacia	  dealbata	   	   	  

Acácia	  negra	   Acacia	  mearnsii	   	   	  

Austrália	   Acacia	  melanoxylon	   	   	  

*	  preencher	  apenas	  no	  caso	  de	  não	  distinguir	  as	  diversas	  espécies	  de	  acácias	  

	  

1.4.	  Quando	  terá	  ocorrido	  a	  expansão	  das	  várias	  espécies	  de	  acácia	  na	  região?	  

Nome	  comum	   Nome	  científico	   Depoi
s	  do	  
ano	  
2000	  

Entre	  
1950	  
e	  

2000	  

Entre	  
1900	  
e	  

1950	  

Antes	  
do	  
ano	  
1900	  

Não	  
sabe	  

Acácias	  em	  
geral*	  

	   	   	   	   	   	  

Acácia	  de	  espigas	   Acacia	  longifolia	   	   	   	   	   	  

Acácia	  mimosa	   Acacia	  dealbata	   	   	   	   	   	  

Acácia	  negra	   Acacia	  mearnsii	   	   	   	   	   	  

Austrália	   Acacia	  
melanoxylon	  

	   	   	   	   	  

*	  preencher	  apenas	  no	  caso	  de	  não	  distinguir	  as	  diversas	  espécies	  de	  acácias	  
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1.5.	   	   Por	   favor	   indique	   até	   que	   ponto	   concorda	   ou	   discorda	   com	   as	   seguintes	  
afirmações,	   relativamente	  à	   situação	  das	  acácias	  na	   região	   (assinale	  apenas	  uma	  
opção	  por	  linha).	  

	  
Concordo	  
totalmente	  

Concordo	  
em	  parte	  

Nem	  
concordo	  
nem	  

discordo	  

Discordo	  
em	  
parte	  

Discordo	  
totalmente	  

As	  acácias	  possuem	  
reduzida	  expressão	  na	  
região	  

	   	   	   	   	  

A	  extensão	  de	  acácias	  tem	  
aumentado	  nos	  últimos	  
anos/décadas	  

	   	   	   	   	  

Alguns	  proprietários	  são	  
favoráveis	  à	  presença	  das	  
acácias	  

	   	   	   	   	  

Algumas	  espécies	  de	  acácias	  
ainda	  são	  comercializadas	  
na	  região	  

	   	   	   	   	  

Os	  incêndios	  são	  o	  principal	  
fator	  responsável	  pela	  
expansão	  das	  acácias	  	  

	   	   	   	   	  

A	  rede	  viária	  contribui	  para	  
a	  disseminação	  das	  acácias	  

	   	   	   	   	  

Algumas	  espécies	  de	  acácias	  
ainda	  são	  plantadas	  pelos	  
residentes	  
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1.6.	   Por	   favor	   identifique	   locais	   na	   região	   onde	   a	   expansão	   de	   uma	   ou	   mais	  
espécies	   de	   acácia	   possam	   ter	   motivado	   alterações	   do	   uso	   do	   solo	   e/ou	   danos	  
materiais/económicos.	  

Nome	  comum	   Nome	  científico	   Locais	  (lugar/freguesia,	  concelho)	  

Acácias	  em	  geral*	   	   	  

	  

	  

	  

	  

Acácia	  de	  espigas	   Acacia	  longifolia	   	  

	  

	  

	  

	  

Acácia	  mimosa	   Acacia	  dealbata	   	  

	  

	  

	  

	  

Acácia	  negra	   Acacia	  mearnsii	   	  

	  

	  

	  

	  

Austrália	   Acacia	  
melanoxylon	  
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Secção	  2.	  OS	  USOS	  DAS	  ACÁCIAS	  NA	  REGIÃO	  

	  

2.1.	  As	  acácias	  que	  existem	  no	  concelho	  onde	  habita/trabalha,	  ou	  na	  região,	  têm	  
algum	  tipo	  de	  uso	  por	  parte	  das	  populações	  locais?	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sim	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Não	  	  	   	  

2.2.	  Em	  caso	  afirmativo,	  quais	  os	  usos	  que	  conhece?	  Se	  possível	  ordene	  esses	  usos	  
do	  mais	  importante/frequente	  para	  o	  menos	  importante/frequente.	  

Nome	  comum	   Nome	  científico	   Usos	  

Acácias	  em	  geral*	   	   	  

	  

	  

	  

Acácia	  de	  espigas	   Acacia	  longifolia	   	  

	  

	  

	  

Acácia	  mimosa	   Acacia	  dealbata	   	  

	  

	  

	  

Acácia	  negra	   Acacia	  mearnsii	   	  

	  

	  

	  

Austrália	   Acacia	  melanoxylon	   	  
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*	  preencher	  apenas	  no	  caso	  de	  não	  distinguir	  as	  diversas	  espécies	  de	  acácias	  ou	  os	  
respectivos	  usos	  

Secção	  3.	  A	  EXPANSÃO	  DAS	  ACÁCIAS	  NO	  TERRITÓRIO	  

	  

3.1.	   Por	   favor	   indique	   até	   que	   ponto	   concorda	   ou	   discorda	   com	   as	   seguintes	  
afirmações,	  na	  sua	  aplicação	  à	  realidade	  regional	  (assinale	  apenas	  uma	  opção	  por	  
linha).	  

	  
Concordo	  
totalmente	   Concordo	  

Nem	  
concordo	  

nem	  
discordo	  

Discordo	  
Discordo	  
totalmente	  

Conheço	  os	  impactos	  negativos	  
das	  acácias	  por	  experiência	  
própria	  

	   	   	   	   	  

Conheço	  os	  impactos	  negativos	  
das	  acácias	  por	  amigos	  e	  colegas	  	   	   	   	   	   	  

A	  presença	  de	  acácias	  é	  um	  fator	  
de	  valorização	  cénica	  da	  paisagem	   	   	   	   	   	  

A	  presença	  de	  acácias	  é	  um	  fator	  
de	  degradação	  da	  paisagem	  	   	   	   	   	   	  

A	  presença	  de	  acácias	  contribui	  
para	  a	  degradação	  dos	  espaços	  
florestais	  

	   	   	   	   	  

A	  expansão	  das	  acácias	  não	  
constitui	  um	  problema	  para	  o	  
sector	  florestal	  

	   	   	   	   	  

As	  acácias	  podem	  constituir	  um	  
recurso	  valioso	  para	  a	  região	   	   	   	   	   	  

As	  acácias	  não	  contribuem	  de	  
forma	  importante	  para	  a	  
degradação	  do	  solo	  

	   	   	   	   	  

As	  acácias	  contribuem	  para	  o	  
aumento	  do	  risco	  de	  incêndio	   	   	   	   	   	  

O	  impacto	  económico	  da	   	   	   	   	   	  
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expansão	  das	  acácias	  é	  conhecido	  

	  

	  

3.2.	  Por	  favor	  indique	  se	  considera	  que	  as	  acácias	  apresentam	  impactos	  (positivos	  
ou	   negativos)	   nas	   seguintes	   atividades	   económicas	   /	   valores	   patrimoniais,	   no	  
contexto	  regional	  (assinale	  apenas	  uma	  opção	  por	  linha).	  

	   Fortemente	  
positivo	  

Positivo	   Nenhum	  
impacto	  

Negativo	   Fortemente	  
negativo	  

Produção	  florestal	   	   	   	   	   	  

Produção	  apícola	  /	  melífera	   	   	   	   	   	  

Fauna	  selvagem	  	   	   	   	   	   	  

Atividade	  cinegética	   	   	   	   	   	  

Flora	  e	  vegetação	  	   	   	   	   	   	  

Infraestruturas	  e	  património	  
construído	   	   	   	   	   	  

Atividade	  agrícola	   	   	   	   	   	  

Outra	  atividade	  /	  valor	  
patrimonial	  (indique	  qual):	  
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Secção	  4.	  A	  GESTÃO	  DA	  EXPANSÃO	  DAS	  ACÁCIAS	  

	  

4.1.	  Identifique	  as	  técnicas	  que	  conhece	  para	  controlo	  de	  acácias.	  

Nome	  comum	   Nome	  científico	   Técnica	  de	  controlo/técnica	  de	  gestão	  

Acácias	  em	  
geral*	  

	   	  

	  

	  

	  

Acácia	  de	  
espigas	  

Acacia	  longifolia	   	  

	  

	  

	  

Acácia	  mimosa	   Acacia	  dealbata	   	  

	  

	  

	  

Acácia	  negra	   Acacia	  mearnsii	   	  

	  

	  

	  

Austrália	   Acacia	  
melanoxylon	  

	  

	  

	  

	  

*	  preencher	  apenas	  no	  caso	  de	  não	  distinguir	  as	  diversas	  espécies	  de	  acácias	  ou	  as	  
respectivos	  técnicas	  de	  controlo	  
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4.2.	  Já	  foi	  ou	  irá	  ser	  implementada	  alguma	  ação	  de	  controlo	  das	  acácias	  por	  parte	  
do	  município,	  da	  associação	  de	  produtores	  florestais,	  ou	  outra	  organização?	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sim	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Não	  	  	   	  

4.3.	  Em	  caso	  afirmativo,	  de	  que	  tipo(s)?	  

Nome	  comum	   Nome	  científico	   Descrição	  

Acácias	  em	  
geral*	  

	   	  

	  

	  

	  

Acácia	  de	  
espigas	  

Acacia	  longifolia	   	  

	  

	  

	  

Acácia	  mimosa	   Acacia	  dealbata	   	  

	  

	  

	  

Acácia	  negra	   Acacia	  mearnsii	   	  

	  

	  

	  

Austrália	   Acacia	  
melanoxylon	  

	  

	  

	  

	  

*	  preencher	  apenas	  no	  caso	  de	  não	  distinguir	  as	  diversas	  espécies	  de	  acácias	  ou	  as	  
respectivos	  iniciativas	  de	  controlo	  na	  região	  
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4.4.	  Que	  organização(ões)	  realizou(aram)	  as	  acções	  referidas	  no	  ponto	  anterior?	  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________	  

	  

4.5.	   Por	   favor	   indique	   até	   que	   ponto	   concorda	   ou	   discorda	   com	   as	   seguintes	  
frases,	  na	  sua	  aplicação	  à	  realidade	  regional	  (assinale	  uma	  opção	  por	  linha).	  

	  
Concordo	  
totalmente	  

Concordo	  

Nem	  
concordo	  

nem	  
discordo	  

Discordo	   Discordo	  
totalmente	  

A	  gestão	  das	  acácias	  deverá	  ser	  da	  
inteira	  responsabilidade	  dos	  
proprietários	  florestais	  

	   	   	   	   	  

O	  controlo	  das	  espécies	  invasoras	  
é	  acima	  de	  tudo	  uma	  obrigação	  da	  
autoridade	  nacional	  de	  
conservação	  da	  natureza	  	  

	   	   	   	   	  

Os	  municípios	  e	  as	  suas	  
associações	  devem	  assumir	  a	  
coordenação	  da	  gestão	  das	  
acácias	  no	  contexto	  regional	  

	   	   	   	   	  

A	  legislação	  e	  os	  instrumentos	  de	  
planeamento	  existentes	  são	  
suficientes	  para	  apoiar	  uma	  
estratégia	  regional	  de	  gestão	  das	  
invasoras	  lenhosas	  
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4.6.	   Já	   foram	   implementadas	   medidas	   de	   sensibilização	   à	   população	   sobre	   os	  
impactos	  e	  as	  técnicas	  de	  gestão	  das	  acácias	  no	  concelho	  onde	  habita/trabalha?	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sim	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Não	  	  	   	  

	  

4.7.	  Em	  caso	  afirmativo,	  quando	  e	  de	  que	  tipo(s)?	  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


