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Água e Plantas Invasoras
As autoras convidadas deste mês, alertam-nos para os problema que as plantas exóticas
invasoras representam, tanto para o solo, como para o desenvolvimento de outras plantas e
para o consumo excessivo de água. Ocorrem várias espécies de plantas invasoras no
Algarve. São normalmente plantas de crescimento rápido e que crescem em grande
densidade, contribuindo para a diminuição de água disponível nos lençóis freáticos.
É-nos também sumariamente apresentado o site invasoras.pt onde, para além de ficar a
saber mais sobre as espécies de plantas exóticas que ocorrem em Portugal, pode ainda
participar em vários projetos de ciência-cidadã.

Desafio Mensal - Dezembro
Festas Felizes e Conscientes!
Em dezembro, no mês das festas e de
unir a família, damos algumas dicas de
como pode preparar o seu natal de
forma mais consciente, poupando água
sempre que possível.

Fique atento ao facebook da Almargem e
partilhe connosco as suas dicas de
poupança de água!
#AÚltimaGota_Algarve
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Plantas invasoras – o que são, “quem” são e a
sua relação com a água
O que são plantas invasoras?
Quando se fala em espécies invasoras, incluem-se organismos de todos os grupos
taxonómicos; neste artigo vamos abordar apenas as plantas invasoras. Uma espécie
invasora é uma espécie exótica, ou seja, que foi introduzida pelo Homem, de forma
intencional ou não, num território onde não ocorre naturalmente. Mas isso não chega para
ser invasora; de facto, a maioria das espécies exóticas não é invasora. Para ser invasora,
uma planta exótica precisa: 1) conseguir multiplicar-se de forma independente,
sem ajuda do Homem, no novo território onde foi introduzida, através de sementes ou
outros propágulos; e 2) afastar-se da planta-mãe pelos seus próprios meios,
atingindo frequentemente densidades muito elevadas e ocupando grandes extensões.
Estas capacidades acabam por reflectir-se em impactes negativos a vários níveis.

“Quem” são as principais plantas invasoras no Algarve?
Entre as espécies de plantas invasoras mais comuns no Algarve, podem referir-se várias
espécies de acácias, principalmente Acacia dealbata (mimosa) e A. saligna, mas surgindo
outras, como o chorão-das-praias (Carpobrotus edulis), a piteira (Agave americana), as
azedas (Oxalis pes-caprae) ou o rícino (Ricinus communis). Menos frequentes, mas
mostrando uma tendência de aumento preocupante, observam-se a erva-das-Pampas
(Cortaderia selloana), o penisetum (Pennisetum setaceum), ou a leucena (Leucaena
leucocephala). Junto à água são muito comuns as canas (Arundo donax), o chá-deMarrocos (Bidens aurea) e a erva-da-fortuna (Tradescantia fluminensis). Mas são apenas
exemplos, há muitas outras espécies e dependendo da zona a densidade e extensão é
muito variável.
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Figura 1: Da esquerda para a direita e de cima para baixo: acácia (Acacia saligna), chorão-das-praias
(Carpobrotus edulis), erva-das-Pampas (Cortaderia selloana) e rícino (Ricinus communis)

Quais os impactes que promovem?
As plantas invasoras reduzem drasticamente a diversidade de outras espécies (de
plantas e não só), sendo consideradas a quinta principal causa de perda de
Biodiversidade a nível Global, alteram a química e (micro)biologia do solo e os bancos de
sementes das plantas nativas, mudam a estrutura da vegetação nativa, das redes
ecológicas, etc. A nível económico, provocam prejuízos avultados, pela diminuição da
produtividade de zonas agrícolas, florestais e piscícolas, pelos elevados custos associados
ao seu controlo ou pela degradação de áreas de lazer e outras. Algumas plantas invasoras
têm também impactes na saúde pública por produzirem pólen alergénico, ou por serem
cortantes, espinhosas ou tóxicas.
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As plantas invasoras têm relação com a água e seu consumo?
Os impactes das plantas invasoras estão também muitas vezes relacionados com a água.
Várias das espécies de plantas invasoras mais distribuídas no nosso território, como as
acácias e as canas, surgem frequentemente nas margens de linhas de água e são espécies
de crescimento rápido e que crescem em grande densidade. As grandes densidades
em que ocorrem está por vezes relacionada com a diminuição da água disponível nos
lençóis freáticos, havendo alguns estudos (por exemplo, focando a invasão por acácias
na África-do-Sul) que quantificam estas perdas. Adicionalmente, considerando que os rios
e ribeiras dependem em larga escala da vegetação ribeirinha, nomeadamente em termos
de carbono, nutrientes e energia, a invasão destas áreas por plantas invasoras afecta
grandemente o funcionamento e ecologia dos mesmos. As acácias em particular, por
serem espécies fixadoras de azoto (N), podem promover alterações na qualidade (por ex.,
aumento na concentração de N) e quantidade da água (por ex., diminuição no fluxo), e
mudanças nas características da folhada e restos vegetais que se depositam na água (por
ex., a nível da diversidade, sazonalidade, tipologia, quantidade e qualidade), alterando
muito estes ecossistemas sensíveis.
Por outro lado, muitos dos nossos cursos de água estão actualmente invadidos para além
da margem, com muitas plantas aquáticas invasoras a ocuparem o espelho de água, como
é o caso do jacinto-de-água (Eichhornia crassipes), da erva-pinheirinha (Myriophyllum
aquaticum), da elódea-densa (Egeria densa) ou da elódea-africana (Lagorosiphon major),
recentemente chegada. Os mantos densos e extensos que promovem, alteram de
forma dramática a biodiversidade aquática, tanto em termos de animais e outros
pequenos organismos, como também de plantas aquáticas nativas, um dos grupos mais
ameaçados da nossa Flora. Adicionalmente, alteram profundamente os serviços que estes
ecossistemas nos prestam de forma gratuita, afectando desde a pesca, a rega e outros
usos múltiplos da água, o uso recreativo, etc.
Numa outra vertente, a utilização de espécies exóticas como ornamentais em jardins e
projectos paisagísticos (não necessariamente invasoras, mas infelizmente por vezes
também as incluem), não adaptadas ao nosso clima, promove por vezes uso excessivo de
água para rega, o que influencia também de forma negativa a disponibilidade de água.
Sempre que possível, a melhor opção é a selecção de espécies autóctones (= nativas,
originárias do local) para esses fins, sendo importante que a selecção de espécies recaia
sobre espécies adaptadas às características e clima de cada local.
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Apesar de todos estes impactes negativos, as espécies invasoras podem também
promover impactes positivos, por ex., a nível de utilizações várias para madeira, como
ornamentais, etc. (razões pelas quais muitas foram introduzidas), ainda que os prejuízos
suplantem, na maioria das vezes, os benefícios que trazem. É importante realçar que a
maioria das plantas exóticas não causam impactes negativos e muitas nem
sequer se conseguem reproduzir sozinhas, continuando dependentes directamente da
ajuda do Homem. O problema está no (relativamente!) pequeno número de plantas
exóticas que são invasoras. Em relação a essas, todos precisamos estar alerta e procurar
informar-nos porque somos nós, cidadãos, que as introduzimos e dispersamos, muitas
vezes inadvertidamente por não termos consciência do problema. No entanto, estando
alerta podemos prevenir a introdução de novas invasoras e dispersão das já
existentes, e podemos ajudar a controlá-las e a conhecê-las melhor, através de
projectos de Ciência-cidadã! Saiba como em invasoras.pt.

Autoras:
Elizabete Marchante (Centre for Functional Ecology - Science for People & the Planet &
Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra) e Hélia Marchante (Escola
Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra).
As autoras são doutoradas em Biologia, especialidade em Ecologia, e desenvolvem
investigação, principalmente aplicada, sobre espécies de plantas exóticas invasoras.
Encaram a Gestão de Plantas Invasoras de forma muito abrangente, e nesse âmbito têm
estado envolvidas em projetos e atividades que vão desde a Prevenção (ações de
Sensibilização, Formação, etc.) até ao Controlo (incluindo Monitorização e Avaliação de
intervenções e a introdução do 1º agente de controlo natural para uma planta invasora em
Portugal) de espécies invasoras. Paralelamente, investem em atividades de Comunicação
de Ciência e de Ciência-Cidadã, com destaque para a plataforma de Ciência Cidadã
Invasoras.pt que visa não só mapear plantas invasoras em Portugal, mas inclui também
outros desafios para os cidadãos colaborarem na ciência. (As autoras escrevem segundo o
antigo Acordo Ortográfico).

