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O acentuado declínio atual da 
biodiversidade tem sido relacionado com 
os efeitos das alterações ambientais em 
múltiplas escalas. As espécies exóticas 
invasoras são frequentemente 
consideradas a segunda mais importante 
ameaça à biodiversidade e ao 
funcionamento dos ecossistemas, podendo 
também produzir substanciais danos 
económicos. Muitas espécies de plantas 
invasoras são capazes de modificar os 
ecossistemas, causando perda de 
biodiversidade nativa, alterações nos 
processos ecológicos e na capacidade de 
provisão de serviços de ecossistema. Além 
disso, estima-se que a extensão e os 
impactos das invasões biológicas possam 
aumentar sob condições futuras de clima e 
de uso do solo. 
  
Esta dissertação abordou a ameaça 
específica das plantas invasoras sobre a 
biodiversidade e os ecossistemas nativos, 
com o objectivo geral de estudar a 
invasão por plantas exóticas como 
promotor de alteração ecológica. É 
proposto o uso de modelos de distribuição 
de espécies para avaliar e antecipar os 
padrões de invasão, através da 
investigação de questões ecológicas 
específicas e da proposta de novas 
abordagens metodológicas. Este objectivo 
geral foi abordado através do 
desenvolvimento de novas molduras 
conceptuais e ferramentas de análise, 
para superar limitações das abordagens 
anteriores, e através da sua aplicação em 
estudos espacialmente explícitos às 
escalas regional e local no Norte de 
Portugal. Ao longo de seis capítulos, as 
novas abordagens propostas são 
apresentadas, discutidas e ilustradas. 
  
Foram inicialmente apresentados três 
estudos que pretendem melhorar a análise 

dos padrões e determinantes da invasão 
por plantas nas diversas escalas espaciais. 
O primeiro estudo investigou os 
determinantes da invasão por plantas ao 
nível da paisagem, e identificou os 
factores que potenciam a invasibilidade. O 
estudo propõe uma metodologia formal de 
subamostragem ambiental que permite 
identificar os efeitos de múltiplos factores 
ambientais na riqueza específica, quer 
total quer por estratégia de vida das 
plantas invasoras. Um segundo estudo 
investigou a importância relativa do 
ambiente e da dispersão como 
determinantes da riqueza e composição do 
elenco de plantas exóticas invasoras à 
escala regional. O estudo propôs uma 
nova abordagem baseada em 
dissimilaridade que melhora a análise dos 
padrões de invasão por plantas, e 
demonstra que as componentes chave da 
diversidade de plantas exóticas (riqueza e 
composição) respondem aos mesmos 
factores gerais que a biodiversidade nativa 
à escala regional. Finalmente, o terceiro 
estudo desenvolveu uma nova 
metodologia para apoiar a seleção e 
classificação de variáveis ambientais para 
uso em modelos de distribuição, de acordo 
com a sua escala de influência. O estudo 
propôs uma abordagem inovadora para 
classificar as variáveis baseada em 
análises de auto-correlação espacial, 
suportando desenvolvimentos 
metodológicos robustos dos pontos de 
vista conceptual e estatístico. 
  
Foram depois apresentados três estudos 
que contribuem para melhorar a avaliação 
dos potenciais impactos ecológicos da 
invasão por plantas, através da previsão 
dos conflitos potenciais entre as espécies 
invasoras e diversos tipos de valores 
naturais. O primeiro estudo analisou o 
conflito entre uma espécie invasora e uma 
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espécie nativa rara sob condições atuais e 
futuras de clima e de uso do solo. A 
abordagem proposta produz previsões 
informativas dos padrões de invasão e dos 
conflitos atuais e futuros com as espécies 
nativas raras. Um segundo estudo previu 
os conflitos potenciais entre três espécies 
invasoras agressivas do género 
as Áreas Protegidas regionais, sob 
condições climáticas atuais e futuras. Este 
estudo aplicou as previsões informativas 
dos modelos desenvolvidos com a 
quantificação espacial do valor de 
proteção para identificar áreas de elevado 
valor que poderão vir a ser invadidas 
pelas espécies de Acacia. Finalmente, o 
terceiro estudo previu os conflitos 
 
 

Figura 1. Aspetos de algumas das principais espécies de plantas exóticas invasoras no Norte de 
Portugal. De cima para baixo (e da esquerda para a direita, em cada fiada): 

(inflorescência), Hakea sericea
frutos), Hakea sericea (fruto), 

Acacia melanoxylon
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potenciais entre a riqueza de espécies 
invasoras e um conjunto de serviços de 
ecossistema sob condições ambie
atuais. Neste estudo, a robustez 
estatística da inferência multimodelo e 
métodos expeditos de quantificação 
espacial de serviços foram combinados 
com as estratégias de vida das plantas 
invasoras para melhorar a previsão dos 
potenciais conflitos. 
  
Este conjunto de seis estudos representa 
uma contribuição significativa para a 
melhoria da avaliação dos padrões, 
determinantes e conflitos da invasão por 
plantas em regiões fortemente invadidas e 
ambientalmente heterogéneas.

  

 
Aspetos de algumas das principais espécies de plantas exóticas invasoras no Norte de 

Portugal. De cima para baixo (e da esquerda para a direita, em cada fiada): Acacia dealbata 
ricea, Acacia longifolia (folhas e inflorescências), Acacia dealbata 
(fruto), Zantedeschia aetiopica (inflorescência), Tradescantia fluminesis
Acacia melanoxylon, Acacia mearnsii (inflorescência).

 

João José Pradinho 
UP & Faculdade de 

Ciências, Universidade do Porto); Antoine 
Guisan (Universidade de Lausanne, 
Suíça); Christophe Randin (Universidade 

Financiamento: Este trabalho foi 
realizado com o apoio da Fundação para a 
Ciência e Tecnologia, através da bolsa de 
doutoramento com a referência 
SFRH/BD/40668/2007 (QREN
tipologia 4.1) 

Teses e Projectos 

78 

potenciais entre a riqueza de espécies 
invasoras e um conjunto de serviços de 
ecossistema sob condições ambientais 
atuais. Neste estudo, a robustez 
estatística da inferência multimodelo e 
métodos expeditos de quantificação 
espacial de serviços foram combinados 
com as estratégias de vida das plantas 
invasoras para melhorar a previsão dos 

te conjunto de seis estudos representa 
uma contribuição significativa para a 
melhoria da avaliação dos padrões, 
determinantes e conflitos da invasão por 
plantas em regiões fortemente invadidas e 
ambientalmente heterogéneas. 

Aspetos de algumas das principais espécies de plantas exóticas invasoras no Norte de 
Acacia dealbata 

Acacia dealbata (folhas e 
Tradescantia fluminesis, 

Este trabalho foi 
ealizado com o apoio da Fundação para a 
Ciência e Tecnologia, através da bolsa de 
doutoramento com a referência 
SFRH/BD/40668/2007 (QREN-POPH, 


