Plantas infestantes e invasoras

4.3

Introdução
A presença e multiplicação exacerbada
de algumas plantas, em especial de espécies exóticas, podem ter efeitos indesejáveis, tanto na componente biótica como
na abiótica, no meio onde se desenvolvem. Neste sentido anotam-se conceitos,
sobre plantas infestantes e invasoras que
se adoptam neste capítulo.
Por infestante aquática entende-se, de
acordo com a proposta de Aguiar et al .
(1997), com base nas noções reconhecidas para as infestantes das culturas
agrícolas (Franco, 1990), como "planta
aquática cuja densidade populacional
em ecossistemas intervencionados ou
naturais excede um determinado nível
limitativo - nível prejudicial de ataque -,
em que o prejuízo no uso dos recursos
hídricos é superior aos benefícios da
sua presença no ecossistema em causa
ou da sua potencial utilização". O nível
prejudicial de ataque, ao ser aplicado
ao caso das infestantes aquáticas, deve
ser tomado como "a densidade populacional atingida por uma planta aquática,
a partir da qual se devem aplicar meios
de luta limitativos, de modo a que o prejuízo sofrido no uso dos recursos hídricos não seja superior aos custos de luta
a adoptar, integrando os efeitos indesejáveis da aplicação das medidas de
luta e os benefícios da sua presença no
ecossistema em causa e a vantagem
económica da sua potencial utilização".
Todavia é bem conhecida a dificuldade
da aplicação prática, nos meios aquáticos (Aguiar et al ., 1997), desta noção
de infestante, pela complexidade dos
factores de nocividade, definidos por
Amaro & Bagiolini (1982) "como factores de natureza abiótica, biótica ou económica, que podem influenciar favoravelmente o desenvolvimento, a multiplicação e a acção prejudicial dum
inimigo da cultura, ou contrariamente a
sua acção benéfica", atendendo à multiplicidade de funções da massa de água

e ao facto de o problema proposto não
se limitar, na grande maioria dos casos,
a uma única espécie, mas a um conjunto de espécies integradas nas comunidades aquática e ripícola.
Facilmente se depreende que certas
espécies podem apresentar, em determinada situação, populações em equilíbrio com outras sem causar prejuízos
e, até, serem úteis ou essenciais para
o bom funcionamento do ecossistema,
ou, ao contrário, essas mesmas espécies, incluindo autóctones, constituírem
populações que, pela sua excessiva
densidade, se comportem como infestantes.
Mais clara será a consideração de populações de certas espécies como invasoras ou infestantes ambientais. Com
frequência, espécies introduzidas ou
alóctones, sem terem nos novos locais
os seus inimigos naturais, tomam o
estatuto de invasoras, termo que convém definir. Plantas invasoras ("invaders"), também designadas por alienígenas, imigrantes, exóticas, adventícias,
neófitos ou, simplesmente, introduzidas
(Mack, 1985), são consideradas as que
se dispersam em áreas onde não são
nativas (Rejmanek, 1995), sem intervenção directa do homem, em habitats
naturais ou seminaturais, de modo a
produzir uma modificação significativa
em termos de composição, estrutura ou
dinâmica dos ecossistemas (Cronk,
1995).
Como considera Rejmanek (1995),
todas as invasoras em áreas protegidas
são usualmente classificadas como
infestantes ambientais ou ecológicas ,
porque nos parques e áreas similares,
as espécies não nativas, frequentemente, interferem com o principal objectivo, a protecção dos biota nativos.
Entende-se, neste capítulo, esta designação num sentido mais amplo abrangendo as áreas de vegetação natural,
sejam ou não classificadas para protecção.
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Infelizmente, nos nossos ecossistemas
dulçaquícolas encontram-se várias espécies já evidenciando aspectos de
infestações ambientais, como adiante
se documenta.
Com base fundamentalmente em trabalhos prévios de síntese (Aguiar et al .,
1996; Moreira et al ., 1983, 1989, 1998a,
1999a) e em elementos recolhidos em
documentos da caracterização e diagnóstico de alguns PBH, adiante mencionados, apresenta-se agora uma análise
sobre a incidência dessas plantas infestantes nos sistemas dulçaquícolas de Portugal Continental, riscos de novas introduções e ponto da situação sobre os processos da sua prevenção e combate, bem
como uma síntese sobre a percepção
desta problemática por parte das entidades responsáveis por aqueles sistemas.

A vegetação dulçaquícola
infestante
A utilização dos recursos hídricos tem
vindo a ser prejudicada no nosso país pela
expansão das áreas ocupadas por plantas aquáticas, o que justificou a realização
de um inquérito prospectivo, de modo a
avaliar a situação em relação aos problemas causados por infestantes aquáticas
em ecossistemas dulçaquícolas. Deste
inquérito, sobre a importância das infestantes aquáticas, divulgado em Aguiar et
al . (1996), resumem-se algumas notas
metodológicas e os resultados.
Pelas dificuldades óbvias na realização
de um estudo prático no campo, optou-se pelo envio de um questionário, apelando à colaboração de várias entidades implicadas na utilização dos recursos hídricos e na gestão territorial dos
ecossistemas aquáticos dulçaquícolas,
organismos ligados ao Ministério da
Agricultura, do Desenvolvimento Rural
e das Pescas, ao Ministério do Ambiente e às Autarquias.

Pretendeu-se conhecer as opiniões dos
responsáveis sobre as principais infestantes aquáticas e o tipo de ecossistemas que afectam, os prejuízos no uso
múltiplo dos recursos hídricos, as causas prováveis do aparecimento de infestações, bem como os meios de luta utilizados e custos envolvidos, no sentido,
também duma análise comparativa da
importância das infestantes em várias
regiões no país.
A elaboração do inquérito exigiu uma
pesquisa bibliográfica prévia, de modo
a conhecer as principais plantas aquáticas no país que poderiam actuar como
potenciais infestantes e um conhecimento geral dos meios de luta utilizados
e principais tipos de prejuízos causados
por infestações em meio aquático. Dos
trabalhos consultados, além dos já mencionados, destacam-se a obra pioneira
Plantas (Angiospérmicas) aquáticas,
anfíbias e ribeirinhas (Vasconcellos,
1970) e os de Almeida & Lima (1991),
Duarte et al . (1984), Ferreira & Moreira
(1990b, 1995), Franco & Afonso (1980),
Lousã & Espírito-Santo (1984), Lousã
et al . (1980, 1986), Martins & Gabriel
(1987), Vasconcelos & Luzes (1990).
O inquérito foi organizado segundo
cinco áreas principais - (i) evidência de
infestações; (ii) infestantes aquáticas
principais vs . tipo de massa de água;
(iii) tipo de prejuízos causados e magnitude do problema; (iv) meios de luta
utilizados e custos envolvidos num ano
médio e (v) causas possíveis do aparecimento de infestações -.
Para obtenção de informação acerca da
existência de crescimentos excessivos
de plantas aquáticas (área (i), optou-se
por uma questão de resposta dicotómica, correspondendo a resposta negativa ao não preenchimento do resto do
questionário. As áreas (ii), (iii) e (iv)
foram organizadas mediante quadros
com resposta múltipla, permitindo homogeneizar os resultados e a interpretação conjunta de informação, além de
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facilitar o preenchimento do inquérito.
Deste modo, na área (ii) foram propostos
as seguintes plantas ou grupos de espécies aquáticas - jacinto-aquático ( Eichhornia crassipes ), pinheirinha-de-água
(Myriphyllum aquaticum), caniço (Phragmites australis ) e cana ( Arundo donax ),
juncos ( Juncus spp.) e bunhos ( Scirpus
spp.), junças ( Cyperus spp.), tabúas
( Typha spp.), lentilhas-de-água ( Lemna
spp.), macroalgas (limos) ou outras -.
A questão relativa ao tipo de prejuízos
foi cruzada com a magnitude do problema (gravidade pequena, média e elevada) e atendendo aos seguintes grupos
- perturbações no regime hidráulico, prejuízo em actividades recreativas, prejuízos de natureza conservacionista e
competição com culturas de regadio. A
colheita manual, colheita mecânica e
luta química foram os meios de luta
inquiridos, sobrepondo-se a questão dos
custos anuais envolvidos na sua utilização.
O inquérito foi enviado (1994) aos responsáveis de vários organismos implicados na gestão dos recursos hídricos:
Câmaras Municipais (271), Zonas Agrárias (66), Zonas Florestais (56), Associações de Regantes e Beneficiários
(24) e Áreas Protegidas (24). De referir,
que não se consultaram municípios
exclusivamente urbanos e Áreas Protegidas sem cursos de água, lagoas,
pêgos ou pauis significativos.
Como indicador da receptividade dos
inquiridos e, também, da sua preocupação com o assunto em questão é a análise percentual do número de respostas
recebidas. Cerca de 60% dos inquiridos
responderam, correspondendo, a maior
percentagem de respostas às Zonas
Agrárias e às Associações de Beneficiários dos Perímetros de Rega.
Em relação à existência do crescimento
excessivo de plantas aquáticas (pergunta
de resposta dicotómica), cerca de 44%
dos inquiridos indicam problemas graves

na área sob sua jurisdição. Salienta-se a
região Ribatejo e Oeste como a mais
afectada por infestações, na perspectiva dos responsáveis das Zonas Agrárias.
De um modo geral, os factores que contribuem para um desenvolvimento excessivo de plantas aquáticas, numa dada
região, foram atribuídos, por um lado, à
existência de determinadas condições
ecológicas e, por outro, à adaptação
competitiva de certas espécies a essas
condições ecológicas particulares.
Deste modo, uma explicação para a
existência de diferenças notórias na
importância das infestações nas várias
regiões agrárias não deverá ser explorada sem ter em conta as espécies de
plantas que se comportam como infestantes, nas várias regiões agrárias, retomando-se adiante a discussão destes
resultados.
Principais infestantes e relação com
o tipo de sistema
Uma avaliação da importância das infestantes aquáticas em relação aos tipos
de ecossistemas que afectam, comparando a perspectiva das várias entidades inquiridas, evidenciou diferenças
interessantes de sensibilidade; as preocupações dos responsáveis são concordantes com o tipo de actividade que
desenvolvem e com a sua participação
na gestão dos recursos hídricos. Assim,
as Câmaras Municipais têm uma maior
sensibilidade para os problemas em cursos de água, as Zonas Agrárias e Associações de Regantes para as valas de
terra. As Zonas Florestais não apresentaram diferenças notórias entre os
vários tipos de ecossistemas. De referir, a preocupação das Associações de
Regantes e Zonas Agrárias com infestações de "limos" em canais de cimento.
Verifica-se que os limos são os causadores de maior número de infestações,
para as várias entidades, sendo de notar
que, para as Zonas Agrárias, são mais
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frequentes nos sistemas de irrigação e
drenagem e, para as Associações de
Regantes, em canais de cimento. Para
as Zonas Florestais aparecem com uma
distribuição mais homogénea nos vários
tipos de ecossistemas e para as Câmaras Municipais, sobretudo em rios.
As emergentes - juncos e bunhos - são consideradas em segundo lugar pelas Zonas
Agrárias, Câmaras Municipais e Zonas Florestais, enquanto que as Associações de
Regantes apontam como mais frequentes
as tabúas, seguidas do caniço e cana.
Algumas diferenças de perspectiva das
várias entidades face às infestações
pelas exóticas de introdução recente,
jacinto-aquático e pinheirinha-de-água,
foram constatadas. A presença destas
invasoras foi mais valorizada pelas
Zonas Florestais provavelmente devido
a uma maior preocupação com a conservação, no sentido do prejuízo na
substituição de espécies autóctones e
diminuição da biodiversidade.
As Associações de Regantes e Zonas
Agrárias, entidades para as quais as
infestações são prejudiciais sobretudo
no uso dos recursos hídricos para a

agricultura, consideram estas invasoras
numa perspectiva a nível nacional em
segundo plano, após as emergentes
caniço e cana, juncos, bunhos e junças.
Estes resultados devem-se, provavelmente, à distribuição localizada destas
plantas exóticas em determinadas
regiões do país, o que leva a uma diluição da sua importância em termos relativos, não obstante a gravidade das
infestações causadas localmente e a
sua agressividade no ecossistema.
No que respeita às Áreas Protegidas,
foram mencionados problemas na
Reserva Natural do Paul de Boquilobo e
no Paul de Tornada; na primeira a ocupação de grandes áreas por jacinto-aquático e no segundo a existência de caniço
nas valas de terra e lagoas principais.
A Figura 4.1 reúne os resultados globais para a ocorrência das principais
infestantes aquáticas relativamente aos
vários tipos de ecossistemas aquáticos:
rios (cursos de água, sensu lato ), albufeiras, pêgos e pauis, canais de cimento
e valas de drenagem e enxugo (referenciadas como valas de terra).
As macroalgas, vulgarmente designadas por limos, foram apontadas como
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o principal problema, com cerca de 20%
de ocorrência, sobretudo em cursos de
água. Segue-se o grupo das emergentes - juncos e bunhos, caniço e cana,
as junças e tabúas - indicadas com
carácter de infestante em, apenas, 11%
dos casos.
Segundo os resultados globais do inquérito, as exóticas jacinto-aquático e pinheirinha-de-água têm uma importância relativa de cerca de 10%, apresentando, contudo, nos locais onde se estabelecem,
uma elevada capacidade de invasão e
colonização e uma agressividade que lhes
confere um estatuto de primazia em relação às infestantes aquáticas no país.
As lentilhas-de-água surgem num plano
secundário estando sobretudo adaptadas
a valas de terra e aos ecossistemas lênticos (pêgos, pauis e albufeiras).
Outras plantas foram referidas como causadoras de infestações pontuais, como a
invasora azola (Azolla filiculoides), devido
à ocorrência de condições ecológicas propícias ao aumento da densidade populacional e expansão por vastas áreas.
Em relação ao tipo de ecossistema, os
principais problemas situam-se nas valas
de terra (30%), rios (27%) e pêgos e
pauis (23%). Os problemas em albufeiras e canais de cimento foram considerados menos frequentes, com 15% e 6%
de importância relativa, respectivamente.
Os macrófitos apresentam, de um modo
geral, uma adaptação da sua forma de
vida à profundidade do local e velocidade da corrente. Assim, numa situação típica, as zonas marginais e de
água pouco profunda são ocupadas por
emergentes, sendo substituídas, à medida que aumenta a profundidade da
água, por macrófitos com folhas flutuantes e enraizados em solos submersos, e por plantas totalmente flutuantes
e plantas submersas, em zonas mais
profundas. No entanto, esta sucessão
das várias categorias de plantas é mui-

tas vezes modificada por adaptações a
determinados parâmetros ambientais
como, por exemplo, a natureza do substrato, velocidade da corrente, grau de
turvação da água e exposição.
Deste modo, os macrófitos emergentes,
enraizados no solo, próximo ou sob a
superfície da água durante a maior parte
do ano, caso do caniço, cana, tabúas,
e de um modo geral os juncos, bunhos e
junças, não apresentam, segundo os
resultados do inquérito, uma preferência nítida pelo estabelecimento em
ecossistemas lóticos ou lênticos, encontrando-se sobretudo em valas de terra,
rios e pêgos e pauis, confirmando a sua
tolerância a oscilações no nível de água.
Pela equipa de "Conservação da Natureza" do Consórcio responsável pelo
PBH do rio Tejo, foi desenvolvido novo
inquérito em moldes sensivelmente
semelhantes àquele, tendo-se recebido
88% de respostas dos 148 inquéritos
enviados. Nas suas linhas gerais, os
resultados obtidos para a Bacia do Rio
Tejo foram semelhantes aos obtidos a
nível nacional (Aguiar et al ., 1996): as
macroalgas foram apontadas como o
principal problema, com cerca de 21%
de ocorrência, resultado semelhante ao
nacional (20%), seguindo-se-lhe o grupo
das emergentes caniço e cana, e da
exótica jacinto-aquático. Os juncos e
bunhos foram apontados com carácter
de infestante em 12% dos casos, e em
menor número de vezes o grupo das
tabúas, da pinheirinha-de-água e das
junças.
Distribuição regional
A figura 4.2 sintetiza a informação sobre
as infestantes consideradas mais importantes pelos gestores dos sistemas dulçaquícolas, nas várias regiões agrárias.
As respostas são bastante variadas, certamente consequência de condições
edafo-climáticas, geomorfológicas e de
características distintas do regime hi-

Ecossistemas aquáticos e ribeirinhos

4.8

dráulico no ecossistema respectivo. As
diferenças dos sistemas culturais utilizados, tipo de rotações, culturas, uso do
solo envolvente do ecossistema e intervenções nas zonas marginais terão influência significativa na distribuição regional das espécies de plantas aquáticas.

revelaram a maior importância relativa
da pinheirinha-de-água para esta região,
facto ligado provavelmente à sua introdução no país nas bacias hidrográficas
do Vouga e Mondego onde foi noticiada
pela primeira vez nos finais da década
de trinta (Franco & Afonso, 1980).

As macroalgas foram apontadas como o
principal problema na maioria das regiões.
Na do Entre Douro e Minho, dominam as
macroalgas, juncos e bunhos, à semelhança das regiões de Trás-os-Montes e
Alto Douro e da Beira Interior. As emergentes, caniço, cana e tabúas, adquirem,
na perspectiva dos inquiridos uma menor
importância nas regiões mais setentrionais, provavelmente devido a limitações
físicas - a maior velocidade da corrente,
o substrato grosseiro e a menor profundidade da massa de água - que prejudicam a presença de emergentes. Nas
regiões do Ribatejo e Oeste, Alentejo e
Algarve, a maior percentagem em elementos finos e o elevado nível de nutrientes beneficiarão o estabelecimento de
espécies como caniço, cana e tabúas.

No Algarve a situação é dominada pelas
emergentes, caniço, cana e tabúas,
devido talvez ao regime intermitente dos
cursos de água. O sistema rizomatoso
destas espécies está bem adaptado a
flutuações do nível da água, podendo
sobreviver em condições adversas.

Na Beira Litoral, as macroalgas, juncos,
bunhos, caniço, cana e a pinheirinha-de-água são consideradas as principais
infestantes aquáticas. Os inquéritos

Os resultados do inquérito evidenciaram serem, no Alentejo, as macroalgas,
tabúas, juncos e bunhos as principais
infestantes, seguidas das junças, caniço
e cana. Os condicionalismos climáticos
e a eutrofização das massas de água,
quer pela falta de renovação, quer por
um excesso de nutrientes provenientes
da agricultura e da poluição orgânica
de efluentes de explorações pecuárias
de pequena e média dimensão, propiciam o crescimento de macroalgas. Por
outro lado, os macrófitos emergentes
encontram boas condições para a sua
expansão, à semelhança do que foi referido em relação à região algarvia. Os
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hidrófitos flutuantes não enraizados aparecem nesta região, com uma expressão significativa, como as lentilhas-de-água e jacinto-aquático. A importância
relativa deste último, apesar de cobrir
vastas extensões nesta região, principalmente na zona do Baixo Sado
(Franco & Afonso, 1980; Aguiar, 1996)
e ser vector de elevados prejuízos, é
diluída por a sua presença ser localizada em determinadas áreas, como as
valas de rega e drenagem associadas à
Ribeira da Comporta.

Azolla é referida pelos inquiridos como
infestante na Beira Litoral, Ribatejo e
Oeste e Alentejo; todavia sublinham
serem casos pontuais e localizados,
devido a condições climáticas particulares, aliadas ao excesso de nutrientes
na água de proveniência agrícola. A
região do Alentejo parece ter sido a
mais afectada, nomeadamente nas
áreas de Moura, Mértola e Beja, referentes a infestações na bacia do Guadiana.
Prejuízos causados pelas infestantes
aquáticas
Os prejuízos de crescimentos intensos
e incontrolados de espécies de plantas
aquáticas, normalmente introduzidas,
são bem conhecidos. Numa óptica
antrópica, em que se perspectivam as
dificuldades no aproveitamento dos sistemas dulçaquícolas, destacam-se: diminuição do valor recreativo da água, dificuldades no escoamento das águas e
na navegação, interferências na aparelhagem de controlo de rega ou das centrais hidroeléctricas, redução da secção
e da capacidade de armazenamento,
perdas de água por evapotranspiração
e, em casos extremos, interferência com
o movimento de barcos, danos em estruturas como pontes, barragens e aparelhos de medição colocados na água,
favorecimento das cheias e enxurradas.
Na óptica da conservação, salienta-se
a interferência, talvez a mais longo
prazo, no equilíbrio dos ecossistemas.

De facto as infestantes aquáticas, devido
à concorrência com a flora espontânea,
prejudicam a biodiversidade vegetal, alteram a estrutura florística comunitária eliminando ou diminuindo as espécies
autóctones o que, acrescido ainda à diminuição da oxigenação da água com redução da sua qualidade, afecta a fauna
aquática ou dependente da água, por
vezes de maneira irreversível, inconveniente grave no que respeita à conservação do ambiente e à degradação de
aspectos paisagísticos, ou até à produção de alimentos. Casos de problemas de saúde pública são, ainda, referenciados. As consequências do seu
combate, normalmente inevitável, para
além dos elevados custos, podem repercutir-se, também, no ambiente, interessando minorar esses efeitos.
No inquérito anteriormente mencionado,
foi pedido aos gestores a indicação do
tipo de prejuízos causados pela presença de populações excessivas de
plantas aquáticas, dum leque previamente definido, que consideravam mais
relevantes.
A perturbação do regime hidráulico foi
o prejuízo mais frequentemente apontado, seguido da interferência com actividades recreativas (Figura 4.3). No
entanto, confrontando com os resultados acerca da gravidade de cada tipo
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de prejuízo, evidencia-se que o da alteração do regime hidráulico, apesar de
muito frequente, foi considerado como
sendo um problema de gravidade
média, enquanto que os de índole conservacionista foram encarados como
tendo uma gravidade média a elevada.
Quanto à interferência com actividades
recreativas não parece existir um padrão nítido na definição da gravidade.

A eutrofização foi considerada como um
dos factores responsáveis pelo surgimento de infestações, podendo referir-se o caso do jacinto-aquático e pinheirinha-de-água em valas de irrigação e
drenagem na Lezíria Grande de Vila
Franca de Xira, onde o incremento em
nutrientes levou a um aumento exponencial da população destas plantas
(Figueiredo et al ., 1984; Moreira et al .,
1989).

Causas das infestações
Os resultados do inquérito sobre as
causas do desequilíbrio de populações
de plantas aquáticas mostraram que
cerca de 52% dos inquiridos indicaram
existirem causas evidentes do aparecimento de infestações e referiram uma
ou mais hipóteses explicativas.
A poluição pontual por efluentes domésticos e industriais e a poluição difusa
por nutrientes provenientes de fertilização agrícola foram apontadas como
as causas principais pelo aparecimento
de infestações.
No entanto, destacam-se algumas particularidades nas respostas por grupos
contactados; assim na percepção dos
responsáveis camarários a poluição
ocupa um lugar de primazia na hierarquização das principais causas, contrastando com a posição das Zonas
Agrárias em que a falta de manutenção
contínua dos sistemas aquáticos e
zonas adjacentes e as perturbações do
regime hidrológico são os primeiros responsáveis pelo aparecimento de problemas com plantas aquáticas. As Associações de Regantes e as Zonas Florestais evidenciaram as interferências
no regime hidrológico, seguidas da
poluição difusa e pontual, respectivamente.
As introduções acidentais de plantas,
sementes e propágulos e as transferências de água foram relativamente
minimizadas como causas das infestações.

Por outro lado, a alteração do regime
dos caudais devida à construção de
represamentos agrícolas, bombagens
de água para irrigação, extracção de
inertes, construção de barragens e açudes,..., resulta numa agressão ao ecossistema, como é o caso do sistema
lótico do Vale do Sorraia, produzindo
importantes modificações na vegetação
(Ferreira & Moreira, 1990a).
A falta de manutenção contínua da
vegetação dos ecossistemas dulçaquícolas, sobretudo dos sistemas lóticos
foi apontada como causa da proliferação das infestantes aquáticas. Relacionado com estes factos, foram mencionados o abandono da agricultura e
práticas tradicionais em declínio, como
a utilização dos limos para adubação,
o corte de caniço e cana para tutores,
de juncos e junças para camas do gado
e manufactura de cestos.
As introduções acidentais de plantas
exóticas (jacinto-aquático e pinheirinha-de-água) e as transferências de água
e material biológico a partir de albufeiras são indicadas como focos de infestação iniciais.
A título de exemplo, refere-se que o
jacinto-aquático conheceu uma enorme
expansão da sua área de distribuição
quando do esvaziamento da albufeira
de Belver em 1974-75, onde se tinha
estabelecido, e subsequente infestação
das zonas a jusante (Guerreiro,1976;
Raposo, 1994).
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As principais infestantes aquáticas e ribeirinhas
Em complemento do já exposto, anotam-se de seguida aspectos essenciais
sobre algumas das principais infestantes aquáticas no país, com referência
aos estudos mais relevantes, que se
julga contribuírem para a sua gestão.
Inicia-se com as espécies flutuantes, as
vasculares jacinto-aquático e pinheirinha-de-água, os pteridófitos (azola) e
as macroalgas (limos), e de seguida as
emergentes, também frequentes nos
taludes, canas, caniços e tabúas.
A influência dos factores ambientais e
dos sistemas agrícolas envolventes das
linhas de água na distribuição e abundância das infestantes aquáticas, bem
como a sua evolução consequente a
acções de limpeza, têm sido pouco estudadas, exemplificando-se com os trabalhos de Catarino et al . (1995), Ferreira & Moreira (1990b, 1995, 1999) e de
Ferreira et a l. (1998a). A evolução da
vegetação infestante após obras de
canalização do Baixo Mondego foi abordada por Aguiar et al . (2001).
Um manual de identificação das infestantes aquáticas dos canais de rega e
das valas de drenagem foi recentemente
divulgado (Catarino et al ., 2001).
Jacinto-aquático
Vários trabalhos, desde os anos 70
(Teles & Silva, 1975; Guerreiro, 1976;
Dray, 1976; Moreira et al., 1983; Duarte
et al., 1984, Duarte & Agusti, 1985) apontaram a proliferação da pinheirinha-de-água ( Myriophyllum aquaticum ) e do
jacinto-aquático ( Eichhornia crassipes ),
em sistemas de irrigação e drenagem com
elevado grau de eutrofização. Actualmente, além das valas de drenagem, com
destaque para as da Lezíria Grande de
Vila Franca de Xira, tem aumentado a sua
expansão nos sistemas naturais ou pouco
modificados.

Figura 4.4
Alverca da Golegã infestada por jacinto-aquático
(Fotografia de l. Moreira)

O padrão de distribuição e a rápida ocupação de sistemas de irrigação e drenagem podem ser explicados pelo modo
de propagação e pelo tipo de forma de
vida que possui - flutuante, por vezes
ancorada, mas, sem ligação ao substrato
e com propagação vegetativa. No início
da Primavera, iniciam-se novos focos de
infestação por desprendimento das formas flutuantes (com estolhos e longos
pecíolos) e sua deslocação pelo vento
e pelo movimento da água até à ancoragem em locais onde existam obstáculos naturais ou artificiais, dando início a
uma fase de expansão horizontal, com a
ocupação de vastas áreas, por plantas
sem estruturas flutuantes.Segue-se uma
fase de competição entre as plantas, com
a sua expansão vertical, levando à obstrução dos canais de irrigação ou drenagem ou ao arrastamento maciço se
existir transporte pela água (Duarte et
al ., 1984; Moreira et al ., 1989).
Nas áreas protegidas o jacinto-aquático
tem causado sérias dificuldades. Como
se referiu, surgiu no Paul de Boquilobo
(Lousã et al., 1980), zona muito sensível
pela sua importância como Reserva da
Biosfera, onde chegou a ocupar áreas
apreciáveis (Carvalho & Pires, 1998) com
possível repercussão para a vida das
aves migradoras. Embora nesta reserva,
nos últimos anos a gravidade da infes-
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Figura 4.5
Pinheirinha-de-água no Baixo-Mondego, ao longo da
margem com a galeria arbórea destruída

Figura 4.6
Troço da ribeira de Canha coberto de azola
(Fotografia de I. Moreira)

(Fotografia de R. Cortes)

tação do jacinto-aquático tenha diminuído, devido à intensa remoção mecânica,
é ainda considerável pela obstrução da
drenagem e pela competição com as
plantas autóctones.

A bioecologia, a distribuição e o controlo
do jacinto-aquático tem sido objecto de
investigação continuada, cujos resultados foram reunidos em Moreira et al .
(1999c).

Nas cercanias do Paul, algumas plantas
de jacinto-aquático foram trazidas, pelas
cheias de 1996, para a Alverca da
Golegã (Figura 4.4) que ficou totalmente
coberta, o que pode estar relacionado
com o elevado teor de nutrientes na
água, consequência da falta de tratamentos de águas residuais e, possivelmente, excessos de fertilizantes dos terrenos circundantes com galeria ribeirinha insuficiente. Anote-se que, nesta
Alverca, nos últimos anos, mostrou-se
claramente, pelo menos temporariamente, a eficiência do combate ao
jacinto-aquático com herbicidas com
base em glifosato, após a colheita mecânica das grandes massas, embora infestações de Lemna e Azolla tenham coberto a Alverca temporariamente.

Pinheirinha-de-água

Recentemente, o jacinto-aquático invadiu
a Pateira de Fermentelos, obrigando a
drásticas medidas de limpeza. Em valas
de drenagem do Ribatejo, infesta largas
dezenas de quilómetros, obrigando a dispendiosas limpezas. Em troços do rio
Sorraia é, também, impressionante a sua
invasão.

No citado inquérito, obteve-se que, sobre
outras Áreas Protegidas, no Sítio Classificado do Açude da Agolada, as preocupações dos gestores se centram no crescimento das populações de pinheirinha-de-água no açude (15% de cobertura na
Primavera) e nas valas de terra adjacentes
(cerca de 60% de cobertura).
Nos sistemas lacustres naturais ou
seminaturais, ocorrem situações de
risco de desequilíbrio das comunidades
aquáticas, com a presença de pinheirinha-de-água, referidas por Costa et al .
(1999).
Esta invasora, como o jacinto-aquático,
ocupa zonas eutrofizadas, sistemas de
irrigação e drenagem e tributários, preferindo, contudo, profundidades inferiores da massa de água. Importa referir
que a boa adaptação aos sistemas de
regadio pode ser igualmente explicada
pela sua estratégia de expansão. Trata-se de um macrófito submerso enraizado,
de propagação vegetativa, apresentando
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dois tipos morfológicos distintos; um
caracteriza-se por ser totalmente submerso, com caule único e folhas largas
e outro parcialmente emerso formado
por uma densa canópia e com um sistema radicular bastante desenvolvido.
A propagação e expansão dão-se pela
ligação ao substrato das raízes submersas da canópia (Moreira et al .,
1989).
Nalguns troços de rios a infestação da
pinheirinha-de-água é preocupante, como
nos rios Mondego (Figura 4.5) e Vouga.
No trabalho de Moreira et al . (1999b)
reúne-se informação sobre biologia, distribuição em Portugal e controlo desta
infestante.
A análise multivariada, aplicada a levantamentos florísticos na Lezíria Grande
de Vila Franca de Xira, permitiu esclarecer algumas influências das variáveis
ambientais na distribuição dos macrófitos, sendo de realçar que Myriophyllum
spicatum , Potamogetum pectinatus e
Spyrogyra sp., estão claramente associados a valores de pH e de condutividade elevados, enquanto o jacinto-aquático parece ligado às valas mais profundas e largas (Ferreira et al ., 1998a).
A influência dos sistemas agrícolas na
incidência de infestantes exóticas, como
a pinheirinha-de-água, com progressiva
substituição das espécies autóctones, foi
avaliada em Ferreira & Moreira (1995).
Azola
Outra espécie aquática preocupante é a
Azolla filiculoides (Figura 4.6) que já
evidenciou crescimento fulgurante no
rio Guadiana, provavelmente devido a
enriquecimento da água, em condições
de baixo caudal, em fosfatos e azoto
amoniacal (Carrapiço et al ., 1994). O
crescimento desta espécie foi avaliado,
também, em canais da bacia do Tejo
(Costa et al ., 1994). Costa et al . (1999a)

compararam estes crescimentos, em
Samora Correia, com o "bloom", de
1993, no rio Guadiana e o de 1995, na
Alverca da Golegã e em ambiente confinado.
O impacte ambiental daquele "bloom"
no Guadiana e as atitudes e reacções
dos intervenientes no processo de decisão e execução do seu combate, bem
como das populações mais directamente
afectadas foram recentemente analisados (Baioa,1997; Baioa & Carrapiço,
1998). A avaliação do "bloom" verificado
novamente em 1995 e das suas possíveis causas foram abordadas por Carrapiço et al . (1998) que preconizaram
um programa de monitorização.
O estudo taxonómico da Azolla no nosso
país tem sido desenvolvido, parecendo
haver somente a espécie A. filiculoides
e não a A. caroliniana indicada nas Floras (Pereira et al ., 1998), tendo sido
estudadas as simbioses do pteridófito
com Anabaena e bactérias (Carrapiço,
1991, 1994; Carrapiço & Tavares, 1989a,
1989b; Pereira et al ., 1999; Serrano
et al ., 1994, 1999).
Todavia, a Azolla (M.L. Costa et al .,
1996, 1999b) como aliás outras espécies de plantas que podem constituir
graves infestações – caso do jacinto-aquático – podem ser aproveitadas em
estações de tratamentos de águas residuais e como fertilizantes orgânicos.
Em consequência do projecto "Estudo
da Azolla ", promovido pelo INAG em
colaboração com o Centro de Biologia
Ambiental, foi preparado, recentemente,
um amplo relatório integrador da informação contida na bibliografia acima
citada e outros aspectos.
Limos
No inquérito de Aguiar et al . (1996),
obteve-se que as macroalgas parecem
causar maiores problemas em rios
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(27%) e têm distribuição semelhante
pelos restantes tipos de massas de
água - albufeiras (20%), pêgos e pauis
(18%), canais de cimento (18%) e valas
de terra (17%)-. Surgem, geralmente,
em consequência de situações de eutrofização da massa de água.
As densas macroalgas, nos canais de
cimento, constituem certamente, grande
preocupação dos gestores dos perímetros de rega, pela perturbação que causam no funcionamento dos órgãos de
regulação de caudais e pela diminuição
da capacidade de transporte dos canais
devida à redução da sua secção, obrigando a custos elevados na sua contenção e limpeza de canais. Ao nível da
parcela, também se registam elevados
prejuízos, suportados pelos agricultores, provocados pela dificuldade na

Figura 4.7
Ribeira do Roxo obstruída por tabúas
(Fotografia de F. Aguiar)

automatização ou impossibilidade de
utilização de alguns sistemas de rega.
Em prospecção efectuada em 1999, em
14 regadios (Moreira et al., 2002) encontrou-se que as infestações mais usuais
nos canais de rega são originadas por
algas pertencentes aos géneros Biddulphia , Chara , Cladophora , Oedogonium , Oscillatoria , Spirogyra e Ulothrix ,
identificadas no laboratório da Direcção

Geral do Ambiente. Destes géneros,
foram encontrados Biddulphia , com frequência em vários regadios, e Oedogonium , em todos eles.
Os factores ambientais que influenciam
a distribuição e abundância das algas
nos canais foram abordados nos trabalhos de Ferreira et al. (1999) e de Franco
et al . (2000).
Além das macroalgas, surgem nos
canais de rega dalguns perímetros regados, sobretudo nos mais antigos, por
alguma deterioração e fissuras das
suas paredes e acumulação de sedimentos no seu fundo, várias plantas
vasculares. De acordo com os resultados daquela prospecção, salienta-se a
importância de Potamogeton spp. e de
Juncus spp.

Figura 4.8
Canas e caniços obstruindo a ribeira da Ota (Tejo)
(Fotografia de I. Moreira)

Canas, caniços e tabúas
Os caniços e tabúas (Figura 4.7), espécies
da nossa flora e que podem apresentar algumas vantagens no revestimento de taludes
de valas de drenagem de terra, causam,
por vezes, prejuízos consideráveis por ocuparem o seu leito, diminuindo significativamente os caudais. O mesmo ocorre com
frequência com as canas (Arundo donax,
espécie alóctone) (Figura 4.8).
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Mondego e zonas húmidas associadas
(Aguiar et al ., 2001), do piteirão - Eryngium pandanifolium (Figura 4.9) -, umbelífera com folhas muito agressivas.
Nesta bacia surgem nalguns locais plantas alóctones, herbáceas, do género
Tradescantia. Nota-se que há elementos
bibliográficos referindo a T. albiflora e
outros a T. fluminensis , como invasoras, sendo ambas muito semelhantes.
Figura 4.9
Piteirão em juncal do Baixo Mondego
(Fotografia de I. Moreira)

Concernente ao Douro, foi anotado que
se verificam invasões importantes de
espécies exóticas, acácias e ailantos,
particularmente evidentes na bacia do
Tâmega, mas ainda muito limitadas na
parte oriental da bacia e nas zonas
mais elevadas.
Para a bacia do Tejo, Aguiar et al .
(2001) observaram um número relativamente elevado de espécies lenhosas,
surgindo, com baixa frequência, árvores
plantadas de Acer , Platanus , Eucalyptus, Pinus , Prunus e Castanea .
A presença de árvores destes géneros,
bem como de oliveiras (Olea europea var.
europea ) e zambujeiros ( Olea europea
var. sylvestris ), de sobreiros, azinheiras
e carvalhos ( Quercus spp.) e de plantas
de outras espécies postas pelo homem,
regista-se praticamente em todas as
bacias, não sendo fácil, num eventual
programa de recuperação das galerias
ribeirinhas, a decisão sobre se compensa
a sua remoção, sobretudo quando se
encontrem mais ou menos isoladas e não
mostrem indícios de carácter invasor
substituindo a vegetação espontânea
típica das zonas ribeirinhas.
Outro caso que começa a ter expressão
é o alastramento, nos taludes dos diques
de protecção da parte jusante do rio

Embora em zonas ribeirinhas, as infestações de Ailanthus altissima não sejam
ainda tão graves como as das acácias,
encontram-se casos que merecem atenção por se tratarem de áreas protegidas, como se verificou em ribeira da
Melra na Serra da Arrábida.
Neste capítulo, referiu-se insistentemente,
que as canas, caniços e tabúas podem
surgir nas zonas ribeirinhas com a degradação da vegetação arbórea típica, mas
não se mencionaram as silvas ( Rubus
spp.) e outras espécies das etapas de
degradação das associações ripárias.
Todavia, como é bem conhecido, os silvados, embora vegetação autóctone, em
muitas circunstâncias, deviam ser considerados como infestações e combatidos.

Riscos de novas introduções
Um alerta, ainda, sobre os potenciais
riscos de introdução de novas plantas
invasoras. O acompanhamento das
importações de plantas, especialmente
de regiões tropicais e para aquários,
exercido pelos Inspectores Fitossanitários das Regiões Agrárias, coordenados
pela Direcção-Geral de Protecção das
Culturas, tem certamente influência
benéfica na prevenção de introdução de
espécies potencialmente perigosas,
como seria o caso da Hydrilla verticillata, que tem provocado das mais graves
infestações e já está presente em países europeus mediterrânicos orientais.
Interessa pois manter esta vigilância.
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Anota-se que os caniços surgem em
muitas situações, sobretudo na parte
jusante dos rios já com águas salobras,
em perfeito equilíbrio ambiental. Todavia e infelizmente com muita frequência, caniços e tabúas encontram-se em
elevadas densidades e extensões, por
eutrofização das águas, como etapas
de degradação da vegetação ribeirinha
por destruição da vegetação arbórea e
arbustiva típica, constituindo verdadeiras infestações se ocuparem os leitos,
impedindo o fluxo da água.
As canas constituem, também frequentemente, situações de infestação, em taludes em que se efectuaram indevidamente,
desbastes intensos ou total destruição da
vegetação arbóreo-arbustiva. As canas,
por serem alóctones, podem-se considerar, com maior razão, indesejadas.
Na Lezíria de Vila Franca de Xira, a presença da tabúa (Typha dominguensis) está
correlacionada com valas em estado de
maior degradação (Ferreira et al., 1998a).
A distribuição das tabúas e caniços no
país, com base em registos de Herbário,
foi divulgada em Franco & Afonso (1980).
A influência da vegetação aquática no
fluxo de água, foi modelada em valas de
terra do Baixo Mondego, em que predominavam estas espécies (Almeida & Lima,
1991; Morais et al., 1994a, 1994b) e foram
detalhadamente estudadas (Lima, 1991;
Carmo et al., 1994; Mendes et al., 1996).

Invasoras das galerias
ribeirinhas
Nas galerias ribeirinhas, para além do
estado de degradação frequentemente
devido a cortes excessivos ou outras
actividades antropogénicas, encontram-se, por vezes em extensões apreciáveis, plantações de espécies não autóctones, como por exemplo de eucalip-

tos, choupos, plátanos, castanheiros,
pinheiros e, com maior gravidade pelo
carácter verdadeiramente invasor que
podem tomar, de acácias, como adiante
se reforça.
Em relatório do PBH do Rio Minho,
manifestou-se preocupação sobre as
invasoras do qual se transcreve: "A relativa desertificação humana das zonas
interiores (onde inicialmente se efectuava uma actividade de pastoreio associado a incêndios semi-controlados) e
o consequente abandono do corte de
matos (estrume) frequentes no subcoberto dos pinhais determinou a ocorrência de incêndios devastadores...que
eliminaram grande parte dos pinhais
possibilitando o alastramento de estruturas pirófitas como matos e eucaliptais
e principalmente dos acaciais de Acacia melanoxylon e de Acacia dealbata
que constituem actualmente o maior
risco sobre os ecossistemas naturais
devido ao seu carácter irreversível.
Embora de carácter menos gravoso
constata-se a presença de diversas
infestantes como Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Acer negundo,
Hakea sericea, Phytolacca americana,
Ipomea acuminata, Tradescantia albiflora, Paspalum sp. que no entanto ainda
não se apresentam como factores de
elevado risco mas cuja monitorização é
premente."
Nos trabalhos de campo, para a elaboração dos PBH do Minho, Vouga, Mondego e Lis, foi reunida alguma informação sobre espécies de porte arbóreo ou
arbustivo, ou elevado (gramíneas), que
confirmou a ameaça, sobre as comunidades vegetais ripárias, de espécies
exóticas de forte carácter invasor, sendo
mais crítica a da Acacia dealbata , cuja
capacidade colonizadora implica alterações profundas nos sistemas em presença, seguindo-se por ordem de importância Ailanthus altissima , Acacia melanoxylon e a Robinia pseudoacacia. Para
o Guadiana são referidas Eucalyptus
camuldensis e Populus canadensis .
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A presença duma espécie do género
Salvinia , no qual se encontram numerosos casos de infestações graves em
regiões tropicais e subtropicais, foi referida ( Duarte & Moreira, informação verbal). De facto, em 2000, em ribeira
algarvia foi anotada uma apreciável
mancha de pteridófitos identificados,
provisoriamente como de Salvinia auriculata Aubl. Todavia, observações posteriores ainda não mostraram indícios
de expansão, provavelmente pelo
regime de caudais temporários das
ribeiras desta região.

A introdução indesejável de plantas no
país está considerada em diplomas legislativos emanados do Ministério da Agricultura e do Ministério do Ambiente, referidos em Frazão (2001), em parte decorrentes da Convenção Internacional da
Protecção das Plantas e da Convenção
sobre a Diversidade Biológica, esperando-se que as Agências Internacionais,
responsáveis por estas importantes temáticas procedam à sua complementaridade
devidamente definida.

Finalmente refere-se que os meios de prevenção ao estabelecimento de infestações e o combate das infestantes aquáticas e ribeirinhas têm sido repetidamente
abordados em vários trabalhos, como os de Moreira et al. (1998 a) e de Leal et al.
(em publicação), que não cabia aqui desenvolver. Considera-se, todavia, de salientar que, presentemente, existem bases e conhecimentos científicos e experiência prática necessários para prevenção e controlo de invasoras e infestantes
aquáticas, considerando-se desejável equacionar medidas alternativas, como a
luta biológica, aos habituais meios mecânicos e à luta química, para a diminuição
de impactes ambientais.

