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Prefácio

Um dos maiores problemas das plantas introduzidas, nocivas, infestantes ou invasoras é 

que a tomada de consciência dos riscos e perigos só se verifica quando a infestação ou a 

invasão se torna alarmante. Isso é, sem dúvida, devido não só ao geral desconhecimento 

de identificações correctas, como também ao facto de não ser previamente conhecido o 

potencial nocivo dessas plantas.

Há vários exemplos disso em Portugal, como aconteceu e continua a acontecer, por 

exemplo, com a introdução de plantas ornamentais. Os processos utilizados, actualmente, 

na agricultura e na silvicultura, são também responsáveis pela introdução de infestantes e 

invasoras, como são, por exemplo, os casos, respectivamente, dos anafes (Melilotus spp.) e 

das mimosas (Acacia spp.).

Foi assim que Portugal se transformou num “campo” de exóticas, que gente menos 

informada julga serem nativas. Desta maneira, chega-se ao ponto de se efectuarem 

festividades comemorativas com utilização de exóticas, como é a “Festa da Flor” com 

orquídeas da “Madeira” e era a “Festa tradicional das mimosas” em Viana do Castelo, que, 

após esclarecimentos públicos de tal disparate, passaram a designar por “Festa da Primavera” 

e, actualmente, inexistente, depois de terem constatado que as acácias não são para festejar, 

mas sim para lastimar a introdução, pelos prejuízos que têm causado por todo o país.

Por outro lado, algumas exóticas formam híbridos com nativas do mesmo género, com 

maior potencial infestante ou invasor, chegando, por vezes, a extinguir as espécies 

progenitoras. Outro problema é a introdução de agente patogénicos que acompanham as 

exóticas, que, depois, dizimam as autóctones ou as cultivadas.

Há vários exemplos da introdução inconsciente de plantas nocivas, sem se conhecer, 

sequer, a correcta identificação e origem da planta, como aconteceu e continua a acontecer 

com a introdução de plantas ornamentais.

Por outro lado, depois da criação dos Serviços Florestais no fim século XIX, rearborizaram-

-se as áreas desflorestadas do país com pinheiro-bravo (Pinus pinaster Aiton) que, por serem 

formações homogéneas, têm menor biodiversidade, são mais facilmente incendiadas e 

devastadas por epidemias, comportando-se o próprio pinheiro como uma planta invasora. 

Actualmente, continua-se a arborizar o país com uma única espécie de árvore – o eucalipto 

(Eucalyptus globulus Labill.). Os nossos eucaliptais ainda têm menor biodiversidade do que 

os pinhais, assim como também exsicam os solos. Tal como aconteceu com a plantação 

intensiva do pinheiro-bravo em que chegamos a ter a maior área de pinhal contínuo na 
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Europa, aconteceu também com o eucalipto: criamos a maior área de eucaliptal contínuo 

e mono-específico da Europa, tendo os incêndios passado a ser mais devastadores e o 

eucalipto tornou-se também uma planta invasora. Por outro lado, as áreas ardidas, bermas 

das novas vias de comunicação (IPs e ICs) e incultos estão a ser infestadas por acácias 

australianas [particularmente por mimosas (Acacia dealbata Link) e austrálias (Acacia 

melanoxylon R. Br.)], por serem mais competitivas que as plantas autóctones e, ainda por 

cima, não têm a utilidade dos pinheiros ou até dos eucaliptos.

A continuar o ritmo actual de degradação paisagística, daqui a poucos anos, a paisagem 

portuguesa estará de tal modo transformada e mesclada, que o nosso país não só deixará 

de ter características próprias, como também não se poderá identificar com qualquer 

continente do globo. É preciso que o público saiba e não se esqueça que todas as espécies 

de eucaliptos que se cultivam em Portugal são nativas da Austrália e Tasmânia e quase 

todas (excepto Acacia karroo Hayne nativa da África do Sul) as acácias (mimosas), que se 

encontram disseminadas pelo nosso país, são também oriundas da Austrália e Tasmânia.

É realmente necessário que as pessoas se compenetrem bem desta realidade e do que se 

esta a passar no nosso país. Essas plantas nada têm a ver com a flora de Portugal e até com 

a flora da Europa. Não há nenhuma acácia (mimosa), nem nenhuma espécie de eucalipto 

nativa da Europa.

Assim, sem inverter estes processos, no próximo século, Portugal transformar-se-á num 

país com as montanhas convertidas em desertos de pedras, com as planícies cobertas 

de acaciais ou outras exóticas, com alguns pinhais e eucaliptais!... O declínio da 

biodiversidade no nosso país poderá, pois, ser drástico e com efeitos catastróficos.

Assim, é de saudar um livro como o presente, que não só é um excelente auxiliar, profusa e 

elucidativamente ilustrado, na identificação de algumas das plantas invasoras e infestantes, 

como também é um óptimo alerta para os perigos reais que são as referidas plantas e para o 

que se está a passar por todo o território continental português. 

Jorge Paiva 

Biólogo, Departamento de Botânica da Universidade de Coimbra.
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Ailanthus altissima

espanta-lobos
Família

Simaroubaceae.

Nome Científico

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle.

Características de Reconhecimento

Árvore de até 20 m, formando numerosos 

rebentos de raiz; ritidoma cinzento, 

liso ou longitudinalmente fendilhado; 

raminhos castanho-brilhantes, grossos, 

tortuosos e medulosos. Folhas caducas, 

imparifolioladas, com ráquis de até 1 m, 

cujos primeiros pares de folíolos têm 2-4 

lobos irregulares na base; folhas jovens 

com extremidades avermelhadas. Flores 

esverdeadas, pequenas (7-8 mm), reunidas 

em panículas de 10-20 cm. Frutos são 

monocarpos samariformes com 3-4 cm, 

avermelhados no início.

Espécies Semelhantes

Pode confundir-se com a nogueira-negra 

(Juglans nigra L.) mas esta não apresenta os 

2 a 4 lobos irregulares na base dos folíolos 

e o fruto é uma noz.

Área de Distribuição Nativa

Ásia temperada (China).

Razão de Introdução

Para fins ornamentais, em espaços urbanos 

e margens de estradas.

Distribuição em Portugal

Todas as províncias.

Características Invasoras

Espécie pioneira de crescimento muito 

rápido. Forma povoamentos muito densos 

impedindo o desenvolvimento da vegetação 

nativa. Rebenta vigorosamente de raiz, 

formando extensos estolhos radiculares. 

As plântulas e rebentos podem persistir 

no subcoberto durante muito tempo à 

espera de uma clareira e crescem então 

rapidamente (até 3 cm/dia). Produz uma 

elevada quantidade de sementes 

(± 350 000/ano) que podem dispersar até 

grandes distâncias (pelo vento) e germinam 

se tiverem humidade.

Ambientes Invadidos

Áreas perturbadas, como margens de vias 

de comunicação, junto a vedações, áreas 

agrícolas abandonadas e espaços urbanos. 

Em áreas naturais pode estabelecer-se 

quando ocorrem perturbações. Cresce 

facilmente em solos pobres e desenvolve-se 

preferencialmente em locais com muito sol.

Habitats Rede Natura 2000 Ameaçados

91E0, 91F0, 92A0.
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Espécie dióica. Invasora em 
muitos países da Europa e EUA. 
As árvores masculinas libertam um 
desagradável cheiro fétido quando 
cortadas.

47Obra protegida por direitos de autor



albízia
Albizia lophanta

Família

Fabaceae (Leguminosae).

Nome Científico

AIbizia lophanta (Will.) Benth = 

Paraserianthes lophantha (Willd.) I. C. 

Nielsen.

Características de Reconhecimento

Arbusto ou pequena árvore de até 6 m. 

Folhas perenes, recompostas, de 12-23 cm 

de comprimento, com 8-13 pares de 

pínulas, por sua vez com 15-40 pares 

de folíolos oblongos, assimétricos e 

mucronados, estes com 4-10 x 1-4 mm, 

verde-escuros na página superior e 

bastante mais claros na página inferior. 

Flores amarelo-esbranquiçadas reunidas 

em espigas de 4-8 cm de comprimento, 

frequentemente reunidas em grupos de 2. 

Vagens castanho-escuras, comprimidas, 

rectas, oblongas, com 8-12 x 1,5-2,5 cm e 

6-12 sementes pretas.

Espécies Semelhantes

Albizia julibrissin Durazz. tem alguma 

semelhança, mas tem folhas maiores, flores 

rosadas reunidas em capítulos e vagens 

com forma mais irregular.

Área de Distribuição Nativa

Austrália.

Razão de Introdução

Para fins ornamentais e abrigos. É cultivada 

em Portugal, mas pouco.

Distribuição em Portugal

BL, E, AAl, Ag.

Características Invasoras

Pode formar povoamentos densos 

impedindo o desenvolvimento da vegetação 

nativa. Produz muitas sementes.

Ambientes Invadidos

Zonas áridas e perturbadas.

Habitats Rede Natura 2000 Ameaçados

--
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Espécie invasora problemática na 
África do Sul e nalgumas regiões 
da Austrália. Em Portugal revela 
comportamento invasor nalgumas 
localizações.
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Amorpha fruticosa

índigo-bastardo

Invasora problemática em várias 
regiões da América do Norte, 
Austrália, Pacífico e Europa.

Família

Fabaceae (Leguminosae).

Nome Científico

Amorpha fruticosa L.

Características de Reconhecimento

Arbusto de até 4 m. Folhas caducas, 

imparifolioladas de 10-30 cm, com 9-35 

folíolos ovados, estes com 1-5 x 0,5-3 cm, 

pubescentes. Flores violeta-púrpuras a 

azul-escuras, com uma única pétala de 

8-10 mm, reunidas em cachos densos que 

atingem 20 cm, formados nas extremidades 

dos ramos; estames cor-de-laranja. Vagens 

muito pequenas, com 7-9 mm, com uma 

única semente.

Espécies Semelhantes

As folhas de Robinia pseudoacaciaG são 

relativamente semelhantes, mas esta é uma 

árvore, de flor branca, com vagens muito 

maiores e com espinhos.

Área de Distribuição Nativa

América do Norte.

Distribuição em Portugal

BL.

Nota

Surge pontualmente dispersa, por exemplo 

nos arredores de Coimbra.
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Cercis siliquastrum

olaia

Com comportamento invasor 
pontual, mas preocupante, porque 
dispersa vigorosamente em áreas de 
carvalhal pouco perturbado.

Família

Fabaceae (Leguminosae).

Nome Científico

Cercis siliquastrum L.

Características de Reconhecimento

Árvore de até 10 m, com copa 

arredondada. Folhas caducas, em forma 

de rim ou arredondadas, cordiformes na 

base, cujo pecíolo tem 3 cm ou mais. 

Flores rosado-púrpuras, de 15-20 mm, 

reunidas em pequenos grupos ao longo dos 

ramos mais velhos; aparecendo antes ou 

junto com as folhas. Vagens com 7-15 cm, 

lineares, achatadas, estreitamente aladas. 

Espécies Semelhantes

--

Área de Distribuição Nativa

Este da Região Mediterrânica.

Distribuição em Portugal

TM, BL, AAl.

Nota

Rebenta vigorosamente de touça e raiz 

quando cortada.
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Chamaecyparis lawsoniana

É uma das poucas espécies de 
coníferas exóticas que surge fora de 
cultura em Portugal. É invasora em 
algumas regiões dos EUA.

Espécies Semelhantes

Semelhante aos ciprestes (Cupressus 

spp.), mas C. lawsoniana tem gálbulas 

menores que 1 cm Ø, os raminhos estão 

dispostos num plano horizontal e os cones 

masculinos são rosados.

Área de Distribuição Nativa

Oeste da América do Norte.

Distribuição em Portugal

Mi, TM, BL.

Nota

Nalguns locais do Norte do país regenera 

espontaneamente.

cedro-branco
Família

Cupressaceae.

Nome Científico

Chamaecyparis lawsoniana (Murray) Parl.

Características de Reconhecimento

Árvore de até 65 m, de copa piramidal 

e raminhos dispostos segundo planos 

horizontais. Folhas perenes, minúsculas 

em forma de escama, oposto-cruzadas, 

ligeiramente achatadas, agudas. Cones 

masculinos pequeninos, cor-de-rosa ou 

vermelhos na extremidade dos raminhos. 

Frutificação (   ): gálbula verdadeira, 

globosa, com 6-8 mm.
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Gleditsia triacanthos

espinheiro-da-
-Virgínia
Família

Fabaceae (Leguminosae).

Nome Científico

Gleditsia triacanthos L.

Características de Reconhecimento

Árvore dióica de até 15 m, com tronco 

e ramos providos de espinhos robustos 

avermelhados, simples ou ramificados; 

ritidoma fendido longitudinalmente. Folhas 

caducas paripinuladas, com 10-40 cm e 

folíolos de 1-3 cm. Flores verde-amareladas, 

formando cachos de ±10 cm. Vagens 

grandes, de 25-45 x 2,5-5 cm, castanho-

-avermelhadas, que permanecem na árvore 

após a queda da folha.

Espécies Semelhantes

Robinia pseudoacaciaG é diferente, mas 

pode por vezes ser confundida por também 

ter espinhos. No entanto, os seus folíolos 

são maiores, as vagens muito menores e os 

espinhos não são ramificados.

Área de Distribuição Nativa

Centro e Este da América do Norte.

Distribuição em Portugal

Mi, DL, BL, R, AAl.

Nota

Regenera vigorosamente quando cortada. 

Surge pontualmente a proliferar junto a 

árvores plantadas.

Espécie considerada invasora em 
algumas regiões da Austrália, África 
do Sul, América do Sul e EUA.
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Eucalyptus globulus

eucalipto
Família

Myrtaceae.

Nome Científico

Eucalyptus globulus Labill. subsp. globulus.

Características de Reconhecimento

Árvore de até 55 m, aromática, de 

ritidoma liso, claro, destacando-se em tiras 

longitudinais. Folhas perenes, as juvenis 

opostas, ovadas a lanceoladas, sésseis, 

verde-azuladas; as adultas alternas com 

12-25 x 1,7-3 cm, lanceoladas-falciformes, 

acuminadas, verde-brilhantes. Flores sésseis 

ou quase, solitárias, com estames grandes, 

muito numerosos, branco-amarelados. 

Pseudo-cápsulas lenhosas, com 14-25 mm, 

com 4 costas.

Espécies Semelhantes

Distingue-se das outras espécies de 

Eucalyptus (e de E. globulus subsp. maidenii 

(F.Muell.)J.B.Kirkp.), presentes em Portugal, 

por ter flores e frutos solitários.

Área de Distribuição Nativa

Sudeste da Austrália e Tasmânia.

Razão de Introdução

Para produção florestal.

Distribuição em Portugal

Todas as províncias.

Características Invasoras

Regenera vigorosamente de touça 

(aproveitado florestalmente). Em Portugal, 

desde há alguns anos, começou a observar-

-se frequentemente a germinação das 

sementes, inclusive fora dos povoamentos, 

principalmente após abandono de 

plantações e ocorrência de incêndios. 

As plântulas formam mantos contínuos 

que impedem o desenvolvimento de 

outras espécies. É muito difícil impedir a 

regeneração da touça.

Ambientes Invadidos

Frequentemente cultivado em todo o 

país, tendo começado a surgir com 

comportamento invasor em locais mais 

húmidos e menos sujeitos a geada.

Habitats Rede Natura 2000 Ameaçados

91F0, 92A0, 92B0, 5230, 9230pt1, 9240, 

9330.
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Ocorre uma forma de plumas 
arroxeadas e outra, mais rara, de 
plumas amarelas. Espécie dióica. 
Invasora em vários países da 
Europa, EUA, Austrália, etc.
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Cotula coronopifolia

botões-de-latão
Família

Asteraceae (Compositae).

Nome Científico

Cotula coronopifolia L.

Características de Reconhecimento

Erva anual com caules de até 20 cm, 

estolhosa, decumbente, glabra e aromática. 

Folhas inteiras ou com poucos recortes, 

oblongas, com pecíolo invaginante. Flores 

reunidas em capítulos pedunculados de 

5-10 mm Ø, com flores internas (do disco) 

curtamente pediceladas, hermafroditas, 

tubulosas, amarelas; flores externas 

femininas, longamente pediceladas, 

sem corola; brácteas involucrais ovadas, 

arredondadas, com margem escariosa. 

Cipselas periféricas comprimidas e aladas; 

as do disco ápteras.

Espécies Semelhantes

Apesar de não ser fácil confundir C. 

coronopifolia, Tanacetum vulgare L. 

tem capítulos algo semelhantes, mas 

é uma planta mais alta, as folhas são 

profundamente recortadas e não é tolerante 

ao sal, ocorrendo em habitats diferentes.

Área de Distribuição Nativa

África do Sul (Região do Cabo).

Razão de Introdução

Provavelmente acidental.

Distribuição em Portugal

Mi, DL, BL, E, R, BAl, Ag.

Características Invasoras

Reproduz-se por semente e talvez 

vegetativamente. As sementes são dispersas 

pela água, podendo viajar centenas de 

metros/ano. Formam grandes mantos 

monoespecíficos, que impedem o 

desenvolvimento da vegetação nativa.

Ambientes Invadidos

Desenvolve-se em terrenos húmidos, 

frequentemente salgados, sendo frequente ao 

longo de praias, zonas de maré e estuários. 

Espécie adaptada a vários tipos de solo, 

podendo crescer em solos ácidos, básicos ou 

neutros. Não tolera sombra nem geada.

Habitats Rede Natura 2000 Ameaçados

1330, 1410.
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Em Portugal surge frequentemente 
como espécie infestante em 
arrozais. Também é invasora na 
Austrália e noutras regiões da 
Europa.
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junção
Família

Cyperaceae.

Nome Científico

Cyperus eragrostis Lam.

Características de Reconhecimento

Erva perene com rizomas, de até 80 cm. 

Caules trigonais. Folhas na maioria basais, 

planas ou caniculadas. Flores reunidas 

em espiguetas, por sua vez reunidas em 

fascículos densos formando uma antela 

composta, com raios de até 13 cm; 4-8 

brácteas involucrais, as inferiores muito 

mais compridas do que a inflorescência; 

glumas amareladas ou avermelhadas. 

Espécies Semelhantes

Distingue-se de outras espécies de Cyperus 

semelhantes pelo aspecto mais robusto dos 

caules, a inflorescência densa, amarelada, e 

a ausência de bolbilhos debaixo do solo.

Área de Distribuição Nativa

América tropical.

Distribuição em Portugal

Mi, TM, DL, BL, BB, E, R, AAl, BAl, Ag.

Nota

É infestante de áreas cultivadas e ruderais, 

tendo-se naturalizado em zonas húmidas. É 

problemática em algumas zonas de arrozal.
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Cyperus eragrostis

Espécie introduzida acidentalmente 
com a água de lastro dos navios. 
Invasora na Austrália e Sul da 
Europa.
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Fascicularia bicolor

Família

Bromeliaceae.

Nome Científico

Fascicularia bicolor (Ruiz & Pavon) Mez.

Características de Reconhecimento

Planta terrestre ou epífita, quase sem 

caule. Folhas lineares dispostas em roseta, 

coriáceas, verde-esbranquiçadas, de 

margens espinhosas; folhas superiores 

avermelhadas aquando da floração. Flores 

algo carnudas, azuis ou violáceas, reunidas 

numa inflorescência globosa com muitas 

flores, que se desenvolve no centro da 

roseta. Bagas com sépalas persistentes. 

Espécies Semelhantes

Distingue-se de algumas espécies 

de Kniphofia e Aloe e de Eryngium 

pandanifoliumG porque é a única com 

inflorescência no centro da roseta.

Área de Distribuição Nativa

Chile.

Distribuição em Portugal

BL, E.

Nota

Espécie utilizada como ornamental que 

surge pontualmente fugida de cultura, por 

exemplo, na Mata do Buçaco e em Sintra.

fascicularia

Espécie da família do ananás. 
Cresce quase em qualquer 
condição - sol directo, sombra 
densa ou em cima de árvores.
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Datura stramonium

figueira-do-inferno

Família

Solanaceae.

Nome Científico

Datura stramonium L.

Características de Reconhecimento

Erva ou subarbusto anual de 50-200 cm, 

glabro a puberulento. Folhas com 5-21 X 

4-15 cm, ovadas a elípticas, acunheadas 

a subcordadas na base; sinuado-dentadas 

a -lobadas. Flores grandes (5-10 cm), 

afuniladas, brancas ou púrpuras. Cápsulas 

com 2,5-7 X 2-5 cm, ovóides, erectas, 

densamente revestidas de acúleos ± iguais, 

quase sempre espinhosas.

Espécies Semelhantes

Existem outras espécies de Datura mas 

têm flores maiores ou menores que D. 

stramonium pelo que não se confundem.

Área de Distribuição Nativa

Sul da América tropical.

Razão de Introdução

Provavelmente acidental.

Distribuição em Portugal

Todas as províncias.

Características Invasoras

Espécie infestante muito disseminada, 

com produção prolífica de sementes. As 

plântulas estabelecem-se rapidamente e 

formam grandes tapetes que ensombram a 

vegetação circundante graças às folhas de 

grandes dimensões.

Ambientes Invadidos

Terrenos cultivados, sítios ruderalizados e 

outros descampados.

Habitats Rede Natura 2000 Ameaçados

--
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Espécie muito tóxica. Apesar de 
ser principalmente infestante de 
culturas surge também a invadir 
áreas naturais e semi-naturais.
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Erigeron karvinskianus

vitadínia-das-
-floristas
Família

Asteraceae (Compositae).

Nome Científico

Erigeron karvinskianus DC.

Características de Reconhecimento

Erva perene de 15-50 cm, ramificada, 

sublenhosa na base, de aspecto frágil. 

Folhas da base obovadas a acunheadas, 

com pecíolo curto, geralmente com 

3-lobos; folhas superiores lanceolado-

lineares, inteiras. Flores reunidas em 

capítulos pequenos com finos pedúnculos 

compridos (3-8 cm); flores marginais 

liguladas, filiformes, brancas ou lilacíneas 

na página superior e púrpuras na inferior; 

flores do disco amarelas. Cipselas algumas 

com papilho de pêlos compridos.

Espécies Semelhantes

Há várias espécies de “malmequer amarelo 

e branco” semelhantes. No entanto, E. 

karvinskianus tem capítulos menores do 

que a maioria das outras espécies. Uma das 

espécies mais semelhante é Bellis annua L., 

que é anual, com apenas 5-12 cm, folhas 

normalmente mais largas e cipselas sem 

papilho.

Área de Distribuição Nativa

México e Sul da América tropical.

Razão de Introdução

Para fins ornamentais, continuando a ser 

cultivada em jardins.

Distribuição em Portugal

Mi, TM, DL, BA, BB, BL, E, R, AAl.

Características Invasoras

Forma tapetes contínuos por crescimento 

vegetativo facilitando o desaparecimento 

de espécies nativas ao competir por espaço, 

água e nutrientes.

Ambientes Invadidos

Muros, fendas de rochas, empedrados 

e junto a espaços ajardinados, 

frequentemente perturbados, onde foi 

plantada.

Habitats Rede Natura 2000 Ameaçados

8210, 8220.
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Espécie com comportamento 
invasor principalmente no Norte 
do país.
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Nomes vulgares 

acácia  26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

acácia-austrália  36

acácia-bastarda  70

acácia-boule  70

acácia-da-austrália  36

acácia-da-terra  70

acácia-dealbada  28

acácia-de-Bailey  30

acácia-de-espigas  32

acácia-de-flores-brancas  70

acácia-de-folhas-longas   32

acácia-de-folhas-verticiladas  44

acácia-de-três-espinhos   53

acácia-mimosa  28

acácia-negra  34, 36

acácia-negra-da-austrália  36

acácia-pára-sol  70

acácia-virilda  40

acanto  77

acanto-manso  77

acer-negundo  45

ailanto  46

ailanto-da-China  46

álamo-alvar   68

álamo-branco  68

albízia  48

alcarnache  110

alho-bravo  84

aloé-dos-cem-anos  126

amieiro-branco  68

apténia  130

arrebique  104

arrozinhos  131

árvore-de-Judas  51

árvore-do-céu  46

árvore-do-incenso  66

árvore-do-paraíso  46

austrália  36

avoadinha-branca-de-pêlos-compridos (C. 

sumatrensis)   88

avoadinha-do-Canadá (C. canadensis)  88

avoadinha-peluda  86

avoadinha-peluda (C. sumatrensis)  88

avoadinhas  88

azedas  108

azola  148

bafureira  69

baga-moira  112

bálsamo  128

bigalhó  123

boas-noites  104, 105

bons-dias  142

bordo-negundo  45

botões-de-latão  92

branca-ursina  77

cacto-dos-cem-anos  126

cactos  132

camaecipáris-do-Oregon  52

cambará  62

cana  80

cana-comum  80

cana-do-reino  80

canárias  105

canavieira  80

capim-das-pampas  90

capuchinha  145

carrapateiro  69

cascata  140

castanheiro-do-diabo  96

catapúcia-do-inferno  69

cedro-branco  52

cedro-do-Oregon  52

chagas  145
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charuteira  64

charuto-do-rei  64

chorão  128

chorão-da-praia  128

choupo-branco  68

cootamundra  30

cordão-prateado  140

elódea  154

erva-canária  108

erva-da-esforrica  86

erva-da-fortuna  120

erva-da-moda  102

erva-das-bruxas  96

erva-das-pampas  90

erva-de-São-Tiago  144

erva-do-diabo  96

erva-dos-burros 105

erva-dos-cachos-da-Índia  112

erva-dos-cancros  112

erva-dos-carrapatos  69

erva-dos-mágicos  96

erva-gigante  77

erva-gorda  78

erva-pata  108

erva-pau  86

espadanas  85

espanta-lobos  46

espiga-de-água  154

espigos  122

espinheiro-bravo  58

espinheiro-da-Virgínia  53

espinheiro-karroo  31

espinhosa  70

estramónio  96

estrela-comum  82

estrume-novo  154

eucalipto  54

eucalipto-comum  54

faia-branca  68

falsa-acácia  70

falsa-árvore-do-incenso  66

falso-cipreste  52

falso-índigo  50

fascicularia  95

figueira-brava  96

figueira-da-barbária  134

figueira-da-índia  134

figueira-do-inferno  96

fitolaca  112

floricos  98

folhas-de-veludo  76

gigante  77

gomeiro-azul  54

grama-de-joanopólis  110

graminhão  110

granja  61

háquea-folhas-de-salgueiro  56

háquea-picante  58

hortense  61

hortênsia  61

incenseiro  66

índigo-bastardo  50

intrometidas  98

jacinto-aquático  150

jacinto-de-água  150

jalapa-bastarda  104

jalapa-falsa  104

jarro  123

jarro-de-jardim  123

junção  94

juta-da-China  76

lantana  62

madressilva-do-Japão  141

madressilva-dos-jardins  141
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malícia  128

mamoneiro  69

maravilhas  104

maravilhas-do-Peru  104

mastruço-do-peru  145

mata-jornaleiros  82

milefólio-aquático  152

mimosa  28

mióporo  63

mióporo-acuminado  63

novelão  61

oenothera  106

olaia  51

onagra  105

orelha-de-ovelha  116

paina  90

parra-da-Madeira  139

pau-ferro  45

pau-incenso  66

pé-de-urso  77

penacho-branco  90

penachos  90

peste-de-água  154

pinheirinha  152

pinheirinha-de-água  152

pita  126

piteira  126

piteira  134

piteira-brava  126

piteira-de-boi  126

piteirão  100

pitósporo  66

pitósporo-da-China  65

pitósporo-do-Japão  65

pitósporo-ondulado  66

plumas  90

polígono-de-jardim  114

pomo-espinhoso  96

rícino  69

robínia  70

roca-de-Vénus  64

rosinha-do-sol  130

salina  58

salvinia  155

sanguinária-do-Japão  115

sempre-noiva-das-floristas  60

senécio  117

sesbania  72

sorgo-bravo   118

sorgo-de-alepo  118

spartina   156

sumaúma-bastarda  138

suspiros  104

tabaco-arbóreo  64

tabaco-bravo  64

tintureira  112

tomateiro-de-sodoma  73

tomateiro-do-diabo  73

tradescância  120

trevo-azedo   107

trevo-azedo  108

trevo-azedo-corniculado  107

tritónia  119

uva-da-América  112

uva-dos-passarinhos  112

uva-dos-tintureiros  112

vermelhão  112

vinagreira  112

vitadínia-das-floristas  98

zécora  105
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Apenas se indicam as designações completas dos códigos que são referidos ao longo do guia.

1 Habitats costeiros e vegetação halófila. 
11 Águas marinhas e meios sob influência das marés. 
       1130 Estuários. 
12 Falésias marítimas e praias de calhaus rolados. 
       1230 Falésias com vegetação das costas atlânticas e bálticas. 
       1240 Falésias com vegetação das costas mediterrânicas com Limonium spp. endémicas. 
13 Sapais e prados salgados atlânticos e continentais. 
       1320 Prados de Spartina (Spartinion maritimae). 
       1330 Prados salgados atlânticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae). 
14 Sapais e prados salgados mediterrânicos e termoatlânticos. 
       1410 Prados salgados mediterrânicos (Juncetalia maritimi). 
       1420 Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornetea fruticosi). 
2 Dunas marítimas e interiores. 
   21 Dunas marítimas das costas atlânticas, do mar do Norte e do Báltico. 
       2120 Dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria («dunas brancas»). 
       2130 * Dunas fixas com vegetação herbácea («dunas cinzentas»). 
       2150 * Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea). 
       2170 Dunas com Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae). 
       2180 Dunas arborizadas das regiões atlântica, continental e boreal. 
       2190 Depressões húmidas intradunares. 
    22 Dunas marítimas das costas mediterrânicas. 
       2230 Dunas com prados da Malcolmietalia. 
       2250 * Dunas litorais com Juniperus spp.. 
       2260 Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavenduletalia. 
       2270 * Dunas com florestas de Pinus pinea e ou Pinus pinaster. 
   23 Dunas interiores, antigas e descalcificadas.
       2330 Dunas interiores com prados abertos de Corynephourus e Agrostis. 
3 Habitats de água doce. 
   31 Águas paradas. 
       3140 Águas oligomesotróficas calcárias com vegetação bêntica de Chara spp.. 
       3150 Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou da Hydrocharition. 
       3160 Lagos e charcos distróficos naturais. 
    32 Águas correntes - Troços de cursos de água com dinâmica natural e seminatural em
    que a qualidade da água não sofre mudanças significativas. 
       3270 Cursos de água de margens vasosas com vegetação da Chenopodion rubri p. p. e 
       da Bidention p. p.. 
       3280 Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas 
       arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba. 

Códigos
Rede Natura 2000
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       3290 Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion. 
4 Charnecas e matos das zonas temperadas. 
       4030 Charnecas secas europeias. 
5 Matos esclerófilos. 
   51 Matos submediterrânicos e temperados. 
       5140 * Formações de Cistus palhinhae em charnecas marítimas. 
   52 Matagais arborescentes mediterrânicos. 
       5230 * Matagais arborescentes de Laurus nobilis. 
   53 Matos termomediterrânicos pré-estépicos.
       5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos. 
   54 Friganas. 
       5410 Friganas mediterrânicas ocidentais dos cimos de falésia 
       (Astragalo-Plantaginetum subulatae). 
8 Habitats rochosos e grutas. 
    82 Vertentes rochosas com vegetação casmofítica. 
       8210 Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica. 
       8220 Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica. 
9 Florestas. 
Florestas (sub)naturais de essências indígenas no estado de matas em alto fuste com 
vegetação subarbustiva típica, que correspondem a um dos seguintes critérios: raras ou 
residuais e ou com espécies de interesse comunitário:
    91 Florestas da Europa temperada. 
       9160 Carvalhais pedunculados ou florestas mistas de carvalhos e carpas subatlânticas e   
       médio-europeias da Carpinion betuli. 
       91E0 * Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
       incanae, Salicion albae). 
       91F0 Florestas mistas de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 
       ou Fraxinus angustifolia das margens de grandes rios. 
   92 Florestas mediterrânicas caducifólias. 
       9230 Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica. 
       9240 Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis. 
       92A0 Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba. 
       92B0 Florestas-galerias junto aos cursos de água intermitentes mediterrânicos com 
Rhododendron ponticum, Salix e outras espécies. 
       92D0 Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e 
       Securinegion tinctoriae). 
   93 Florestas esclerófilas mediterrânicas. 
       9330 Florestas de Quercus suber.

* Habitat prioritário.
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DAISIE – Delivering Alien Invasive Species In Europe (http://www.europe-aliens.org/)
GISIN - The Global Invasive Species Information Network (http://www.gisinetwork.org/)
GISP - Global Invasive Species Programme (http://www.gisp.org/).
HEAR - Hawaiian Ecosystems at Risk (http://www.hear.org/)
Instituto Hórus (http://www.institutohorus.org.br/) 
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PIER - Pacific Island Ecosystems at Risk (http://www.hear.org/pier/)
Plantas Invasoras em Portugal (http://www.uc.pt/invasoras)
The Global Invasive Species Team/TNC (http://tncweeds.ucdavis.edu/)

-183Obra protegida por direitos de autor



Obra protegida por direitos de autor


