
Cato de grandes dimensões, até 6 m, de frutos comestíveis que se assemelham a figos. 
 

Nome científico: Opuntia maxima Miller 

Nomes vulgares: figueira-da-Índia, figueira-da-barbária, piteira, figueira-do-diabo, babosa 

Família: Cactaceae 

Estatuto em Portugal: espécie invasora 

Nível de risco: (em desenvolvimento) 

Sinonímia: Opuntia ficus-indica (L.) Miller, Opuntia gymnocarpa Weber, Opuntia ficus-barbarica A. Berge 

Data de atualização: 04/02/2013 
 

Como reconhecer  

Arbusto suculento (cato) de até 6 m; cladódios terminais 
com 30-50 cm, oblongos ou oblongo-obovados, verdes no 
início e por fim cinzentos.  

Folhas: minúsculas (5 x 2 mm), cónicas, caducas; auréolas 
geralmente evidentes com gloquídios numerosos; espinhos 
variáveis em densidade (0 a 6) e tamanho (2-5 a 10-40 mm), 
finos, retos e esbranquiçados. 

Flores: com 7-8 cm de diâmetro, amarelas ou laranja-
intenso; filetes amarelo-pálidos.  

Frutos: pseudobagas com 5-6 x 3-4 cm, obovoide-oblongas, 
acentuadamente umbilicadas no ápice, amarelas, púrpuras 
ou variegadas, comestíveis. 

Floração: maio a junho. 
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Pormenor de uma flor cor-de-laranja com esta-

mes amarelo-pálidos  



Espécies semelhantes 

Opuntia maxima distingue-se de outras espécies de Opuntia, também invasoras em Portugal, pelo 
tamanho e forma dos cladódios. Opuntia elata Salm-Dyck é muito semelhante mas distingue-se de O. 
maxima pela presença de cladódios cilíndricos não aplanados e espinhos muito mais compridos. Opuntia 
subulata (Mühlenpf.) Engelm é mais diferente distinguindo-se de O. maxima pelo menor tamanho dos 
cladódios os quais são quase cilíndricos. Opuntia stricta (Haw.) Haw. distingue-se de O. maxima pelo 
menor tamanho dos cladódios, pela presença de 3-8 espinhos robustos e pelos frutos menos carnudos. 

 

Características que facilitam a invasão  

Reproduz-se por via seminal produzindo um elevado número de sementes. 

Também se reproduz vegetativamente, por fragmentos do caule (cladódios) que se desprendem 
facilmente, enraízam e originam novas plantas. 
 

ORIGEM E DISTRIBUIÇÃO 

Área de distribuição nativa 

Parte tropical da América (desde México até 
Colômbia). 

 

Distribuição em Portugal 

Portugal continental (Trás-os-Montes, Beira 
Alta, Beira Baixa, Beira Litoral, Estremadura, 
Ribatejo, Alto Alentejo, Baixo Alentejo, 
Algarve), arquipélago dos Açores (ilhas de São 
Miguel e Santa Maria).  

 

Outros locais onde a espécie é invasora 

Europa (Espanha), África do Sul, África, 
Austrália, América do Norte (Califórnia, Havai), 
Ásia Ocidental. 
 

Razão da introdução 

Para fins ornamentais, pelo fruto comestível e para uso em sebes. 
 

Ambientes preferenciais de invasão 

Invade zonas áridas com vegetação herbácea e arbustiva, zonas rochosas e zonas costeiras. Invade 
também áreas perturbadas, como margens de vias de comunicação, de jardins ou de locais onde foi 
plantada. 
 

IMPACTES 

Impactes nos ecossistemas 

Forma povoamentos densos, impenetráveis, que impedem o desenvolvimento da vegetação nativa e o 
acesso de animais. 
 

Impactes económicos 
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Custos elevados na aplicação de medidas de controlo. 

Os espinhos das folhas ferem, impedem a presença de animais e podem dificultar as operações de 
controlo. 
 

Habitats Rede Natura 2000 mais sujeitos a impactes  

 Falésias com vegetação das costas mediterrânicas com Limonium spp. endémicas (1240); 

 Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea) (2150); 

 Dunas litorais com Juniperus spp. (2250); 

 Matos termomediterrânicos pré-desérticos (5330); 

 Friganas mediterrânicas ocidentais dos cimos de falésia (Astragalo-Plantaginetum subulatae) (5410). 
 

CONTROLO 

O controlo de uma espécie invasora exige uma gestão bem planeada, que inclua a determinação da área 
invadida, identificação das causas da invasão, avaliação dos impactes, definição das prioridades de 
intervenção, seleção das metodologias de controlo adequadas e sua aplicação. Posteriormente, será 
fundamental a monitorização da eficácia das metodologias e da recuperação da área intervencionada, de 
forma a realizar, sempre que necessário, o controlo de seguimento.  

Os métodos de controlo usados em Opuntia maxima incluem:  
 

Controlo físico 

Arranque manual/mecânico antecedido ou não de corte dos caules (metodologia preferencial). Em 
substratos mais compactados, o arranque deve ser realizado na época das chuvas de forma a facilitar a 
remoção do sistema radicular. Deve garantir-se que não ficam frutos, raízes de maiores dimensões e 
fragmentos dos cladódios no solo, os quais enraízam facilmente originando novos focos de invasão.  

Todo o material arrancado/cortado deve ser retirado do local para posterior destruição e queima.  
 

Controlo químico 

Aplicação de herbicida nos caules. Injeção de herbicida (principio ativo: glifosato) nos caules. Deve ser 
realizado antes do desenvolvimento do fruto, já que as sementes dos frutos ainda verdes já são viáveis.  
 

Controlo biológico 

Em vários países são utilizados diferentes agentes de controlo biológico que têm revelado alguma 
eficácia, nomeadamente: Cactoblastis cactorum (Bergroth) (Lepidoptera: Pyralidae) e Metamasius 
spinolae (Coleoptera: Curculionidae), que se alimentam no interior dos cladódios; Dactylopius opuntiae 
(Cockerell) (Hemiptera: Dactylopiidae) uma cochonilha que suga a seiva.  

Nenhum destes agentes foi ainda testado em Portugal, de forma a verificar a sua segurança 
relativamente às espécies nativas, pelo que a sua utilização não constitui ainda uma alternativa no nosso 
país 

 

Para mais informações, visite a página www.invasoras.pt e/ou contacte-nos para invader@uc.pt.  
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