






























EXÓTICAS INVASORAS
IMPACTOS NA SUCESSÃO ECOLÓGICA

A sucessão ecológica é o processo natural, e ordenado, do desenvolvimento dos ecossistemas.

SUCESSÃO ECOLÓGICA SEM ESPÉCIES INVASORAS SUCESSÃO ECOLÓGICA COM ESPÉCIES INVASORAS

Num processo de sucessão ecológica natural, as comunidades substituem-se 
umas às outras até à etapa final (clímax), dando origem a  um sistema onde as 

espécies e o meio ambiente interagem de forma equilibrada.

Quando o meio é perturbado de forma não natural, como 
a introdução de espécies exóticas invasoras, todo o processo é afetado, 

culminando num ecossistema biologicamente pobre.   

Alteração do processo 
de sucessão ecológica.

Processo de 
sucessão ecológica.

Diminuição da riqueza de 
espécies nos ecossistemas.

Alteração das propriedades 
físico-químicas do solo.

Alteração dos 
ciclos biogeoquímicos

Maior frequência e 
intensidade de fogos.

Impacto nos serviços 
dos ecossistemas.Plantas pioneiras (anuais)

Clímax (floresta madura)

Árvores pioneiras (floresta jovem)

Plantas arbustivas (pioneiras lenhosas)

Plantas perenes e gramíneas
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Olá explorador,
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RECUPERAÇÃO ECOLÓGICA 
DE ÁREAS CLASSIFICADAS
MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

  Pode agir: 
Remova as espécies invasoras que encon-

trar. Deve garantir que toda a raiz é remo-

vida do solo. No caso da erva-das-pampas, 

o ideal é registar na APP BioRegisto. 

 Pode registar: 
Na APP BioRegisto — ao reportar espé-

cies exóticas invasoras através da APP 

BioRegisto estará a contribuir para uma 

resposta mais eficiente ao seu controlo.

A presença e expansão de espé-
cies exóticas invasoras têm vin-
do a alterar a paisagem e a fazer 
com que as características de 

cada um destes espaços se percam, nomeada-
mente, valores naturais de elevado interesse do 
ponto de vista biológico, geológico e cultural. 

SABIA QUE…  estas são áreas que foram alvo de uma intervenção 
para o controlo de espécies invasoras vegetais no âmbito do projeto 
Recuperação Ecológica de Áreas Classificadas? Colabore connosco!

www.geoparquelitoralviana.pt

www.cmia-viana-castelo.pt/bioregisto

  Descarregue as APP’s:

  Espécies invasoras que podem surgir:

Limites dos Monumentos Naturais

Áreas intervencionadas

 Pavimentos Graníticos 
      da Gatenha

 Praia Eemiana da Ribeira d’Anha

Falha das Ínsuas do Lima
 

 Cemitério das Praias Antigas
      do Alcantilado de Montedor

Cascatas da Ferida Má 

  Esteja atento! Se observar estas espécies, ajude-nos no seu controlo:

Acacia longifolia (acácia-de-espigas) 

Acacia melanoxylon  (austrália)

Acacia dealbata  (mimosa)

Cortaderia selloana (erva-das-pampas)

Trandescancia fluminensis (erva-da-fortuna)

Carpobrotus edulis (chorão-das-praias)

Arundo donax (cana-comum)
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