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Controle de espécies exóticas invasoras em áreas protegidas naturais: 
aprender fazendo

Sergio M. Zalba*

Resumo

Pínus, acácias, espinilhos, amoras, cavalos e cervos exóti-

cos produzem mudanças significativas nas comunidades 

naturais, alteram a estrutura da vegetação e modificam 

o ciclo de nutrientes e a frequência e a intensidade dos 

incêndios no Parque Provincial Ernesto Tornquist, na Ar-

gentina, localizado no limite entre o Campo Pampeano 

e a Patagônia, a 38 graus de latitude sul. Em particu-

lar, duas espécies de pínus invasores, Pinus halepensis e 

P. radiata, conseguem prosperar no Parque, avançando 

sobre áreas distantes graças à dispersão de sementes 

pelo vento, um elemento constante na paisagem dessa 

região. No ano de 2001, deu-se início a ações de controle 

de pínus, combinando o trabalho de pesquisadores e de 

guarda-parques. Todas as atividades de controle de espé-

cies invasoras lenhosas empreendidas no Parque foram 

organizadas sobre uma base experimental, seguindo a 

estratégia conhecida como manejo adaptativo, que per-

mite gerar um ciclo de aprendizagem contínuo no qual 

os resultados de uma intervenção são utilizados para 

ajustar os passos seguintes. o manejo adaptativo parte 

do reconhecimento da incerteza e da necessidade de agir 

apesar de não se contar com toda a informação possível 

sobre o problema.  o manejo adaptativo e a combina-

ção da pesquisa com ações de controle em escala real se 

apresentam como uma estratégia apropriada para alcan-

çar resultados positivos e duradouros em relação à re-

cuperação dos valores ambientais afetados por invasões 
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biológicas. A participação ativa da comunidade em ações 

de controle é uma componente chave de estratégias de 

manejo de espécies exóticas invasoras. 
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1. Introdução

Quatro pessoas sobem lentamente a inclinada encosta 

de um morro, evitam as paredes de rocha e seguem sua 

marcha cada vez mais para cima. Duas delas carregam 

motosserras e as outras duas levam galões de combus-

tível, facões e serras manuais. Essas pessoas se detêm 

em frente a um grupo de árvores de pínus, ligam as mo-

tosserras e, uma a uma, cortam as árvores que afundam 

suas raízes entre as rochas. A cada árvore caída, um 

membro da equipe registra sua localização em coorde-

nadas geográficas usando um GPS, conta os anéis de 

crescimento do tronco cortado, anota a abundância de 

cones e observa se algum deles já está aberto, indican-

do que essa árvore já liberou sementes no passado. Um 

pouco mais abaixo, uma quinta pessoa se detém frente a 

um velho pínus que foi cortado. Escolhe cones fechados 

e os armazena em sacolas de pano. Corta outro conjun-

to de cones e os guarda numa sacola plástica rotulada. 

São biólogos e guarda-parques do Parque Provincial Er-

nesto Tornquist, na Argentina, que trabalham combinan-

do ciência e ações concretas de manejo para enfrentar 

a maior ameaça que afeta esses campos: o avanço de 

espécies exóticas lenhosas. Cada árvore cortada é um 
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passo a mais para proteger a diversidade biológica desse 

ambiente e cada dado registrado é um avanço para a 

compreensão do problema de invasões biológicas.

2. Plantas invasoras lenhosas: a 
principal ameaça para os últimos 
remanescentes de campo natural

No limite entre o Campo Pampeano e a Patagônia, a 38 

graus de latitude sul, um sistema de serras se ergue em 

meio à planura. os índios pampas as chamavam Cashua-

tí, que em sua língua significa “lugar de onde se pode 

ver longe”. É precisamente assim, pois rochas paleozói-

cas fortemente dobradas formam montanhas que mal 

superam mil metros de altitude, mas que contrastam de 

modo marcante com as planícies que as rodeiam. Estas 

mesmas rochas frearam o avanço da agricultura na área 

e permitiram que a vegetação das serras se mantivesse 

até os nossos dias como um dos últimos refúgios da bio-

diversidade pampeana.

A vegetação original dessa região incluía apenas umas 

poucas espécies de árvores nativas restritas a setores par-

ticularmente protegidos de incêndios, como bordas de ar-

roios e cânions. Com a chegada da colonização, somaram-

se à área numerosas espécies de árvores introduzidas com 

fins estéticos, como fonte de sombra e de combustível e 

para a formação de cortinas de proteção contra o vento. 

Algumas dessas espécies conseguiram estabelecer popu-

lações autorregenerativas e expandir-se sobre áreas de 

campos naturais (ZALBA & VILLAMIL, 2002).

Uma pequena reserva natural representa o avanço 

dos esforços de conservação na região: o Parque Provin-

cial Ernesto Tornquist. Em seus 6.700 hectares, protege 

campos, encostas rochosas e cumes que encerram uma 

alta diversidade de espécies endêmicas (KRISTENSEN 

& FRANGI, 1995) e asseguram a provisão de água em 

quantidade e qualidade para as comunidades naturais 

e as populações humanas que se encontram à jusante. 

Como o restante das áreas protegidas do mundo, esse 

parque deve enfrentar a ameaça de avanço de espécies 

exóticas invasoras. Pínus, acácias, espinilhos, amoras, 

cavalos e cervos exóticos produzem mudanças significa-

tivas nas comunidades naturais, alteram a estrutura da 

vegetação e modificam o ciclo de nutrientes e a frequên-

cia e a intensidade dos incêndios (LoyDI & ZALBA, 2009; 

ZALBA & CoZZANI, 2004).

Em particular, duas espécies de pínus invasores, Pi-

nus halepensis e P. radiata, conseguem prosperar no Par-

que, avançando sobre áreas distantes graças à dispersão 

de sementes pelo vento, um elemento constante na pai-

sagem dessa região. Não existe um só local desse Parque 

que não possa ser alcançado por sementes de pínus, e 

a capacidade de estabelecimento dessas árvores permi-

te que colonizem todos os ambientes. Está claro que a 

conservação da biodiversidade e dos serviços prestados 

pelos ecossistemas locais depende do efetivo controle 

dessas espécies.

2.1 Do diagnóstico à ação
Como ocorre em uma boa parte dos projetos de pesquisa 

dedicados ao estudo de espécies exóticas invasoras, as 

primeiras etapas deste trabalho foram dedicadas a me-

Corte de pínus invasores no Parque Provincial Ernesto Tornquist, 
Argentina. As árvores isoladas localizadas na zona mais alta das 
montanhas são eliminadas com prioridade por seu potencial como 
fonte de sementes.
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dir o impacto das árvores invasoras sobre os ambientes 

naturais. os resultados obtidos permitiram conhecer com 

precisão a gravidade do problema. Rapidamente ficou 

claro que a pesquisa por si mesma não era suficiente 

para frear a ameaça existente e que os pesquisadores 

corriam o risco de converter-se em meras testemunhas 

privilegiadas ou, no melhor dos casos, em narradores da 

degradação ambiental.

Foi assim que, no ano de 2001, deu-se início a ações 

de controle de pínus, combinando o trabalho de pesquisa-

dores e de guarda-parques. o corte dos exemplares adul-

tos e o arranquio manual das plântulas permitiram recu-

perar áreas de alto valor para a conservação ambiental do 

Parque e erradicar focos de dispersão (ZALBA et al., 2009).

2.2 Encurtando as distâncias entre o 
conhecimento e a ação
Todas as atividades de controle de espécies invasoras 

lenhosas empreendidas no Parque Provincial Ernesto Tor-

nquist foram organizadas sobre uma base experimental, 

seguindo a estratégia conhecida como manejo adapta-

tivo (ZALBA, 2005). o manejo adaptativo permite gerar 

um ciclo de aprendizagem contínuo no qual os resulta-

dos de uma intervenção são utilizados para ajustar os 

passos seguintes (NyBERG, 1999). o manejo adaptativo 

parte do reconhecimento da incerteza e da necessidade 

de agir apesar de não se contar com toda a informação 

possível sobre o problema. No caso particular das inva-

sões biológicas, sabemos que, à medida que os processos 

de invasão avançam, as possibilidades de intervir de for-

ma efetiva para a contenção e o controle das espécies se 

reduzem de maneira significativa (WITTEBERG & CoCK, 

2001; ZILLER & ZALBA, 2007). É por isso que as decisões 

de manejo devem ser tomadas rapidamente, muitas ve-

zes com escassa evidência experimental (ZALBA, 2005). 

Sob este ponto de vista, a pesquisa científica é crítica para 

o manejo de invasões estabelecidas ao indicar lacunas-

chave de informação, confirmar diagnósticos e projetar 

as possíveis consequências de diferentes alternativas de 

manejo (ZALBA & ZILLER, 2007). o manejo adaptativo é 

tanto uma forma de enfrentar problemas urgentes, no 

caso do controle de espécies exóticas invasoras, como 

também é uma oportunidade de gerar conhecimento só-

lido, fundamentado em experimentos em escala real.

2.3 Uma árvore, um dado
No caso da estratégia de controle utilizada no Parque 

Tornquist, a informação sobre a localização das árvores 

de pínus cortadas e de sua idade permitiu a construção 

de modelos de expansão que reconstruíram a história do 

avanço das espécies, assim como sua relação com fato-

res ambientais como incêndios ou chuvas (ZALBA et al., 

2009). Dessa forma, é possível detectar processos ambien-

tais que favorecem ou freiam a dispersão das espécies. A 

análise da produção de cones em árvores cortadas permite 

determinar a idade reprodutiva mínima. Com essa infor-

mação, pode-se planejar ações de repasse nas áreas onde 

é realizado o controle, garantindo que os exemplares que 

chegaram a germinar logo após o corte sejam eliminados 

antes de alcançar a idade reprodutiva (CUEVAS, 2005). 

o estudo dos cones das árvores cortadas permite de-

terminar variações no percentual de germinação das se-

Voluntários do Jardim Botânico Pillahuincó, na Argentina, arrancam 
plântulas de pínus invasores que ameaçam a biodiversidade e a 
conservação dos solos e da água em remanescentes de pastagens 
naturais.
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mentes liberadas logo após o corte em resposta à época 

em que cada árvore foi cortada. Deste modo, é possível 

escolher as épocas em que o corte resulta a menor libera-

ção posterior de propágulos viáveis. Todas essas análises, 

complementadas com ensaios de germinação no campo 

e no laboratório para determinar o tempo de viabilidade 

das sementes no solo, são utilizadas para definir as épo-

cas e a frequência de controle, melhorando a eficiência 

das ações empreendidas com o corte de cada árvore. 

Além disso, de maneira simultânea ao corte de pínus, 

são realizados estudos sobre o efeito do fogo e do pasto-

reio sobre a germinação e o estabelecimento de plântu-

las, procurando estabelecer condições que aumentam a 

resistência do campo à invasão.

3. Controle de espécies exóticas e 
objetivos de conservação

o controle de espécies exóticas invasoras nunca deve ser 

considerado como um fim em si, mas sim como um meio 

para alcançar os objetivos de conservação da biodiversida-

de na área de interesse. No caso descrito neste trabalho, 

todas as ações de controle foram estabelecidas levando-se 

em conta os objetivos de conservação do Parque Provincial 

impactado por pínus. Foram determinados setores de maior 

prioridade para controle considerando o impacto que as 

árvores de pínus produzem em cada ambiente (CUEVAS & 

ZALBA, inédito) e monitorou-se a recuperação da vegetação 

após a remoção das árvores (CUEVAS & ZALBA, 2009).

4. Participação pública no manejo 
de invasões biológicas

Finalmente, é crítico reconhecer que as ações de manejo 

se desenvolvem num cenário social, econômico e políti-

co que requer uma visão pelo menos tão atenta como a 

que se destina às características biológicas e ecológicas 

do problema (BREMNER & PARK, 2007). Este projeto inclui 

um componente de educação ambiental ao qual são dedi-

cados mais da metade do tempo e do esforço totais, com 

base na convicção de que somente com o aumento da 

percepção pública sobre o valor dos ecossistemas naturais 

será possível alcançar as metas de conservação desejadas. 

A participação da comunidade local neste projeto 

transcende as atividades de educação formal e não-

formal, incorporando vizinhos em ações de controle de 

espécies exóticas, no cultivo de plantas nativas para res-

tauração e na promoção do seu uso como espécies orna-

mentais e em atividades de distribuição de lenha entre 

setores necessitados.

5. Conclusão

As ações de controle de espécies exóticas invasoras preci-

sam em geral ser empreendidas sob condições de alta in-

certeza. o manejo adaptativo e a combinação da pesquisa 

com ações de controle em escala real se apresentam como 

uma estratégia apropriada para alcançar resultados posi-

tivos e duradouros em relação à recuperação dos valores 

ambientais afetados por invasões biológicas.

A participação ativa da comunidade em ações de con-

trole é um componente-chave para estratégias de manejo 

de espécies exóticas invasoras e uma oportunidade muito 

valiosa para transmitir ao público o valor dos ecossistemas 

naturais, gerando atitudes e condutas que excedem o pro-

blema pontual da invasão por espécies exóticas e constro-

em cenários propícios para a conservação no longo prazo.
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