
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Projecto:

“Avaliação da Recuperação de Ecossistemas Invadidos 

por Acácia. Metodologias para o seu Controlo – 

INVADER” 

[POCTI/BSE/42335/2001 FCT-MCES] 

Programa de Ensaio Controlado de Trichilogaster 
acaciaelongifoliae, para controlo biológico de Acacia 

longifolia (Andrews) Willd 
Acção: Teste de Viabilidade de Recurso a Controlo Biológico 

 

ESACESACESAC



Projecto INVADER – Avaliação da Recuperação de Ecossistemas Invadidos por Acácia 2 

Ficha Técnica do Projecto 
Helena Freitas  
Coordenadora do projecto 

Professora Catedrática do Departamento de Botânica da Universidade de Coimbra 

http://www.uc.pt/imar/hfreitas/freitas.htm;  hfreitas@ci.uc.pt 
 

Elizabete Marchante 
Investigadora no projecto 

Estudante de Doutoramento, Investigadora do IMAR – CIC 

http://www.uc.pt/ecology/assets/pages/pessoais/beta.htm;   moguita@ci.uc.pt 
 

Teresa Gonçalves 
Investigadora no projecto 

Professora Auxiliar do Departamento de Botânica da Universidade de Coimbra 

mtgoncal@ci.uc.pt  
 

Hélia Marchante 
Investigadora no projecto, responsável pelas tarefas da equipa da ESAC 

Equip. Professora Adjunta da Escola Superior Agrária de Coimbra, Instituto Politécnico Coimbra      

http://www.uc.pt/ecology/assets/pages/pessoais/helia.htm;  hmarchante@mail.esac.pt 
 

José Maia 
Investigador no projecto 

Técnico Superior de 1ª Classe da Escola Superior Agrária de Coimbra, Instituto Politécnico 

Coimbra      

josmaia@mail.esac.pt 
 

Mário Reis  
Investigador no projecto 

Técnico Superior do Instituto da Conservação da Natureza   

mreis@icn.pt  
   

Sten Struwe 
Consultor científico na área de microbiologia de solo 

Professor Departmento de Microbiologia Geral, Universidade de Copenhaga, Dinamarca 

http://www.cogci.dk/sten_struwe.html;  struwe@mermaid.molbia.ku.dk  
 

John Hoffmann 
Consultor científico na área de controlo biológico de espécies invasoras 

Chief Research Officer , Departamento de Zoologia, Universidade de Cape Town, África do Sul 

www.uct.ac.za;  hoff@botzoo.uct.ac.za 



Lista de espécies não-alvo a testar no ensaio controlado 

 3ESACESAC

ÍNDICE 

ÍNDICE 3 

O PROJECTO 4 

RESUMO 4 
OBJECTIVOS 4 
ACÇÕES PRINCIPAIS (METODOLOGIAS E RESULTADOS PRELIMINARES) 4 

CONTROLO BIOLÓGICO 6 

O QUE É O CONTROLO BIOLÓGICO 6 
PODE CONSIDERAR-SE O CONTROLO BIOLÓGICO SEGURO? 6 
EXEMPLOS DE SUCESSO 7 
QUAL A EFICIÊNCIA DO CONTROLO BIOLÓGICO? 7 
VANTAGENS DO CONTROLO BIOLÓGICO 8 

ENSAIO CONTROLADO DE TRICHILOGASTER ACACIAELONGIFOLIAE 9 

INTRODUÇÃO 9 
OBJECTIVOS 10 
ENQUADRAMENTO LEGAL 10 
ENQUADRAMENTO LEGAL DO RECURSO A ESPÉCIE NÃO INDÍGENA PARA CONTROLO 
BIOLÓGICO 10 
ENQUADRAMENTO LEGAL DO ENSAIO CONTROLADO 11 
CARACTERIZAÇÃO DO AGENTE TRICHILOGASTER ACACIAELONGIFOLIAE, PARA CONTROLO 
BIOLÓGICO DE ACACIA LONGIFOLIA (ANDREWS) WILLD. 11 
A) TAXONOMIA DE TRICHILOGASTER ACACIAELONGIFOLIAE 11 
B) ETOLOGIA 12 
C) ECOLOGIA/ HABITAT 12 
D) DIETA 13 
E) RELAÇÕES INTERESPECÍFICAS 13 
F) BIOLOGIA DA REPRODUÇÃO DE TRICHILOGASTER ACACIAELONGIFOLIAE 13 
G) PATOLOGIAS 15 
H) CAPACIDADE DE DISPERSÃO 15 
I) RISCOS DE HIBRIDAÇÃO COM ESPÉCIES INDÍGENAS 16 
J) HABITAT DE SUPORTE 16 
K) RISCOS DA INTRODUÇÃO 16 
L) MEDIDAS PARA ELIMINAÇÃO OU CONTROLO DA POPULAÇÃO INTRODUZIDA 17 
M) INTRODUÇÃO NOUTRO LOCAL E CONSEQUÊNCIAS 18 
N) IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELA INTRODUÇÃO 18 

PROGRAMA DE ENSAIO CONTROLADO 19 

REFERÊNCIAS 21 



Projecto INVADER – Avaliação da Recuperação de Ecossistemas Invadidos por Acácia 4 

O PROJECTO 

Resumo 

As invasões biológicas são consideradas actualmente como a segunda maior causa de perda da 

biodiversidade, contribuindo para a perda de espécies nativas e para a homogeneização global que 

se está a processar um ritmo crescente em todo o Mundo. Ao longo da costa portuguesa, a 

invasão por espécies de Acacia é comum e tem-se tornado um grave problema ecológico. A perda 

de espécies nativas que fixam as areias, torna as praias e os sistemas dunares mais susceptíveis à 

erosão pelo vento e pelas águas. Espécies exóticas, como as acácias, têm sido utilizadas para fixar 

as areias, não promovendo, no entanto, a formação de dunas própria da dinâmica do sistema 

dunar. 

Este projecto pretende avaliar o potencial de recuperação de sistemas dunares invadidos por 

Acacia longifolia. Em parcelas experimentais, foram removidos os indivíduos das espécies de Acacia, 

e está a ser avaliada a capacidade de recuperação do sistema, tanto ao nível da diversidade como 

do funcionamento da vegetação e do solo.  

De forma a simular o futuro controlo de Acacia longifolia, integrando controlo biológico e 

mecânico, os indivíduos de Acacia longifolia já foram removidos mecanicamente e voltarão a ser 

controlados periodicamente. Entretanto, espera-se testar o controlo biológico em condições de 

quarentena. 

Objectivos 

O presente projecto, tem como principais objectivos a avaliação da capacidade de recuperação de 

sistemas invadidos por Acacia longifolia (acácia-de-espigas), na Reserva de Natural das Dunas de S. 

Jacinto (RNDSJ); testar metodologias para controlo de A. longifolia (incluindo controlo biológico e 

mecânico) e desenvolver acções de educação e sensibilização ambientais. Finalmente, pretende-se 

propor um plano de gestão da invasão por A. longifolia na RNDSJ. 

 

Acções Principais (metodologias e resultados preliminares) 

Em parcelas experimentais, A. longifolia foi removida e a recuperação do sistema está a ser 

monitorizada ao nível do solo (química e microbiologia) e da flora. Seleccionaram-se áreas de 

acacial recente (acacial estabelecido após um fogo ocorrido em 1995) e áreas de acacial antigo 

(acacial resultante da evolução das plantações do início do séc. XX), nas quais A. longifolia foi 

removida por controlo mecânico; em metade das parcelas, a folhada foi também removida. 

Instalaram-se parcelas de controlo dentro das áreas invadidas.  
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Os primeiros resultados indicam que à medida que se recua na idade da invasão, o potencial de 

recuperação do sistema vai diminuindo e o potencial de invasão aumenta devido à maior 

acumulação de sementes que germinam. No que respeita à recuperação de áreas invadidas 

recentemente, os dados parecem indicar que o sistema ainda tem uma maior capacidade para 

recuperar. A remoção da folhada, apesar de difícil execução, favorece a recuperação do sistema 

em termos de flora e solo. 

A presença prolongada de A.longifolia, (acacial antigo) está a promover alterações pronunciadas a 

nível de C e Ntotal tanto na folhada como no solo; sendo que, nestas áreas, a remoção de folhada 

além da remoção dos indivíduos de acácia, promove uma recuperação para valores semelhantes 

aos da vegetação nativa, mais rápida. A presença de A.longifolia após o fogo de 1995 ainda não se 

está a reflectir em diferenças a nível do C e Ntotal do solo, apesar da quantidade de folhada ser já 

bastante superior ao controlo. É fundamental que o controlo da situação de invasão seja realizado 

tão breve quanto possível, de forma a não agravar o potencial de invasão após o controlo, e 

aproveitar a capacidade de recuperação que vai diminuindo com o tempo de invasão. 
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CONTROLO BIOLÓGICO 

O que é o controlo biológico 

O controlo biológico de plantas invasoras consiste na utilização de inimigos naturais para reduzir 

o vigor ou potencial reprodutivo de uma planta exótica invasora. Este tipo de controlo baseia-se 

no princípio de que as plantas se tornam frequentemente invasoras ao serem introduzidas numa 

região sem qualquer dos seus inimigos naturais. Estas espécies ficam assim em vantagem 

relativamente às espécies nativas que têm os seus inimigos naturais que se alimentam delas ou lhes 

causam doenças. O controlo biológico é então uma tentativa de retirar às espécies exóticas a sua 

vantagem competitiva, reduzindo o seu vigor para valores semelhantes aos das espécies indígenas. 

Os inimigos naturais usados no controlo biológicos são frequentemente designados como agentes 

de biocontrolo. 

 
 

Pode considerar-se o controlo biológico seguro? 

A introdução de organismos de uma região para outra acarreta sempre perigos, e são conhecidos 

muitos exemplos de organismos exóticos (introduzidos propositada ou acidentalmente) que 

causaram muitos danos, conduzindo por vezes à extinção de espécies nativas. Devido as estes 

perigos o controlo biológico de espécies exóticas invasoras tem evoluído para uma ciência 

altamente especializada apenas praticada com o máximo cuidado. Actualmente, todas as 

precauções são tomadas para impedir a introdução e libertação de organismos exóticos que se 

possam tornar nefastos. 

Assim, a introdução e libertação de agentes de biocontrolo só deve ser levada a cabo: 

! por especialistas que tenham o conhecimento e experiências necessários sobre os agentes 

de biocontrolo e sua interacção com as plantas. 

! após realização de testes em instalações de quarentena com grau de segurança elevado, 

nas quais os organismos possam ser estudados sem o perigo de escaparem. 

! depois se sujeitos aos regulamentos de seguranças impostos pelas entidades 

governamentais competentes. 

! depois de discutido o projecto de introdução com especialistas de outros países e/ou 

instituições com experiência no assunto. 

 

O risco potencial que um candidato a agente de biocontrolo representa é determinado através de 

testes de especificidade que são desenvolvidos em instalações de quarentena. Estas experiências 
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determinam que outras plantas, se alguma, os agentes têm capacidade de usar como hospedeiros 

ao longo do seu ciclo de vida, assim como as suas preferências. Só agentes provados 

suficientemente específicos para os hospedeiros deverão ser posteriormente libertados. Entende-

se como suficientemente específicos os candidatos que sejam monofagos (o agente alimenta-se 

apenas da planta que se pretende controlar), ou que possa ter um espectro de hospedeiros 

ligeiramente mais alargado, mas assegurando que nenhum dos hospedeiros adicionais ocorre 

como nativo no país a introduzir ou países vizinhos. 

No caso dos insectos, apenas espécies de famílias conhecidas como específicas são considerados 

como potenciais agentes de bicontrolo. Quando uma dessas espécies se consegue alimentar de 

mais do que uma espécie só o faz entre espécies muito próximas filogeneticamente, pertencendo 

ao mesmo género ou quanto muito à mesma família. A implicação deste princípio revela-se na 

selecção das espécies a testar nos testes de especificidade. 

 

Exemplos de sucesso 

A grande maioria de maus exemplos (a nível internacional) de controlo biológico citados 

actualmente, derivam de agentes libertados antes da segunda metade do séc. XX, correndo riscos 

baseados em argumentos considerados válidos nessa altura. 

Actualmente, alguns dos melhores trabalhos de controlo biológico têm sido desenvolvidos na 

África do Sul, onde o controlo de Acacia longifolia é considerado um excelente exemplo dos efeitos 

negativos que pode representar a existência de noções pré-concebidas relativamente aos atributos 

dos agentes de controlo biológico. Quando Trichilogaters acaciaelongifoliae foi libertado contra A. 

longifolia a espécie invasora era considerada uma das piores invasoras no país, o agente de 

biocontrolo em estudo era pouco frequente no local nativo na Austrália, formava galhas nos 

caules, e os adultos eram grandes e lentos. Apesar destas características o insecto tem sido um 

enorme sucesso e a produção de sementes tem sido muito reduzida. 

 

Qual a eficiência do controlo biológico? 

Os agentes de biocontrolo não exterminam completamente as populações das suas plantas 

hospedeiras. Na melhor das hipóteses, reduzem  a densidade da espécie invasoras até níveis 

aceitáveis ou reduzem o seu vigor e/ou potencial reprodutivo. O facto de algumas plantas 

sobreviverem, apesar da presença do agente de biocontrolo, assegura que o agente não 

desaparece. As populações reduzidas dos agentes de biocontrolo que persistem dispersam para 

alguma área de recuperação da espécie invasora, razão pela qual o controlo biológico pode ser 

encarado como um método de controlo sustentável. 
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O controlo biológico opera de uma forma relativamente lenta. 

 

Vantagens do controlo biológico 

1. é um método “amigo do ambiente” uma vez que não polui e afecta apenas a espécie 

invasora alvo 

2. auto mantém-se sendo por isso permanente 

3. a sua relação custo-eficácia é extremamente favorável 

4. não perturba o solo ou cria grandes áreas de clareiras onde outra invasora se instale 

facilmente, uma vez que não mata a espécie invasora toda de uma vez. Em vez disso, 

permite a recuperação gradual da vegetação nas pequenas áreas criadas pelo indivíduos 

que vão morrendo. 
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ENSAIO CONTROLADO De Trichilogaster 

acaciaelongifoliae 

Introdução 

Acacia longifolia (Andrews) Willd. naturalizou-se em várias regiões de Portugal, sendo actualmente 

considerada uma das espécies invasoras com carácter mais agressivo, tendo especial  sucesso em 

ecossistemas dunares onde domina e constitui uma ameaça para a vegetação nativa (Marchante 

2001, Marchante et al  2003). 

Na região Este da Austrália, de onde é nativa, esta espécie é atacada por várias espécies de 

insectos,  alguns dos quais são tão especializados que se pode admitir a sua utilização segura 

como agentes de controlo biológico. Trichilogaster acaciaelongifoliae (Froggatt) é um desses inimigos 

específicos de A.longifolia, o qual mantém a espécie em equilíbrio sem adquirir o comportamento 

invasor observado nos locais onde foi introduzida. 

O primeiro efeito do insecto é a redução substancial do número de sementes viáveis que são 

produzidas todos os anos, através da formação de galhas nas gemas florais em desenvolvimento. 

A longo prazo, tal conduz à redução da regeneração em áreas que tenham sido queimadas, mas 

no imediato reduz o ritmo de dispersão da invasora. Além disso, os efeitos debilitadores do 

insecto levam à redução da quantidade de folhada produzida de forma que mais luz atinge o solo, 

ficando disponível para outras espécies da flora. Por outro lado, as plantas de A. longifolia ficam 

mais susceptíveis ao stress ambiental como a seca. As sementes de A.longifolia podem ser atacados 

por um segundo agente de controlo biológico, Melanterius ventralis.  

Estes agentes de controlo biológico foram já introduzidos com sucesso na África do Sul. Antes 

da introdução destes agentes de controlo biológico, A.longifolia era normalmente considerada 

como uma das piores espécies invasoras na África do Sul. Actualmente, é raramente mencionada 

como uma espécie problemática e é considerada como um exemplo de sucesso de controlo 

biológico (Crawley 1997).  

Para além de todos estes aspectos há que ter em conta que a introdução deste agente de controlo 

biológico poderá representar a forma mais eficaz, economicamente menos dispendiosa e com 

melhores resultados para a conservação da natureza, no que respeita ao problema que 

actualmente a invasão por Acacia longifolia representa. 

 



Projecto INVADER – Avaliação da Recuperação de Ecossistemas Invadidos por Acácia 10 

Objectivos 

Verificar que o agente não apresenta risco para as espécies nativas, nomeadamente que não 

selecciona nenhuma outra espécie para formar as galhas, mesmo em condições em que a espécie-

alvo esteja ausente. 

Efectuar quarentena que permita verificar que não é vector de agentes oportunistas/parasitas que 

pudessem vir a ser introduzidos acidentalmente. 

Avaliar a viabilidade/eficácia do agente para o controlo da espécie invasora Acacia longifolia 

 

Enquadramento Legal 

Enquadramento Legal do Recurso a Espécie Não Indígena para Controlo 

Biológico 

A utilização de controlo biológico implica, visto não existirem espécies nativas aptas para o efeito, 

o recurso a espécies não indígenas agonísticas da espécie invasora. A libertação de espécies não 

indígenas na natureza está interdita pelo Decreto-Lei n.º 565/99 de 22 de Dezembro. No entanto 

este diploma prevê excepções (artigo 4º, n.º 1), mediante despacho conjunto dos membros do 

Governo com a tutela do ambiente, da saúde e da actividade económica ou científica em causa, 

sob proposta do Instituto da Conservação da Natureza (ICN), e ouvida a Direcção-Geral das 

Florestas (DGF), quando se verificarem cumulativamente as seguintes condições:  

a) Existam vantagens inequívocas para o Homem ou para as biocenoses naturais; 

b) Não haja nenhuma espécie indígena apta para o fim pretendido; 

c) Seja precedida da elaboração de um estudo de impacte aprofundado e minuciosamente 

planificado, cujas conclusões são relevantes para a autorização. 

O n.º 4 do mesmo artigo estabelece ainda que esta excepção, «quando referente a introduções em 

áreas protegidas, zonas de protecção especial, sítios da lista nacional de sítios,(…), só é aplicável 

no caso de essa introdução ser a única acção eficaz para a conservação da Natureza…». 

Tendo a acção o objectivo de controlar a disseminação de Acacia longifolia, espécie do anexo I do 

diploma referido e classificada como invasora, terá, caso se comprove a sua eficácia, vantagens 

inequívocas para os ecossistemas afectados.  

Tendo a Acacia longifolia populações estabelecidas e em disseminação em Portugal desde finais do 

séc. XIX, inícios do séc. XX sem se conhecerem agentes agonísticos naturais, verifica-se a não 

existência de espécie indígena apta para o fim pretendido. 

Pode-se, portanto, considerar cumpridas as duas primeiras condições estabelecidas pelo n.º 1 do 

artigo 4º.  
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Tendo em atenção o esforço, tanto financeiro como humano, que tem sido efectuado em diversas 

áreas e por múltiplas entidades, para o controlo da Acacia longifolia por métodos clássicos e com 

resultados mínimos (verificando-se apenas sucesso pontuais e temporários), pode-se, de igual 

modo, considerar cumprida a condição estabelecida pelo n.º 4 do artigo 4º. 

A terceira condição do n.º1 do artigo 4º estabelece a obrigação de realizar um estudo de impacte 

que apresente resultados que permitam a tomada de decisão fundamentada. Os elementos que 

este estudo de impacte deve conter, e que são descritos no n.º 3 do artigo 4º, serviram de 

enquadramento à caracterização do agente.  

 

Enquadramento Legal do Ensaio Controlado 

O n.º 1 do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 565/99 prevê que o despacho conjunto referido no n.º 1 

do artigo 4º possa «fazer depender essa autorização da realização de um ensaio controlado, com 

espécimes da espécie em causa, em local confinado com características ecológicas idênticas às do 

território onde se pretende efectuar a introdução». Tendo em atenção o carácter pioneiro em 

Portugal desta iniciativa, a concepção do projecto considerou à partida necessária a realização de 

um ensaio em condições controladas, de modo a reduzir ao máximo os seus riscos.  

Caracterização do agente Trichilogaster Acaciaelongifoliae, para 

controlo biológico de Acacia longifolia (Andrews) Willd.  

Trichilogaster acaciaelongifoliae (Froggatt) é um dos inimigos específicos de A.longifolia. A larva deste 

insecto desenvolve-se nas gemas florais imaturas. O insecto pode, de forma parcial ou total, 

impedir a frutificação nas plantas onde se desenvolve, uma vez que os gomos com galhas, onde a 

larva se desenvolve, não chegam a originar vagens. Froggatt (1925) refere que nenhuma vagem foi 

produzida em árvores intensamente “colonizadas” num período de 3 anos após colonização. 

a) Taxonomia de Trichilogaster acaciaelongifoliae 

Trichilogaster acaciaelongifoliae (Froggatt) (Hymenoptera: Pteromalidae) 

O insecto pertence à subfamília Brachyscelidiphaginae, da família Pteromalidae das Chalcidoidea. À 

excepção de duas espécies, todas as espécies do género Trichilogaster Mayr foram descritas como 

originárias da Austrália onde as diferentes espécies formam galhas em diferentes espécies de 

Acacia. O hábito fitófago deste género (e provavelmente dos géneros filogeneticamente próximos) 

diverge do hábito parasítico dos outros Pteromalidae.  

As duas espécies que se conhece não nativas da Austrália são T.arabicus Ferriére (recolhida em 

galhas de uma acácia de espinhos) nativa do SW da Arábia; e uma outra espécie, ainda não 

descrita, nativa da India que faz galhas em Acacia leucophloea. 
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A espécie Trichilogaster acaciaelongifoliae foi pela primeira vez observada e descrita pelo entomólogo 

australiano W.W.Froggatt há cerca de 90 anos a partir de espécimes recolhidos em A.longifolia. 

b) Etologia 

A espécie Trichilogaster acaciaelongifoliae apresenta duas fases. Uma fase larvar longa, com 

comportamento endoparasítico. Uma fase adulta curta (3 dias) constituída maioritariamente por 

fêmeas apresentando reprodução por partenogénese. 

A espécie tem como único hospedeiro A.longifolia (A.longifolia subsp. longifolia e A.longifolia subsp. 

sophorae) tendo sido encontrado esporadicamente numa espécie de Acacia muito próxima 

filogeneticamente (A.floribunda), anteriomente conhecida como A.longifolia subsp.floribunda.  

Quando se estabelece com sucesso, pode reduzir a produção de sementes de 85% a 100% e reduz 

a biomassa das árvores através da estimulação da abscisão dos filódios. A médio prazo, causa a 

mortalidade dos indivíduos. 

A sua eficácia depende das condições climáticas serem ou não favoráveis para a sobrevivência dos 

indivíduos. 

c) Ecologia/ Habitat 

T. acaciaelongifoliae tem mais sucesso em regiões sem período árido, ou apenas com um curto 

período árido, no meio do verão. Em áreas com grande aridez no verão, temperaturas 

relativamente elevadas e com uma grande diferença entre temperaturas de inverno e verão, este 

organismo mostra pouca apetência para se desenvolver (Dennil, 1983).  

A sua proveniência original, de onde foram colhidos para posterior libertação na África do Sul, 

são as regiões costeiras de Nova Gales do Sul e Vitória na Austrália continental, e da Tasmânia. 

Acacia longifolia tem como área de distribuição natural uma banda estreita (menos de 100 km de 

largura) ao longo da costa sul de Queensland, Nova Gales do Sul e o Este Sul da Austrália.  

De forma a determinar a potencial distribuição de T. acaciaelongifoliae no território Português, 

sobrepuseram-se os mapas com a classificação climática de Koppen da Austrália (de onde é 

nativo o agente), da África do Sul (onde foi introduzido para controlo de A.longifolia) e de 

Portugal (onde se propõe a sua introdução). De acordo com a classificação climática de Koppen, 

o organismo desenvolve-se bem em regiões da África do Sul com clima de tipo Csb e Cfb, ou 

seja, onde a temperatura média para o mês mais quente é inferior a 22ºC, sendo pouco eficiente 

em regiões com clima do tipo Csa, ou seja onde a temperatura média para o mês mais quente 

ultrapassa os 22ºC. Todas as regiões onde o agente foi inicialmente colhido na Austrália 

apresentam clima Cfb. Em Portugal, o clima de tipo Csb está presente ao longo da costa litoral 

oceânica, prolongando-se para o interior no norte do país (mapa 1) (Fevrot & Leroux, 1976) e 

constituindo, assim, a área de distribuição potencial do organismo. Todo o interior sul e parte do 
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centro (mapa 1) apresentam clima do tipo Csa, constituindo portanto uma improvável área para a 

sua dispersão com sucesso. Apesar de  Ribeiro et al. (1997) apresentarem algumas diferenças em 

relação ao mapa atrás referido, relativamente ao tipo de clima Csb, propício para a distribuição do 

agente, continuam a descrevê-lo para a parte ocidental do país e em algumas estações do norte 

oriental. As actuais alterações climáticas poderão trazer alguma alteração que implique o 

ajustamento deste mapa. 

Depois de interpretar a distribuição e sucesso da espécie tanto nas regiões de onde é nativa na 

Austrália, como nas regiões de África do Sul onde foi introduzido, Dennil (1983) sugere que T. 

acaciaelongifoliae não é limitado pelas baixas temperaturas do inverno mas sim pelas elevadas 

temperaturas experimentadas no verão. As elevadas temperaturas aumentam a mortalidade dos 

ovos e estágios larvares iniciais, os quais são muito susceptíveis às temperaturas mais elevadas. O 

insecto terá maior probabilidade de ser bem sucedido em regiões com clima semelhante 

simultaneamente ao das suas regiões de origem e aos das regiões onde apresenta sucesso na 

África do Sul; facto reforçado pela importância da harmonização eco-climática neste organismo. 

Os indivíduos de T. acaciaelongifoliae que nos propomos a introduzir serão importados da África do 

Sul onde já se encontram em condições de quarentena e completamente limpos de qualquer 

parasita. 

d) Dieta  

Além de se alimentarem directamente dos tecidos da planta dentro das galhas, os juvenis causam 

danos indirectos ao induzir a planta a produzir tecidos excessivos que beneficiarão apenas os 

insectos (protegendo-os de extremos climáticos e predadores). Assim, as galhas consomem os 

recursos de forma que o crescimento normal é prejudicado e, em casos extremos, a planta acaba 

por morrer (Hoffmann 2001). 

e) Relações interespecíficas  

Não se conhecem relações interespecíficas entre este insecto e outras espécies animais. 
Relativamente à interacção com espécies vegetais, e como já foi referido anteriormente, 

T.acaciaelongifoliae é conhecido em A.longifolia (A.longifolia subsp. longifolia e A.longifolia subsp. 

sophorae) e foi registado o seu ataque a outra espécie de Acacia muito próxima filogeneticamente 

(A.floribunda). 

f) Biologia da reprodução de Trichilogaster acaciaelongifoliae  

T.acaciaelongifoliae  vive dentro das galhas de A. longifolia aproximadamente 362 dias dos seus 365 

dias de ciclo de vida. As fêmeas adultas têm cerca de 3 mm de comprimento, com cabeças 

acastanhadas e olhos vermelho-vivo proeminentes; o abdómen é castanho e preto enquanto o 
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tórax e pernas são predominantemente castanhos e as asas são escuras com poucas nervuras 

(Hoffmann 2001); são partenogénicas, altamente fecundas (média de 409 ovos/fêmea), e são 

capazes de começar a postura assim que emergem da galha. As fêmeas não são voadoras activas e 

têm a vida curta, colocando os seus ovos, frequentemente, na imediação das galhas de onde 

emergem. 

Os machos são mais pequenos e mais escuros do que as fêmeas (Hoffmann 2001), sem papel 

significativo ao longo de todo o ciclo de vida. Apenas uma pequena percentagem destes insectos 

são machos, e acabam por ter um papel redundante uma vez que o acasalamento não é um pré-

requisito para a postura ou para a produção de jovens. 
Os ovos permanecem dormentes até à primavera, época de floração de A.longifolia, quando 

eclodem. Os insectos adultos, emergem no final da Primavera e início de Verão, com uma maior 

concentração quando as vagens maturam. Durante o seu ciclo de vida, as fêmeas adultas vivem 

apenas 2 ou 3 dias, depositando uma grande quantidade de ovos, os quais estão inseridos dentro 

de aglomerados de até 15 gomos florais imaturos e, por vezes, em gomos vegetativos de 

A.longifolia. Dependendo do número de ovos colocados numa gema e da sobrevivência dos ovos e 

das larvas, o número de câmaras (contendo 1 insecto cada) por galha varia de 1 a 7. Os juvenis 

segregam substâncias químicas que estimulam a formação de galhas nas gemas afectadas, vivendo 

e alimentando-se em câmaras dentro dessas gemas inchadas e distorcidas. À medida que a larva 

cresce, as gemas tornam-se disformes e desenvolvem-se em galhas contendo câmaras isoladas, 

cada uma contendo uma larva. Os juvenis maturam em meados do verão e formam pupas 

quando os galhos estão no seu máximo crescimento. Os adultos “mastigam” o seu caminho até à 

superfície e dispersam à procura de gemas nas quais depositam os seus ovos (Dennill 1987). 

As galhas desenvolvem-se na axila dos filódios, são verdes durante a maior parte do seu 

desenvolvimento, assemelham-se a pequenas contas (1-4 mm de diâmetro) e podem ser 

individuais ou agrupadas dependendo de serem únicas ou com multi-câmaras. As galhas 

aumentam de tamanho durante o seu desenvolvimento e no Verão as galhas maduras mudam de 

cor e assemelham-se a grupos de berlindes verdes avermelhados. Nesta fase as galhas tornam-se 

mais visíveis. Depois dos adultos emergirem as galhas secam, tornam-se enrugadas e murchas e 

vão acastanhando à medida que os tecidos morrem, tornam-se menos visíveis à distância. Quer se 

forme um ou mais insectos por galha o desenvolvimento da inflorescência é sempre impedido 

(Dennill 1987). 

Quando os insectos são abundantes, a maioria dos gomos florais, assim como alguns gomos 

vegetativos, são afectados e os potenciais reprodutivo e de crescimento das plantas são 

severamente prejudicados. 
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g) Patologias  

O agente será importado do laboratório do Departamento de Zoologia da Universidade da 

Cidade do Cabo, na África do Sul, onde já foi introduzido, encontrando-se portanto em 

condições de quarentena e livre de quaisquer patogenia.  

Após monitorização das populações introduzidas na África do Sul verificou-se que o parasitismo 

destes insectos foi negligenciável; nos casos em que ocorreu, a percentagem de outros Hymenoptera 

que emergiram, e que podiam parasitar T.acaciaelongifoliae  foi entre 0,1 e 1,6%. 

h) Capacidade de dispersão 

O agente dispersa para áreas onde a espécies invasora está presente e regride após o decréscimo 

de A.longifolia, respeitando a curva predador/presa. 

Os resultados da monitorização de populações introduzidas para controlo biológico revelaram 

que uma população de T.acaciaelongifoliae pode dispersar de forma a atingir uma área de 1ha no 

tempo de duas gerações (2 anos). 

A boa capacidade de procurar hospedeiros mais afastados, associada a velocidades de vento 

favoráveis para a dispersão e voos directos permitiu o estabelecimento do insecto em locais 

afastados cerca de 20km do ponto de libertação, na segunda geração pós-libertação. 
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i) Riscos de hibridação com espécies indígenas 

Trichilogaster acaciaelongifoliae é partenogénico (as fêmeas não acasalam) não havendo assim a 

possibilidade de hibridizar com espécies nativas. Mesmo que não fossem partenogénicos, os 

insectos têm sistemas muito sofisticados de reconhecimento do par de forma a assegurar que 

espécies diferentes não acasalam. Nas situações em que os cruzamentos ocorrem, a hipótese de 

existência de descendentes (e principalmente descendentes férteis) é ínfima. Não há qualquer 

conhecimento que a hibridação com espécies indígenas tenha alguma vez ocorrido com qualquer 

das cerca de 400 espécies de insectos herbívoros usados em controlo biológico em todo o mundo 

(Hoffmann, comunicação pessoal). 

j) Habitat de suporte 

O habitat onde se pretende que o organismo seja introduzido está altamente modificado, 

relativamente às suas condições naturais, devido à presença da espécie A.longifolia que se pretende 

controlar. Relativamente a esta situação, a introdução do agente vai melhorar as condições do 

habitat, ao controlar a espécie invasora, contribuindo assim para o restabelecimento das 

condições anteriores à invasão. 

A monitorização posterior à introdução será fundamental para avaliação dos seus efeitos sobre o 

habitat A equipa de investigação responsável pela proposta de introdução pretende, no futuro, 

assegurar essa monitorização e acompanhamento das populações libertadas. 

k) Riscos da introdução 

Em termos gerais consideram-se mínimos os riscos envolvidos uma vez que se trata de um caso 

de sucesso comprovado noutros locais, já com diversos estudos que atestam o cumprimento dos 

resultados pretendidos. Os riscos principais decorrem da possibilidade do agente utilizar outros 

hospedeiros, autóctones ou com interesse económico, em detrimento ou substituição do 

hospedeiro natural. Outro risco prende-se com a possibilidade de introdução de organismos 

oportunistas/parasitas com a introdução do agente. 

Riscos de usar outros hospedeiros 
Como já foi referido, o agente T.acaciaelongifoliae apenas foi identificado em A.longifolia e em 

A.floribunda. Estas espécies têm inflorescência em espiga (i.e pertencem à secção Juliflorae do 

subgénero Heterophyllum) enquanto outras espécies do sub-género, e o género Acacia como um 

todo, têm as inflorescências em capítulos. É significativo que tanto em condições naturais, onde 

outras espécies de Acacia crescem junto com A.longifolia, como em jardins urbanos onde 

numerosas espécies de Acacia estão cultivadas, apenas A.longifolia e esporadicamente A.floribunda 

são atacadas e permitem a formação de galhas pelo agente. Até outras espécies da mesma secção 
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não servem como hospedeiro. Isto parece ser motivado por diferenças nos estágios de 

desenvolvimento, relativamente ao tempo em que as gemas estão no ponto ideal para receberem 

os ovos, e pela selecção realizada pelas fêmeas que foram observadas a rejeitar espécies não 

hospedeiras em condições controladas. 

Na Austrália, a espécie foi dispersa artificialmente para áreas onde não ocorria previamente 

através do cultivo de A.longifolia e em A.floribunda., colocando o insecto em contacto com uma 

grande variedade de potenciais hospedeiros. Mesmo assim, observações e registos indicam que 

manteve a sua grande especificidade. Em Portugal não existe nenhuma espécie de Acacia nativa, 

nem nenhuma espécie da subfamília Mimosoidea em que se inclui o género, o que diminui muito a 

possibilidade de troca de hospedeiro. 

Apesar destes indicadores, testes de especificidade foram conduzidos em quarentena na África do 

Sul. Três experiências diferentes complementares foram realizadas entre 1977-1980 para testar a 

sua especificidade. Os resultados mostraram que: 

1. Nenhuma galha se desenvolveu em nenhuma das espécies de Acacia australianas testadas, 

com excepção de A. longifolia. Foram testadas quase todas as espécies que temos 

actualmente em Portugal: A. baileyana; A.cyclops; A.dealbata; A.decurrens; A.floribunda; 

A.mearnsii; A.melanoxylon; A. saligna (Neser 1982). 

2. Nenhuma galha se desenvolveu em qualquer espécie de Acacia sul-africana, tendo sido 

testada a espécie sul-africana que temos actualmente em Portugal: A.karroo (Neser 1982). 

 

Riscos de introdução de organismos oportunistas/parasitas com o agente 
 Esta situação será convenientemente acautelada por uma dupla quarentena. Os organismos são 

produzidos na África do Sul em ambiente controlado e isolado, não sendo originários do meio 

natural. Esta situação configura um ambiente de quarentena que funciona como uma primeira e 

eficaz minimização do risco de transporte de outros organismos. Por outro lado, os agentes terão 

um período de quarentena que, considera-se, garantirá um nível de segurança muito elevado. 

Desta forma considera-se que o risco será minimizado para níveis de segurança perfeitamente 

aceitáveis. 

l) Medidas para eliminação ou controlo da população introduzida 

Os indíviduos de T.acaciaelongifoliae são monoespecíficos, pelo que sobrevivem apenas nas plantas 

hospedeiras (neste caso A.longifolia e em nenhuma outra). A eliminação de A.longifolia, a longo 

prazo, levará à eliminação de T.acaciaelongifoliae. Se, durante o período de 3 dias após a eclosão, não 

encontrarem indivíduos de A.longifolia morrem, o que limita muito o potencial descontrolo da 

população. 
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m) Introdução noutro local e consequências  

T.acaciaelongifoliae foi proposto como agente para o biocontrolo de A.longifolia  na África do Sul por 

Van der Berg em 1979. Posteriomente, foi importado da Austrália e libertado em 1982 e 1983 por 

Dennill e Gordon. Quando foi introduzido na África do Sul, o agente aumentou a sua densidade 

enquanto a espécie invasora era muito frequente e, posteriormente, com a diminuição da espécie 

invasora, o agente também diminuiu. É um exemplo de sucesso de controlo biológico (Crawley 

1997). A introdução de T.acaciaelongifoliae na África do Sul realizou-se em 1982 e desde então não 

se verificam danos resultantes da sua introdução.  

n) Identificação das entidades responsáveis pela introdução 

Serão responsáveis pela introdução o Instituto de Conservação da Natureza, o Instituto do Mar-

Centro Interdisciplinar de Coimbra e a Escola Superior Agrária de Coimbra. A entidade que dá 

apoio científico adicional e poderá enviar o agente é a Universidade de Cape Town, na África do 

Sul. Propõe-se, ainda, que seja efectuado um acompanhamento científico e técnico nacional 

independente da equipa do projecto e das entidades envolvidas. 
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Programa de Ensaio Controlado 

A população de Trichilogaster acaciaelongifoliae a ser testada será obtida a partir de indivíduos 

mantidos em quarentena no Departamento de Zoologia da Universidade da Cidade do Cabo, 

África do Sul, pelo que se apresentam já livres de quaisquer parasitas. 

Os indivíduos serão importados no estágio larvar dentro das galhas formadas, para instalações 

com capacidade de garantir condições máximas de quarentena. 

A prole desta população importada será depois usada para testes de especificidade de 

hospedeiros. 

Durante os testes de quarentena os organismos deverão estar confinados, sendo forçados a 

utilizar como hospedeiro uma determinada planta. Em tais condições, é possível que ocorram 

influências na selecção do hospedeiro pelo organismo. Este factor deverá sempre ser considerado 

no desenho de qualquer experiência de forma a diminuir o risco de erros. Neste caso, podem 

surgir falsos resultados positivos (quando indica que o organismo usa uma planta como 

hospedeiro, que de facto não usa na natureza), mas isto significa que os resultados negativos são 

muito robustos. 

Assim, os resultados de “não-escolha” dão mais confiança aos legisladores e ao público em geral.  

As experiências propostas são baseadas em Neser (1982), e correspondem aos testes efectuados a 

quando da sua introdução na África do Sul. 

 

Experiência 1. Fêmeas recentemente emergidas, prontas para depositar os ovos serão 

confinadas em cada uma das espécies a testar  (ver anexo). Serão utilizadas plantas adultas 

envasadas. As fêmeas serão deixadas nas plantas até que todos os insectos morram e serão 

periodicamente observadas para detecção de sinais de postura de ovos. As plantas serão 

monitorizadas durante 1 ano para detecção de alguma possível galha em desenvolvimento. 

A.longifolia será utilizada como controlo, de forma a assegurar a viabilidade do agente nas 

condições criadas artificialmente. Serão realizadas 6 “réplicas” para cada espécie a testar. 

Esta experiência decorrerá em condições de quarentena absoluta. 

Considera-se que a experiência termina quando todos os insectos morrerem ou formarem galhas.  

A percentagem da planta destruida pelas larvas será depois quantificada para cada “réplica”, numa 

escala de 0-4: 

! 0 – nada destruído na planta (0%); 

! 1 – destruição equivalente a exploração da planta por parte do organismo (< 5%); 

! 2 – destruição muito inferior ao que ocorre na planta alvo (6 – 20% do observado em 

A.longifolia); 
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! 3 – destruição moderada quando comparada com o ocorrido na planta alvo (21 a 50% do 

ocorrido em A.longifolia); 

! 4 – destruição equivalente à ocorrida na planta-alvo. 

Especificamente a destruição refere-se à formação de galhas, com prejuízo a nível de sucesso 

reprodutor e vegetativo na planta a testar. 

Para melhor representar estes dados, uma pontuação de “destruição” será calculado para cada 

planta: 

F = (eR test - 1)/ (eR alvo-1) 
R test – média da classificação das 6 réplicas 

R alvo – média da classificação de A.longifolia. 

 

Consoante os resultados obtidos na experiência 1 e após aprovação do respectivo relatório e 

conclusões pelas entidades relevantes (ICN/DSCN e DGPC), proceder-se-á à realização da 

experiência 1 que pretende aproximar-se mais das condições naturais, mantendo no entanto o 

carácter de confinamento. 

 

Experiência 2. Fêmeas recentemente emergidas, prontas para a postura, serão confinadas em 

gaiolas vedantes em forma de mangas, presas em ramos das espécies a testar a crescer no seu 

habitat natural, em áreas seguras a seleccionar posteriormente. A.longifolia será utilizada como 

controlo.  

Dez fêmeas serão colocadas em cada manga, e haverá 2 repetições para cada espécie a testar. 

Esta experiência será realizada em condições naturais mas com os organismos a testar em 

condições controladas. Apesar de ser menos segura que a primeira é importante uma vez que 

elimina os efeitos do confinamento/artificialização do habitat que a primeira induz. Será realizada 

a posteriori e apenas em espécies seleccionadas pela primeira experiência. 

 

 

Em anexo, apresenta-se a proposta de lista de espécies a testar, que integrou a contribuição do 

grupo de botânica da DSCN/ICN. Cada grupo de espécies é acompanhado da justificação que 

levou à sua inclusão na lista. 
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