
Estudo mostra potencial
invasor do eucalipto
FLORESTAS Um estudo rea-

lizado por investigadores de seis

instituições de ensino superior,
entre as quais a Escola Superior

Agrária de Coimbra (ESAC),
mostra novas evidências do po-
tencial invasor do eucalipto, de-

pois de analisar os limites de 67

plantações no país.
O estudo, que contou com a

participação de nove investiga-
dores, analisou os limites de 67

plantações, maioritariamente

nos distritos de Portalegre e

Santarém, tendo apresentado
novas evidências sobre o com-

portamento invasor do euca-

lipto, disse Ernesto de Deus, au-

tor principal do artigo.
«Em várias áreas de amostra-

gem ao longo das bordaduras

[os limites das plantações], con-

támos e caracterizámos os eu-

caliptos resultantes de regene-

ração natural, e verificámos se

já possuíam estruturas repro-
dutivas», tendo encontrado es-

sas mesmas estruturas (flores

ou fruto) em cerca de 08% das

novas plantas de eucalipto nos

limites das plantações.

Segundo o investigador do

Centro de Ecologia Aplicada da

Universidade de Lisboa, esta foi

a primeira vez que se investigou
fora da Austrália a presença de

estruturas reprodutivas em "Eu-

calyptus globulus" (a espécie
mais comum em Portugal) ori-

ginários de regeneração natural.

Um «caso curioso», nota, foi a

equipa ter encontrado, nos li-

mites das plantações, plantas
muito pequenas, até pouco
mais de um metro de altura, já
com estruturas reprodutivas.

«Não se tinha conhecimento

de que os eucaliptos fora da re-

gião nativa pudessem adquirir

Eucaliptos proliferam rapida-

mente em áreas ardidas

capacidade reprodutiva tão jo-
vens, o que nos alerta para um
maior potencial invasor da es-

pécie em Portugal», salientou o

autor principal do estudo, que
contou também com a partici-

pação de investigadores da Es-

cola Agrária de Coimbra, da Uni-

versidade de Otago (Nova Ze-

lândia), da Universidade de

Trás-os-Montes e do Instituto

Politécnico de Leiria
Em Outubro de 2018, investi-

gadores da Universidade de

Coimbra e da ESAC tinham
identificado um comportamen-
to invasor do eucalipto em vá-

rias áreas dos territórios afecta-

dos pelos incêndios de 2017. Na
Mata Nacional do Urso (entre

os concelhos de Leiria e Figueira

daFoz),junto a uma estrada, ha-

via nove eucaliptos de grande

porte, no meio de «um mar de

pinheiros». Após apassagem do

fogo de 15 de Outubro de 2017,

os investigadores da Escola

Agrária Joaquim Sande Silva e

José Gaspar contabilizaram,

com recurso a imagens de

"drone", mais de duas mil plan-
tas que tinham germinado nu-
ma área de cerca três mil metros

quadrados à volta daquelas no-

ve grandes árvores.^


