
espécies 
exóticas invasoras
Prevenindo e controlando a disseminação  

global de espécies exóticas invasoras

Espécies exóticas invasoras estão ameaçando ecossistemas, economias e a saúde humana ao redor do

mundo. A The Nature Conservancy e seus parceiros trabalham para prevenir novas invasões e controlar

espécies exóticas invasoras já estabelecidas. Com mais de duas décadas de experiência no manejo de

espécies exóticas invasoras, a TNC está enfrentando o desafio com base em ciência, gerenciamento 

eficaz dos recursos naturais, incentivos a melhores práticas de negócios e políticas públicas consistentes.

sobre a 
The Nature Conservancy

� 1 milhão de membros individuais

� Trabalhos em mais de 30 países e em todos os 50 estados dos Estados Unidos 

� Mais de 47 milhões de hectares de áreas protegidas ao redor do mundo.

� Aproximadamente 8.000 quilômetros de rios protegidos ao redor do mundo. 

� Possui e controla o maior sistema privado de reservas naturais do mundo.

� Trabalhadores de campo treinados em 24 estados e países para mapear a 
disseminação de espécies exóticas invasoras e rastrear os efeitos do manejo 
usando tecnologias inovadoras. 

� Estabeleceu um fórum de liderança para atividades de cooperação contra pragas 
florestais - o Diálogo Continental sobre Insetos e Doenças Florestais Exóticos. 

� Trabalhou com dezenas de parceiros, incluindo viveiros comerciais, associações 
comerciais e jardins botânicos de ponta para promover códigos de conduta 
voluntários com vistas a reduzir a invasão por espécies exóticas.

A missão da The Nature Conservancy é proteger plantas, animais e comunidades 
naturais que representam a diversidade da vida na Terra, protegendo 

terras e águas que eles necessitam para sobreviver.
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nossa estratégia global
para prevenção e contenção

Espécies exóticas invasoras danificam recursos naturais de que

plantas e animais nativos dependem para sobreviver, prejudicam

economias e ameaçam o bem-estar humano.

Espécies exóticas invasoras são uma parcela das plantas,

animais e microorganismos exóticos que se disseminam rápida

e agressivamente quando introduzidas por ação humana além

de suas áreas de ocorrência natural. Freqüentemente estas

espécies introduzidas causam mudanças ambientais drásticas que

conduzem a declínios significativos ou extinções em populações

de espécies nativas. A maioria das espécies exóticas invasoras

pode transformar completamente ecossistemas produtivos de

alta diversidade em ambientes praticamente estéreis.

espécies exóticas invasoras
ameaçam vidas e economias

ao redor do mundo

Os danos mundiais estimados das espécies
exóticas invasoras totalizam mais de

U$ 1,4 trilhões - 5% da economia global.

Formando redes | A The Nature Conservancy lançou em janeiro
de 2005 o Programa de Espécies Exóticas Invasoras para a América do
Sul, coordenado a partir do Brasil. Desde a sua criação, bases de dados
nacionais foram adotadas por nove países no continente, diversos dos
quais estão agora desenvolvendo estratégias nacionais para espécies
exóticas invasoras. O foco do Programa é dar apoio aos países
sul-americanos na implementação das diretrizes da Convenção
Internacional sobre Diversidade Biológica sobre espécies exóticas
invasoras. Os outros pontos fortes de ação do Programa são a
manutenção da base de dados nacional de espécies exóticas invasoras
do Brasil e a geração de exemplos práticos positivos referente a ações
de prevenção e controle de espécies exóticas invasoras.

Estratégia global para prevenção e contenção Para
manter espécies invasoras destrutivas sob controle,
devemos agir antes que as espécies invasoras afetem
nossos recursos naturais e o bem-estar econômico.

Barrando invasões acidentais | ||  JJaarrddiinnaaggeemm,,  ppaaiissaaggiissmmoo  ee  
hhoorrttiiccuullttuurraa  ssããoo  aass  pprriinncciippaaiiss  rroottaass  ddee  ddiissppeerrssããoo  ppaarraa  ppllaannttaass  eexxóóttiiccaass  
iinnvvaassoorraass  ssee  pprrooppaaggaarreemm  eemm  mmuuiittooss  ppaaíísseess..  EEmm  ccoollaabboorraaççããoo  ccoomm  aa
AAssssoocciiaaççããoo  PPaarraannaaeennssee  ddee  PPaaiissaaggiissmmoo  ee  oouuttrrooss,,  aa  TThhee  NNaattuurree
CCoonnsseerrvvaannccyy  aajjuuddoouu  aa  ccrriiaarr  oo  ““CCóóddiiggoo  ddee  CCoonndduuttaa  VVoolluunnttáárriioo””  qquuee  pprriimmaa,,
ddeennttrree  oouuttrraass  ccooiissaass,,  ppeellaa  mmiinniimmiizzaaççããoo  ddoo  ddaannoo  ddaa  iinnttrroodduuççããoo  
ddee  ppllaannttaass  ddee  mmaanneeiirraa  nnããoo  iinntteenncciioonnaall..  AA  TThhee  CCoonnsseerrvvaannccyy  eessttáá  
ttrraabbaallhhaannddoo  ccoomm  aa  iinnddúússttrriiaa  ddee  vviivveeiirrooss,,  aarrqquuiitteettooss  ppaaiissaaggiissttaass,,  jjaarrddiinnss
bboottâânniiccooss  ee  aammaanntteess  ddaa  jjaarrddiinnaaggeemm  ppaarraa  rreedduuzziirr  oo  uussoo  ee  aa  pprrooppaaggaaççããoo
ddee  ppllaannttaass  iinnvvaassoorraass  oorrnnaammeennttaaiiss..  DDiivveerrssaass  eemmpprreessaass  jjáá  aassssiinnaarraamm  oo
ccóóddiiggoo  ee  oo  mmeessmmoo  sseegguuee  aabbeerrttoo  ppaarraa  nnoovvooss  ppaarrttiicciippaanntteess.

Através da cooperação entre governos, executivos,

comunidades e organizações privadas, os países

estão encontrando maneiras inovadoras de 

prevenir impactos econômicos, sociais e ambientais

destrutivos de espécies exóticas invasoras.

Nem todas as invasões podem ser prevenidas 

ou eliminadas, mas seus impactos podem ser

reduzidos. Evitar os piores cenários e diminuir 

os impactos das invasões requer investimentos

conscientes e estratégicos e ações coordenadas. 

AThe Nature Conservancy
fornece as informações, ferramentas e lideranças

necessárias para ganhar mais batalhas contra 

espécies invasoras. 

visite-nos em:
nature.org/invasivespecies

trabalhando
juntos

nós podemos fazer a diferença

Nosso Papel Singular
A The Nature Conservancy está destinando mais atenção e

recursos para combater a ameaça de espécies exóticas invasoras

do que qualquer outra organização de conservação ambiental.

Nossa aproximação colaborativa e estratégias com base científica

têm sido refinadas ao longo de duas décadas de experiência 

manejando espécies invasoras áreas próprias. Com presença local,

temos estabelecido relações com líderes executivos influentes, 

legisladores e parceiros na conservação ambiental que são

necessários para o progredir deste tema desafiador.

O Time Global de Espécies Invasoras da TNC, uma rede de 

cientistas e membros da TNC focados em espécies invasoras –

Ajude-nos a ser mais efetivos em todos os níveis, desde parcerias

com proprietários de terras, executivos e comunidade para formar e

influenciar legisladores internacionais e organizações multilaterais.

Parte de uma rede de profissionais, membros da iniciativa, identifica

e comunica avanços recentes, novas espécies invasoras e as

práticas mais eficazes contra espécies exóticas invasoras. 

O Time de Espécies Invasoras fornece liderança global para 

viabilizar parcerias de alto impacto, desenvolvendo estratégias

políticas e principalmente liderando pesquisas, ciência e inovação

em questões emergentes. As iniciativas globais da TNC para

ambientes marinhos, de água doce e sistemas florestais ajudam 

a identificar invasões biológicas nesses ambientes.

espécies invasoras, a maioria invade através de poucas rotas de 

dispersão estratégicas. O foco do trabalho da TNC está na identificação 

e interrupção destas rotas sem impedir atividades comerciais e viagens.

A The Nature Conservancy trabalha para prevenir e controlar a 

disseminação de espécies exóticas invasoras em todos os 50 Estados dos

Estados Unidos e em mais de 30 países. Nossas linhas de trabalho são:

Ciência de Ponta
A The Nature Conservancy fornece informações de base científica 

que governos e legisladores precisam para a tomada de decisões no

combate a espécies exóticas invasoras. Nossa análise científica tem

foco em esforços de prevenção e controle de espécies invasoras de

maior risco à diversidade biológica  .

Manejo e Restauração
A The Nature Conservancy possui técnicas pioneiras para o controle de

espécies exóticas invasoras e restauração de hábitats naturais que têm

sido degradados por invasões biológicas. Nossas reservas naturais são

laboratórios de campo para este trabalho e nós compartilhamos

mundialmente com nossos parceiros as lições aprendidas.

Melhores Práticas em Negócios 
Trabalhar com o setor privado para fechar as rotas de dispersão por

onde as espécies invasoras são transportadas, como água de lastro,

contêineres, embalagens e comércio de plantas e animais de 

estimação exóticos é uma estratégia importante. Em conjunto com

lideranças da indústria, a TNC influencia o mercado, instituições e

profissionais a voluntariamente adotarem práticas que minimizem 

a introdução e a disseminação de espécies exóticas invasoras sem 

prejudicar o comércio e o turismo.

Políticas Públicas Consistentes
Reduzir impactos ecológicos e econômicos de espécies exóticas invasoras

em longo prazo requer políticas públicas que dêem suporte a ações

práticas. A TNC divulga os impactos das espécies exóticas invasoras

em ambientes naturais, na economia e saúde humana, engajando 

legisladores e agências públicas no desenvolvimento de incentivos, 

estabelecendo regulamentações e alocando recursos adequados 

para prevenir e controlar invasões biológicas ao redor do mundo.

Usando a ciência para envolver o país | O capim-annoni,
(Eragrostis plana) destrói o potencial pastoril de pelo menos 10% dos 
campos naturais do sul do Brasil, prejudicando severamente a indústria
pecuária da região. Seu crescimento vigoroso animou os pecuaristas do
Rio Grande do Sul que passaram a beneficiá-lo e disseminá-lo, sem
perceber que a planta se torna impalatável quando adulta. Estima-se que
atualmente dois milhões de hectares nos pampas gaúchos estejam 
invadidos com o capim-annoni e que o prejuízo causado aos criadores
de gado seja de 30 milhões de dólares anuais. A The Nature
Conservancy, o Instituto Hórus e o Ministério do Meio Ambiente
lançaram o primeiro levantamento nacional de espécies exóticas 
invasoras em 2005, documentando mais de 300 espécies de plantas e
animais invasores em uma base de dados nacional integrada à rede
temática de espécies exóticas invasoras das Américas (I3N). O governo
federal criou uma câmara técnica permanente sobre espécies exóticas
invasoras para continuar promovendo a conscientização e parar a 
disseminação de espécies invasoras no país. A The Nature Conservancy
patrocina um levantamento similar no Caribe, e agora trabalha com
governos parceiros e agências para criar um plano coordenado de 
prevenção e controle de espécies exóticas invasoras em toda a região.

Espécies exóticas invasoras estão sendo disseminadas ao redor do

mundo com maior freqüência. O aumento acelerado no comércio

global e nas viagens estão permitindo que mais e mais animais,

plantas e doenças sejam transportados de seus ambientes naturais

para um novo território. Nenhum ecossistema no planeta esta imune

a estas invasões, que estão contribuindo para a maior extinção

em massa de espécies desde o desaparecimento dos dinossauros.

Essas invasões biológicas não estão causando danos somente à

biodiversidade. Economias e a saúde pública estão sofrendo - das

ilhas Galápagos até a Bahia, da Indonésia até o Mato Grosso do Sul. 

� Nas bacias dos rios da Prata e do Paraná, na América do Sul,

hidrelétricas gastam milhões de reais com a limpeza de canos

obstruídos pelo mexilhão-dourado asiático (Limnoperna fortunei),

introduzido via água de lastro no estuário do rio da Prata em 1991.

� A algaroba (Prosopis juliflora), importada da América Central

para servir de alimento a animais de criação no sertão árido

nordestino, se disseminou a partir dos cultivos e já substitui

completamente diversas áreas ripárias da vegetação natural da

Caatinga, resultando em uma enorme perda de biodiversidade.

� A vespa-da-madeira (Sirex noctilio), nativa da Ásia, pegou

carona em caixotes de madeira da China para o Canadá e

Estados Unidos. O besouro ataca o tronco de árvores em

plantios florestais, prejudicando a indústria madeireira.

� O búfalo, de origem asiática, invadiu diversos países. Sua

primeira introdução realizada na África sendo posteriormente

levado à Europa e chegando ao Brasil no final do século XIX.

Em Rondônia, Reserva Biológica do Guaporé, três mil búfalos

ocupam e alteram grande parte do ambiente natural. Esses

animais podem percorrer até 30 quilômetros por dia, e em

razão de seu peso – chegam a pesar mais de uma tonelada –

as trilhas criadas por eles formam canais de escoamento da

água dos banhados, alterando a quantidade e distribuição de

áreas alagadas. Além disso, os búfalos abrem clareiras em 

trechos de floresta densa.

Reduzir estes impactos requer um esforço global conjunto

para prevenir e conter a disseminação de espécies exóticas

invasoras. Nosso sustento, patrimônio natural e qualidade 

de vida dependem disto.

A The Nature Conservancy tem mais de duas décadas de experiência

no controle de espécies exóticas invasoras e na mitigação de seus

impactos sobre recursos naturais e espécies nativas. Esse trabalho

teve início na rede de reservas privadas da TNC nos Estados Unidos,

depois teve seus limites expandidos para trabalhar com outros

gestores de recursos naturais e comunidades ao redor do mundo

para combater invasoras em áreas públicas e privadas.

Atualmente, está cada vez mais focada na prevenção de invasões

biológicas antes que elas ocorram. Prevenção e detecção precoce 

são as estratégias mais eficazes e economicamente eficientes para

combater espécies exóticas invasoras. Uma vez que uma espécie 

invasora entra no ecossistema, seu controle e sua remoção se tornam 

significativamente mais trabalhosos e caros. A prevenção pode salvar 

milhões de dólares em gastos futuros com controle, impactos na saúde

humana e em perdas agrícolas. Enquanto há incontáveis potenciais




