
Recomendação
Pontuação: 28 Avaliação válida (>70% das perguntas respondidas), RISCO ALTO Rejeita

Acacia longifolia
Seção Grupo Questão acácia marítima

1.01 O táxon apresenta fortes indícios de domesticação? não
1.02 Há registros de que o táxon esteja se propagando espontaneamente nos locais onde está 

domesticado?
1.03 Táxons da espécie estão registrados como plantas daninhas ou pragas?

2.01 O táxon ocorre naturalmente ou há registro de que esteja estabelecido em alguma região de clima 
Equatorial (Tipo Af de Koeppen-Geiger)? não

2.02 O táxon ocorre naturalmente ou há registro de que esteja estabelecido em alguma região de clima 
Tropical (Zona Equatorial, Nordeste Oriental ou Brasil Central) (Grupo A de Koeppen-Geiger: Af, Aw, 
Am, As)? não

2.03 O táxon ocorre naturalmente ou há registro de que esteja estabelecido em alguma região de clima 
Temperado ou Subtropical (Grupo C de Koeppen-Geiger: Cf, Cw, Cs)? sim

3.01 O táxon apresenta histórico de introduções repetidas fora da sua área de distribuição natural?
sim

3.02 Há registro de que o táxon esteja estabelecido fora da sua área de ocorrência natural historicamente 
conhecida? sim

3.03 Há registro de impactos causados pelo táxon em jardins, benfeitorias ou áreas degradadas?
sim

3.04 Há registro de impactos causados pelo táxon em áreas com atividade agrícola, pecuária, silvicultural 
ou horticultural? não

3.05 Há registro de que a espécie seja invasora de ambientes naturais em algum lugar do mundo?
sim

3.06 Outras espécies do mesmo gênero são consideradas invasoras em outras regiões ou estão 
estabelecidas no Brasil? sim

4.01 O táxon apresenta espinhos, acúleos ou outra saliência capaz de causar ferimentos ou impedir a 
passagem de pessoas ou animais? não

4.02 Há evidências de que o táxon produza alterações químicas no solo? (tais como alelopatia, mudança de
pH, fixação de nitrogênio, entre outros) sim

4.03 É um táxon parasita? não
4.04 É um táxon impalatável para animais de pasto nativos ou introduzidos? não
4.05 É um táxon tóxico para seres humanos ou para animais nativos ou domesticados economicamente 

importantes? não
4.06 Há registro de que o táxon seja hospedeiro ou vetor de pragas ou patógenos conhecidos que afetem 

espécies nativas ou de valor? sim
4.07 O táxon causa alergias em seres humanos? sim
5.01 Há evidências de que o táxon produz alterações físicas em interações ecológicas? (tais como aumento 

do risco de ocorrência de incêndios, altera processos erosivos naturais, afeta o sistema hidrológico do 
solo) sim

5.02 É um táxon tolerante à sombra em alguma fase do ciclo de vida? não
5.03 O táxon tolera solos arenosos, ácidos ou de baixa fertilidade? sim
5.04 O táxon é uma liana ou tem outra forma de crescimento capaz de suprimir outras plantas? não
5.05 O táxon forma touceiras densas? (principalmente lenhosas perenes) sim
5.06 O táxon é uma árvore, arbusto lenhoso perene, erva, gramínea ou geófita? (caso o táxon não pertença 

a nenhum destes grupos, o campo resposta deve permanecer em branco) responder: "árvore" ou 
"arbusto" ou "herbácea" ou "gramínea" ou "geófita" ou "não".

árvore

6.01 Há evidências de fatores bióticos na área de distribuição natural do táxon que implicam em fracasso 
reprodutivo? sim

6.02 O táxon produz sementes viáveis? sim
6.03 Há evidências de que o táxon seja capaz de realizar hibridação interespecífica? sim
6.04 Há no país alguma espécie nativa congênere? sim
6.05 O táxon é capaz de realizar autopolinização ou apomixia? sim
6.06 O táxon necessita de polinizadores especializados? não
6.07 O táxon se reproduz por fragmentos vegetativos diferentes dos apomíticos ou geofíticos? não
6.08 Qual a duração do período juvenil?  [a] até 1 ano; [b] 1-4 anos; [c] mais de 4 anos b
7.01 Produz propágulos com probabilidade de dispersão involuntária por pessoas, máquinas etc.?

não
7.02 Produz propágulos dispersados intencionalmente ou cultivados por pessoas? sim
7.03 Produz propágulos com probabilidade de dispersão como contaminantes de produtos? não
7.04 Produz propágulos adaptados para dispersão pelo vento (anemocoria)? sim
7.05 Produz propágulos adaptados para dispersão por água (hidrocoria)? sim
7.06 Produz propágulos dispersados por pássaros (ornitocoria) ou morcegos (quiropterocoria)? sim
7.07 Produz propágulos dispersados por animais (externamente)? não
7.08 Produz propágulos dispersados por animais que se alimentam dos frutos e as sementes sobrevivem à 

passagem pelo sistema digestivo?
8.01 O táxon é um produtor de sementes prolífero? sim
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8.02 Há evidências de que as sementes do táxon permanecem viáveis no solo por mais de 1 ano?
sim

8.03 É possível e fácil encontrar uma forma de controle eficaz com custos razoáveis?

8.04 Algum predador natural efetivo do táxon está presente no país?

REFERÊNCIAS PARA AS RESPOSTAS
1.01 Não foram encontradas referências específicas.
1.02

1.03

2.01 2.01a Global Invasive Species Database - Ecology, 2012: "Native to 
the South-eastern coast of Australia it has naturalised in many other 
places and has become invasive in other parts of Australia (Victoria, 
New South Wales), in New Zealand, South Africa, Spain, Portugal 
and Brazil." 2.01b Mapa climático de Koeppen-Geiger, 2006. A 
espécie está estabelecida nos climas Cfa, Cfb.

2.02 2.02a Global Invasive Species Database - Ecology, 2012: "Native to 
the South-eastern coast of Australia it has naturalised in many other 
places and has become invasive in other parts of Australia (Victoria, 
New South Wales), in New Zealand, South Africa, Spain, Portugal 
and Brazil." 2.02b Mapa climático de Koeppen-Geiger, 2006. A 
espécie está estabelecida nos climas Cfa, Cfb.

2.03 2.03a Global Invasive Species Database - Ecology, 2012: "Native to 
the South-eastern coast of Australia it has naturalised in many other 
places and has become invasive in other parts of Australia (Victoria, 
New South Wales), in New Zealand, South Africa, Spain, Portugal 
and Brazil." 2.03b Mapa climático de Koeppen-Geiger, 2006. A 
espécie está estabelecida nos climas Cfa, Cfb.

3.01
3.01a Global Invasive Species Database - Ecology, 2012:  "It has 
naturalised in many other places and has become invasive in other 
parts of Australia (Victoria, New South Wales), in New Zealand, 
South Africa, Spain, Portugal and Brazil. It was primarily introduced 
into these areas to stabilise sand dunes and as an ornamental." 
3.01b Rascher et al., 2010: "Specifically, the introduced leguminous 
shrub or small tree Acacia longifolia (Andrews) Willd., which was 
initially introduced to stabilize dunes and control erosion, causes 
ecological problems in Portugal."

3.02
3.02a Global Invasive Species Database - Ecology, 2012: "It has 
naturalised in many other places and has become invasive in other 
parts of Australia (Victoria, New South Wales), in New Zealand, 
South Africa, Spain, Portugal and Brazil. It was primarily introduced 
into these areas to stabilise sand dunes and as an ornamental."

3.03
3.03a Global Invasive Species Database - Ecology, 2012: "Occurs in 
disturbed areas." 3.03b Weeds of Australia, 2012: "In South Africa it 
grows in fynbos shrublands, woodlands and along watercourses, 
while in California it grows in disturbed places in sandy coastal 
areas."

3.04 Não foram encontradas referências específicas.
3.05 3.05a Global Invasive Species Database - Ecology, 2012:  "It has 

naturalised in many other places and has become invasive in other 
parts of Australia (Victoria, New South Wales), in New Zealand, 
South Africa, Spain, Portugal and Brazil. It was primarily introduced 
into these areas to stabilise sand dunes and as an ornamental." 
3.05b Rascher et al., 2010: "Specifically, the introduced leguminous 
shrub or small tree Acacia longifolia (Andrews) Willd., which was 
initially introduced to stabilize dunes and control erosion, causes 
ecological problems in Portugal."

3.06 3.06a Instituto Hórus, 2012: Espécies do gênero Acacia: A. 
auriculiformis, A. farnesiana, A. holosericea, A. mangium, A. 
mearnsii, A. podalyriifolia são invasoras no Brasil.

4.01 A espécie não tem essas características.
4.02 4.01a Rascher et al., 2011: "Acacia longifolia decreases native plant 

diversity (Marchante et al. 2003), significantly alters soil properties 
(e.g. Marchante et al. 2008a, b, 2009) and impacts water cycling 
(Rascher et al. 2009) in Portuguese coastal dune ecosystems." 4.02b 
Global Invasive Species Database - Ecology, 2012: "Acacia longifolia 
is a shrub or small tree that is part of the nitrogen-fixing Acacia 
family."
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4.03 A espécie não tem essas características.
4.04 A espécie não tem essas características.
4.05 4.05a USDA Plants, 2012: "Toxicity: None."
4.06 4.06a Freitag, 1951: "The Pierce's disease [lucerne dwarf] virus of 

vine. Natural infection by the virus was demonstrated for 36 species 
(including 8 grasses, 9 ornamentals, and 13 weeds) in 18 families, 
among which were Acacia longifolia."  4.06b Central Science 
Laboratory, 2012: "Acizzia uncatoides  (Ferris & Klyver) (Hemiptera: 
Psyllidae) is a serious pest of ornamental mimosas and wattles 
(Acacia sp.) and silk trees (Albizzia sp.)."

4.07 4.07a "Allergy Advisor, 2012: 19% of patients with allergic rhinitis in 
this study were acacia pollen positive." 4.07b Pollen Library, 2012: 
"Sydney Golden Wattle (Acacia longifolia) is a mild allergen." 

5.01

5.01a Rascher et al. 2011: "Specifically, the introduced leguminous 
shrub or small tree Acacia longifolia (Andrews) Willd., which was 
initially introduced to control erosion, causes ecological problems in 
Portugal." 5.01b Victorian Weed Risk Assessment, 2012: "A. 
longifolia was introduced into South Africa as a dune binder and 
stabiliser to reduce erosion. " "Dense stands of A. longifolia can burn 
at high intensities (Pieterse and Cairns 1988). Mass germination of 
seeds occurs when stimulated by fire, so fire increased frequency 
would benefit the species (Pieterse and Cairns 1986). A. longifolia 
may cause moderate change to the intensity of fire risk."

5.02 5.02a Plants for a Future Database, 2012: "Prefers a sandy loam and 
a very sunny position" 5.03b Hornsby Shire Council, 2012: "Grows 
best in full sun, may get a bit thin and stretched in 
shaded conditions."

5.03

5.03a Plant Database, 2012: "Acacia longifolia grows in soils ranging 
from a pH of 6 (acidic ranges from 5.6 to 6) to 8.3 (alkaline ranges 
from 8.1 to 8.5). It is adapted to clay, silt, sand, loam, silty clay, 
sandy clay, clay loam, silt loam, sandy loam, loamy sand, silty clay 
loam and sandy clay loam soils, and prefers low fertility."

5.04 A espécie não tem essas características.
5.05 5.05a Global Invasive Species Database - Ecology, 2012: "Acacia 

longifolia is a bushy shrub or small tree, which may form thickets." 
5.05b Victorian Weed Risk Assessment, 2012: "A. longifolia produces 
dense thickets to 8 m (Weber 2003) which may impede individual 
access and cause difficulty for vehicle access." 5.06c Große-
Stoltenberg, 2009: "Acacia longifolia changed the structure of the 
ecosystem and took control over the resource “light” by building 
dense thickets and increased interception of gap light."

5.06 5.06a Global Invasive Species Database - Ecology, 2012: "Acacia 
longifolia is a bushy shrub or small three"

6.01 6.01a Marchante et al., 2010: "Field mice (Apodemus sylvaticus) 
were sporadically observed during trials (H. Marchante, personal 
observation) and are a potential predator of A. longifolia seeds. 
Other, as yet unidentified, invertebrates are known to feed on the 
seeds of A. longifolia (E. Marchante, University of Coimbra, 
unpublished data)."

6.02 6.02a Marchante et al., 2010: "Acacia longifolia produces large 
numbers of seeds, some of which are lost through germination, 
decay, and granivory." 6.02b Global Invasive Species Database - 
Ecology, 2012: "Acacia longifolia produces large quantities of seeds 
annually (up to 11,500 per tree), which are thought to be viable for 
50 years. In Portugal often more than 90% of the seeds are viable 
(E. Marchante, pers. comm.)."

6.03
6.04a Weeds of Australia, 2012: "Hybrids of coastal wattle (Acacia 
longifolia subsp. sophorae) and Sydney golden wattle (Acacia 
longifolia subsp. longifolia) are thought to occur naturally where the 
two plants grow together." 
"Coastal wattle (Acacia longifolia subsp. sophorae) is also very similar 
to stiff-leaf wattle (Acacia obtusifolia) and forms a natural hybrid with 
spike wattle (Acacia oxycedrus) in some parts of the country."



6.04 6.04a Flora do Brasil, 2012: Acacia dumetorum DC. é nativa do 
Brasil.

6.05 6.05a Victorian Weed Risk Assessment, 2012: "Sexual reproduction 
occurs (Muyt 2001), self and cross pollination."

6.06 6.06a Victorian Weed Risk Assessment, 2012: "Sexual reproduction 
occurs (Muyt 2001), self and cross pollination."

6.07 6.07a PIER, 2012: "Propagation:  Seed."
6.08

6.08a Western Australian Herbarium, 2012: "Time to first flowering. 
2 years."

7.01 A espécie não tem essas características.
7.02 7.02a Global Invasive Species Database - Ecology: "For ornamental 

purposes: Acacia longifolia is sold for ornamental purposes." "Other: 
Introduced to dune-based coastlands for dune management." 7.02b 
Cúnico et al., 2003: "Acacia longifolia (Andr.) Willd., é uma árvore 
pequena (4-5 m de altura) proveniente da Austrália, sendo utilizada 
como planta ornamental e fixadora de dunas em terrenos íngremes 
sujeitos à erosão."

7.03 A espécie não tem essas características.
7.04 7.04a Global Invasive Species Database - Ecology: "Wind dispersed: 

Occasionally seeds may be dispersed by periodic strong winds." 
7.04b Western Australian Herbarium, 2012: "Dispersal: Water, bird, 
ants, soil movement, garden refuse." 

7.05 7.05a Global Invasive Species Database - Ecology: "Water currents: 
Seeds are sometimes dispersed by water." 7.05b Western Australian 
Herbarium, 2012: "Dispersal: Water, bird, ants, soil movement, 
garden refuse."

7.06
7.06a Global Invasive Species Database - Ecology: "Natural 
dispersal: Seeds are often dispersed by animals, e.g. ants and 
occasionally birds." 7.06b Western Australian Herbarium, 2012: 
"Dispersal: Water, bird, ants, soil movement, garden refuse."

7.07 A espécie não tem essas características.
7.08 Não foram encontradas referências específicas.
8.01 8.01a PIER, 2012: " Large quantities of seed accumulate in the soil 

and may remain dormant for many years (Weber, 2003; p. 15)." 
8.02b USDA Plants, 2012: "Fruit/Seed Abundance: High" "Seed per 
pound: 33.000"

8.02 8.02a PIER, 2012: " Large quantities of seed accumulate in the soil 
and may remain dormant for many years (Weber, 2003; p. 15)." 
8.02b Victorian Weed Risk Assessment, 2012: "While A. longifolia 
may survive for over 50 years in its natural range, those in other 
areas commonly die within 25 years (Muyt 2001)."

8.03 Não foram encontradas referências específicas; os métodos de 
controle são conhecidos, porém a espécie rebrota e requer uso de 
controle químico, o que dificulta a execução prática do controle. Na 
África do Sul e em Portugal é feito controle biológico da espécie, e 
tem se mostrado eficiente.

8.04 Não foram encontradas referências específicas.


