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 A acácia negra, Acacia mearnsii, é uma leguminosa fixadora de nitrogênio de 
crescimento rápido nativa do sudeste da Austrália. Utilizada no Brasil e no mundo para 
diversos fins comerciais, esta espécie ameaça os habitats invadidos por competição com a 
vegetação nativa, redução da biodiversidade nativa, alteração no processo de sucessão e 
aumento da perda de água em zonas ribeirinhas. Este estudo tem como objetivo determinar 
áreas de maior adequabilidade ambiental e, por conseqüência, mais suscetíveis à invasão por 
A. mearnsii, como ferramenta preventiva. Para isso foram compilados registros de ocorrência 
na área de distribuição original e nas áreas invadidas. Esses registros foram utilizados para 
caracterizar fatores ambientais que influenciam a distribuição da espécie e para modelar sua 
distribuição potencial baseando-se nestes fatores. Para a modelagem da distribuição foi 
utilizado o software Maxent 3.3.1. Os modelos gerados a partir dos pontos de ocorrência da 
distribuição nativa foram capazes de indicar alta adequabilidade climática em diversas áreas 
do mundo sendo uma pequena parcela destas, coincidente com áreas de invasão conhecidas. O 
segundo modelo gerado, a partir de localidades nativas e localidades de invasões antigas e 
estabelecidas, foi capaz de caracterizar a invasão com maior precisão, apontando um padrão 
de distribuição mais refinado e englobando um maior número de áreas com invasões 
conhecidas. Sendo assim, a associação de localidades de ocorrência nativas e exóticas foi 
capaz de gerar um modelo com maior potencial preditivo e pode ser considerada uma boa 
ferramenta para a prevenção de futuras invasões. A distribuição potencial de A. mearnsii é 
ampla ao longo das regiões temperada e sub-tropical e coincide em grande parte com áreas 
com alta taxa de atividade antrópica. A associação destas características pode representar um 
alto risco de invasão e conseqüente distúrbio dos ecossistemas destas regiões.               
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