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Plantas que 
chegam primeiro 

a um local...

podem afetar
positiva ou 

negativamente 
aquelas que 

chegam depois

influenciando
assim o processo 

de sucessão 

EFEITOS DE 
PRIORIDADE priority effects



Efeitos de 
prioridade 

sempre 
inibitórios

Fukami 2015

Espécies que chegam 
primeiro reduzem recursos 
disponíveis para as demais 

limitando abundância 
das espécies que 
chegam depois

(que precisam desses 
recursos para sobreviver 

e se reproduzir)

Plantas que chegam 
primeiro mudam os 

tipos de nichos 
disponíveis no local 

e, consequentemente, a 
identidade de espécies 
que podem colonizar a 

comunidade
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NICHO

Efeitos de 
prioridade 

inibitórios ou 
facilitativos
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CONNELL & SLATYER 
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primeira vez o papel
dos primeiros

colonizadores (efeitos
positivos, negativos ou

neutros nos que 
chegam depois)

DRAKE foi o 
primeiro a 
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priority effect 
+ plant 119 artigos

37 mostram 
estudos que 

testaram 
efeitos de 
prioridade
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O que esses estudos

têm mostrado?



Mais da metade
mencionando
restauração

ecológica



Root mass density (2017)





Weidlich et al. 2017  Journal of Ecology



Diferentes grupos
funcionais chegando

antes dos demais 
afetaram raízes e parte

aérea

↑ biomassa aérea e
↓ de raízes quando 
leguminosas foram
semeados primeiro

Raízes podem ser os 
fatores-chave durante a 

criação de efeitos de
prioridade
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PERSPECTIVAS
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↑ biomassa (C)

↑ sucesso das 
espécies

desejadas

Evitar/inibir 
espécies 
invasoras

Guiar 
comunidades 

para uma 
determinada 

trajetória

Facilitação entre plantas
pode auxiliar em

planejamento de plantios
de restauração

Manipular a ordem de 
chegada como

ferramenta para 
restauração ecológica
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