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• Espécies invasoras: repressão e exclusão do plantio ou da
regeneração natural (competição ou ciclo de nutrientes).

• Algumas gramíneas africanas: alta produtividade, grande
capacidade competitiva e reprodutiva, associada a grande
longevidade das sementes

(ENGEL; PARROTA, 2003; IUCN, 2009 LOOCKWOOD et al., 2007)

Introdução

2/13



Fonte: Adaptado de Fonseca & Martuscello (2010).

“Escada da Ilusão”
“Ciclo dos Capins”
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• Há padrões nos mecanismos de invasão e de persistência de
gramíneas invasoras presentes em áreas de restauração de
Mata Atlântica?

• Estes padrões estão relacionados com aspectos físicos do
ambiente, como fertilidade do solo ou disponibilidade de
luz?
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Material e Métodos

• Revisão de Literatura: “Escada da Ilusão” 
“Invasão biológica” e “Restauração Florestal”.
• Dados Próprios
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• Comportamentos invasores, impactos sobre regenerantes
nativas e/ou impactos sobre a sucessão natural:

• Andropogon gayanus : previsão de invasão.

• Megathyrsus maximus: impacto e controle.

• Melinis minutiflora: impacto e ciclo de fogo.

• Urochloa brizantha : impacto e ciclo de fogo.

• Urochloa decumbens: impacto e ciclo de fogo.
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*Subbarao et al. 2007  
**Fonsecca e Martuscello (2010)  
***Castro et al. (1999

0-30%
31-60%
>61%
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Alta produção de BIN
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• Produção de exsudatos com inibidores da nitrificação ->
não há estudos que reportem esta característica como um
mecanismo para o sucesso da invasão.

• Devido à heterogeneidade das gramíneas abordadas, não é
possível categorizar.

Gramíneas produtoras de exsudatos inibidores da 
nitrificação tem mais efeito sobre espécies nativas e 

sobre o ecossistema em geral. 
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• Identidade da dominante, mas não a probabilidade

• Baixa disponibilidade -> A. gayanus, M. minutiflora e U.
decumbens.

• Alta fertilidade -> M. maximus.

A fertilidade do solo afeta a identidade da invasora 
dominante, mas não a probabilidade de invasão por 

gramíneas. 
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• A. gayanus e M. minutiflora-> Pode haver (0-30%)

• U. decumbens e U. brizantha-> podem permanecer sob
determinados sombreamentos (30-60%).

• M. maximus-> em alta fertilidade do solo pode se manter por
longos anos na restauração florestal (>60%).

• Não se pode afirmar que para todas elas ocorra uma relação
linear entre a cobertura florestal e a invasão.

A cobertura florestal apresenta uma relação não-linear 
com a invasão por gramíneas.
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• Padrões diferentes quanto às características da produção de
exsudatos com inibidores de nitrificação, da tolerância ao
sombreamento e aos diferentes níveis de fertilidade do solo.

• A interação entre fatores -> poderia favorecer a permanência
ou exclusão em diferentes estágios nas áreas de restauração
florestal da Mata Atlântica.
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