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RESUMO
No Brasil, várias espécies de gramíneas africanas introduzidas se tornaram importantes invasoras dos
cerrados e constituem uma das principais ameaças para a sua biodiversidade. Atributos envolvendo
trade-offs evolutivos que influenciam na adaptabilidade das espécies - aquisição, alocação e perda de
recursos pelas plantas por meio de competição, facilitação, estresse e distúrbio - irão influenciar o
desempenho dos indivíduos e a manutenção das populações nas comunidades vegetais. Deste modo, é
de extrema importância entender quais os mecanismos que levam uma espécie invasora a ter um
desempenho melhor sobre as espécies nativas. Comparações envolvendo características entre espécies
exóticas e nativas podem levar a uma melhor compreensão sobre o processo da invasão. Diante disso,
este trabalho procurou identificar algumas das estratégias competitivas adotadas por uma gramínea
invasora, Urochloa decmbens, e por uma gramínea nativa, Echinolaena inflexa, em ecossistema de
cerrado.
Para verificar aspectos relativos às estratégias de colonização das espécies foram analisadas suas
fenologias reprodutivas, as taxas de viabilidade e de germinação das sementes. Em um experimento
com plantas envasadas, sementes de ambas as espécies foram semeadas em diferentes proporções
relativas uma à outra. Três censos foram realizados durante o período de um ano para avaliar a
sobrevivência, crescimento e fecundidade das espécies. Medidas da capacidade fotossintética e das
taxas de assimilação foram tomadas para ambas as espécies tanto em parcelas puras quanto em
parcelas mistas; também foi quantificada a área foliar especifica e total das espécies.
No experimento com as plantas envasadas, quando sementes de ambas as espécies foram colocadas
juntas, a nativa teve seu crescimento suprimido pela invasora. Nos tratamentos puros, os indivíduos da
espécie nativa cresceram em tamanho, mas somente três se tornaram reprodutivos. No entanto, muitos
indivíduos da espécie invasora cresceram em tamanho e se reproduziram em todos os tratamentos,
mostrando uma alocação de recursos tanto para crescimento quanto para reprodução. A espécie
invasora apresentou uma taxa fotossintética maior, porém ambas as espécies tiveram sua capacidade
fotossintética e sua taxa fotossintética reduzida nos parcelas mistas, sugerindo que a competição afeta
tanto a espécie nativa como a espécie invasora. Uma vez que a espécie nativa possui área foliar
especifica menor em relação à espécie invasora, espera-se que ela apresente uma perda menor de
nutrientes e, consequentemente, uma maior conservação/retenção dos nutrientes, o que favoreceria
sua persistência em ambientes como o cerrado. No entanto, com a ocorrência de distúrbios e possíveis
alterações na disponibilidade de nutrientes, a gramínea nativa pode ser deslocada pela invasora, que
apresenta maior capacidade de colonizar novas áreas por meio de maiores taxas de germinação e
estabelecimento; e maior produtividade, apresentando maiores taxas fotossintéticas, sendo mais
eficiente no uso do nitrogênio.
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ABSTRACT

Many African grasses have been introduced in Brazil and have invaded areas of Brazilian savannas, thus
becoming a major threat to the biological diversity of this biome. Traits involving evolutionary trade-offs
that influence the species adaptive strategies, such as differences in nutrient uptake, nutrient loss and
biomass allocation in response to plant competition and facilitation, and environmental stress and
disturbance, will influence individual performance and population maintenance in plant communities.
Therefore, it is extremely important to identify the mechanisms associated with invasiveness that lead
to a better performance of exotic species over co-occuring natives. Comparisons involving traits of both
native and exotic species may lead to a better understanding concerning the success of invasions. This
study sought to recognize possible competitive strategies adopted by an invasive grass, Urochloa
decmbens, and a native grass, Echinolaena inflexa, in a Brazilian savanna.
In order to identify aspects relative to their colonization strategies, the reproductive fenologies and seed
viability and germination rates of both species were analyzed. An experiment with potted plants was
performed where seeds of both species were sown in different relative proportions to each other. Three
census were carried out during a period of 12 months to evaluate survival, growth and fecundity of both
species. Gas exchange and chlorophyll fluorescence were quantified for each species in pure and mixed
stands in the field; total and specific leaf area for both species were also measured.
In the potted experiment, when seeds of both species were sown together, the growth of the native
species was suppressed by the exotic species. In pure treatments, however, individuals of the native
species grew in size, but only 2% reproduced. On the other hand, individuals of the exotic species grew
in size and reproduced in all treatments, demonstrating that this species allocated enough resources for
both growth and reproduction. The photosynthetic rates were greater for the invasive species, however,
in mixed stands, both species had their photosynthetic rates and capacities decreased. The smaller
specific leaf area of the native species suggests lower rates of nutrient loss than the invasive species,
which would favor its persistence in nutrient poor environments, as the Brazilian savannas. Yet, with the
occurrence of disturbances and variable nutrient availabilities, the native species might be displaced by
the invasive species, since the later possesses traits leading to a higher competitive ability in such
conditions.

2

INTRODUÇÃO

Cerrado e conservação
Há, atualmente, crescente interesse e preocupação nacional e internacional com as
mudanças ambientais globais e com a perda da biodiversidade. O Brasil possui uma das
maiores biodiversidades mundiais, sendo o cerrado brasileiro considerado um dos hotspots de
biodiversidade mundial (Myers et al. 2000). O cerrado é o segundo maior bioma brasileiro perdendo em área somente para a Amazônia - ocupando, originalmente, uma área de 2
milhões de km2, aproximadamente 22% do território do país (Klink & Machado 2005).
Os fatores que, em geral, determinam a distribuição do cerrado são: precipitação
sazonal, fertilidade e drenagem do solo, e o regime do fogo (Oliveira-Filho & Ratter 2002). Sua
área nuclear é o grande Planalto Central Brasileiro, ocorrendo, também, em áreas periféricas
menores (Coutinho 1990). O cerrado abrange, em área contínua, o Distrito Federal, os estados
de Goiás e Tocantins, e parte da Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Piauí, Rondônia e São Paulo. Também ocorre em áreas disjuntas: ao norte, nos
estados do Amapá, Amazonas, Pará e Roraima; e ao sul, em pequenas manchas no Paraná
(Ribeiro & Walter 1998) (Figura 1).
O solo ácido e pobre em nutrientes, bem como o difícil acesso a muitas áreas da região
restringiu o uso das áreas de cerrado durante muitos anos. Foi só a partir de 1950, com a
construção de estradas pelo Centro-Oeste do Brasil e com a mecanização da agricultura, que
estas regiões passaram a ser intensamente ocupadas (Cavalcanti & Joly 2002). No começo dos
anos 90, 67% das regiões de cerrado haviam sido transformadas por atividades antrópicas e,
atualmente, estima-se que até 80% dessas áreas tenham sido afetadas pela expansão agrícola
e pecuária e pela exploração dos produtos nativos (Myers et al. 2000). Grande parte dessa
área foi transformada em monoculturas, principalmente de soja, e em pastagens com
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gramíneas africanas, especialmente braquiárias (do gênero Urochloa) (Klink & Machado 2005).
Atualmente, a destruição das áreas de cerrado continua de forma acelerada, com taxas anuais
de desmatamento bastante elevadas (Klink & Moreira 2002). No estado de São Paulo, a área
de cerrado foi reduzida de 14% (3,4 milhões de hectares) para 0,84 % (211 mil hectares)
(Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo 2009).

Figura 1: Distribuição do cerrado no Brasil. As áreas do domínio encontram-se em cinza
(extraído de Coutinho, 1990).
Uma das consequências mais marcantes e graves do processo de expansão agrícola no
Brasil é a fragmentação florestal, definida por Murcia (1995) como a substituição de grandes
áreas de mata nativa por outro tipo de ecossistema deixando manchas isoladas de mata
nativa. A fragmentação florestal gera aumento do número fragmentos, diminuição de seus
4

tamanhos e aumento do grau de isolamento; também resulta em perda de hábitat e é uma das
principais causas da diminuição da biodiversidade (Turner 1996, Laurance & Bierregaard 1997).
Atualmente, a área destinada para a conservação deste bioma em unidades de
conservação federais, que são as de maior extensão, é cerca de 33.000 km2, ou seja, somente
2,2% do total original (Klink & Machado 2005). Poucas são as unidades de conservação com
áreas significativas, onde o cerrado é o bioma dominante. Entre elas estão o Parque Nacional
das Emas, o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, o Parque Nacional da Chapada dos
Guimarães, o Parque Nacional Serra da Canastra, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros
e o Parque Nacional de Brasília e o Parque Estadual do Jalapão (Coutinho 2002). Os estados do
Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e a região do Triângulo Mineiro são as regiões onde há
os maiores impactos antrópicos, onde de 50% a 92% da área de cerrado destas regiões sofre
grandes pressões pelo uso e ocupação da terra (Cavalcanti & Joly 2002).
Devido à grande ameaça que o cerrado vem sofrendo, muitas iniciativas visando à
conservação deste bioma vêm surgindo. A Fundação Pró-Natureza, em conjunto com outras
instituições, organizou um workshop, em 1997, para definir áreas prioritárias para a
conservação do cerrado. Estas áreas foram selecionadas de acordo com: distribuição de
espécies endêmicas, raras, ameaçadas e migratórias; espécies de valor econômico ou cultural;
riqueza e composição das comunidades biológicas; fatores abióticos e da paisagem cruciais
para a conservação da biodiversidade (Cavalcanti & Joly 2002). Em 2004, o Ministério do Meio
Ambiente, baseado nos resultados do workshop mencionado acima, propôs um programa de
conservação do cerrado – Programa Cerrado Sustentável -, que visava integrar ações de
conservação em regiões onde a atividade agropecuária é intensa (Klink & Machado 2005).
Mais recentemente, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou a Lei de
Proteção ao Cerrado (Lei Estadual no 13.550/2009), que dispõe sobre a utilização e proteção da
vegetação nativa do bioma cerrado no estado de São Paulo, sendo a primeira norma do gênero
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no país, com critérios mais severos que o próprio Código Florestal Brasileiro no que diz
respeito à sua utilização e preservação (Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo 2009). No
entanto, continua sendo um desafio tanto para o governo, quanto para as demais instituições
dedicadas à preservação deste bioma, conciliar o uso e ocupação da terra com a conservação.
E, apesar da legislação mais severa no estado de São Paulo, aprimorar as ações de fiscalização
ainda é uma meta a ser alcançada.
Além disso, demarcar uma unidade de conservação e protegê-la dali em diante não
garante que, em longo prazo, serão preservadas as espécies presentes e as funções ecológicas
e evolutivas do ecossistema. Um planejamento ambiental visando ao manejo e à conservação
dessas áreas deve ser feito de maneira adequada, embasado no conhecimento já existente
sobre as espécies, os habitats e a funcionalidade dos ecossistemas. Entre as maiores ameaças
à biodiversidade do cerrado estão: a degradação do solo, com perda de camadas devido a
processos erosivos – podendo resultar em assoreamento de rios e represa - e a dispersão de
espécies exóticas - principalmente de gramíneas africanas usadas em pastagens (Klink &
Machado 2005, Korman & Pivello 2005).

A vegetação do cerrado e a invasão por gramíneas africanas
O bioma cerrado é constituído por uma variedade de fitofisionomias, que formam um
gradiente de adensamento e altura da vegetação, sendo elas: campo limpo, campo sujo,
campo cerrado, cerrado sensu stricto e cerradão (Coutinho 1990, Oliveira-Filho & Ratter 2002)
(Figura 2). Em solos de maior fertilidade e/ou maior disponibilidade hídrica, as fisionomias do
cerrado tendem a ser substituídas por fisionomias florestais (Oliveira-Filho & Ratter 2002).
Além disso, fatores edáficos como a acidez e a disponibilidade de potássio, cálcio, magnésio e
alumínio são determinantes para a distinção entre fitofisionomias sobre solos mesotróficos e
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distróficos: a maior acidez do solo está relacionada com a ocorrência de espécies menos
exigentes quanto ao teor nutricional, enquanto que, em locais onde há uma maior
disponibilidade de elementos como cálcio e potássio ocorrem espécies mais exigentes quanto
ao estado nutricional do solo (Moreno et al. 2008).

Figura 2: Perfil-diagrama representando o gradiente de fisionomias da vegetação do cerrado
(extraído de Coutinho, 1990).
Um aspecto importante da vegetação do cerrado é a coexistência, em muitas
fitofisionomias, de espécies arbóreas, arbustivas, subarbustivas e herbáceas (Haridasan 2008).
Além disso, o cerrado é a savana tropical mais diversa do mundo e 44% de sua flora é
endêmica (Klink & Machado 2005).
No cerrado sensu stricto, as famílias com maior número de espécies são Fabaceae (153
spp.), Malpighiaceae (46 spp.), Myrtaceae (43 spp.), Melastomataceae (32 spp.) e Rubiaceae
(30 spp.); no entanto, em muitas áreas, Vochysiaceae seria a família dominante,
7

principalmente devido à abundância de três espécies de Qualea (pau - terra) (Oliveira-Filho &
Ratter 2002). A comunidade de plantas herbáceas atinge sua maior diversidade nas
fisionomias abertas do cerrado, sendo Fabaceae (780 spp.), Asteraceae (560 spp.), Poaceae
(500 spp.) e Orchidaceae (495 spp) as famílias com maior número de espécies (Filgueiras
2002).
Nas fisionomias abertas, as gramíneas perenes constituem o grupo de espécies mais
frequente e as principais contribuintes para a biomassa total (Almeida 1995, Silva & Ataroff
1985), sendo a Echinolaena inflexa uma das espécies mais abundantes (Mendonça et al. 1998).
Estas gramíneas perenes, dominantes nas fisionomias abertas do cerrado, apresentam
estratégias adaptativas relacionadas com diferentes atributos morfológicos e fisiológicos como diferenças na alocação de recursos, no acúmulo de biomassa morta durante a seca, nas
taxa fotossintética, no padrão de crescimento vegetativo e na fenologia reprodutiva que
contribuem para seu sucesso nestas regiões (Silva & Ataroff 1985, Sarmiento 1992).
As gramíneas africanas foram introduzidas nas savanas neotropicais, principalmente
para fins forrageiros, onde se tornaram invasoras, deslocando gramíneas nativas em diversas
áreas da América do Sul (Silva & Ataroff 1985, Baruch et al. 1985, Sarmiento 1992, Baruch et
al. 1999, Pivello et al. 1999 a,b). No Brasil, várias dessas espécies foram introduzidas no
cerrado, especialmente nas fisionomias mais abertas, sendo encontradas, inclusive, na maioria
das unidades de conservação criadas para proteger o cerrado (Pivello et al. 1999 a,b). Aqui,
estas gramíneas encontraram condições ecológicas bastante favoráveis para sua dispersão e,
consequentemente, invadiram ambientes naturais de cerrado, cujas condições climáticas
estacionais assemelham-se aos seus habitats de origem: as savanas africanas. Além disso, a
maioria das gramíneas africanas apresenta o metabolismo fotossintético C4, com melhor
desempenho em ambientes abertos, com alta intensidade de radiação, temperaturas elevadas
e períodos secos, como é o caso do cerrado (Souza et al. 2005). Dentre as espécies invasoras,
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pode-se citar Hyparrhenia rufa (capim-jaraguá), Urochloa spp. (capim-braquiária), Panicum
maximum Jacq. (capim-colonião) e Melinis minutiflora Beauv. (capim-gordura) (Parsons 1972).
Em geral, a história de introdução destas gramíneas no continente americano não é
muito conhecida, mas sabe-se que algumas espécies chegaram com os navios negreiros vindos
da África no período colonial (Parsons 1972). No caso de Urochloa decumbens, no entanto,
sabe-se que ela foi introduzida no Brasil em meados de 1950, para a formação de pastagens,
substituindo outras gramíneas africanas por ser mais resistente ao pastejo e pisoteio
(Kissmann 1997).

Coexistência, Competição e Uso de Recursos
Muitas espécies de gramíneas coexistem nas savanas do Brasil, Venezuela e África. O
foco da maior parte das ideias relativas à diversidade e manutenção das espécies em uma
comunidade é a coexistência de espécies. Os modelos de competição de plantas visam explicar
a diversidade de espécies, identificando as circunstâncias em que espécies competidoras
conseguem coexistir (Chesson 2000, Gurevitch et al. 2002). A coexistência de espécies pode
ser considerada estável ou instável, sendo que, em uma coexistência estável, a densidade das
espécies não demonstra tendências em longo prazo, ou seja, se a densidade das espécies
diminui, ela tende a se recuperar (Chesson 2000); em uma coexistência instável, não há
tendências para recuperação e as espécies não são mantidas no sistema por longos períodos,
no qual se acredita que todas as espécies têm o mesmo fitness médio, não havendo diferenças
entre as espécies (Hubbell 1997, Chesson 2000).
A coexistência estável pode ser quantificada pelas taxas com as quais a densidade das
populações de uma comunidade aumenta. O modelo clássico de Lotka-Volterra prevê que a
coexistência estável entre duas espécies irá ocorrer se a espécie limitar mais seu crescimento
populacional, através de competição intraespecífica, do que o crescimento populacional da
9

espécie competidora, através de competição interespecífica; isso irá ocorrer quando cada
espécie ocupar nichos diferentes (Chesson 2000, Silvertown 2004). Apesar de simplificado, o
modelo Lotka-Volterra pode ser bastante útil na discussão de princípios básicos, auxiliando na
interpretação e descrição de modelos mais sofisticados.
Para Chesson (2000), a coexistência estável pode ser explicada utilizando critérios da
invasibilidade, onde é necessário que cada espécie consiga aumentar sua densidade na
presença do resto da comunidade; ou seja, uma espécie cuja densidade está baixa, precisa ter
uma taxa de crescimento per capita (ri) positiva para aumentar sua densidade. Para que isto
ocorra, uma determinada espécie precisa se distinguir das demais de maneira ecologicamente
significativa, por diferenças no fitness e/ou diferenças de nicho. Os mecanismos que reduzem
a magnitude das diferenças no fitness são chamados de mecanismos equalizadores, enquanto
aqueles que aumentam a magnitude do fator estabilizador são chamados de mecanismos
estabilizadores, que surgem quando há diferenças de nichos (Chesson 2000). As diferenças de
nicho e as diferenças de fitness têm efeitos opostos nos resultados da competição. Diferenças
de nicho, ou mecanismos estabilizadores, levam as espécies a limitar mais elas mesmas do que
limitar seus competidores, favorecendo a coexistência. Nem todas as diferenças entre espécies
são diferenças de nicho; somente aquelas que levam a um aumento na taxa de crescimento
per capita quando a espécie se torna rara. Diferenças no fitness são aquelas diferenças entre
espécies que levam a dominância competitiva de uma espécie sobre outra e não dependem da
densidade das espécies. Ao invés de estabilizar a coexistência, diferenças no fitness podem
levar à exclusão competitiva, situação em que as espécies com maior fitness médio deslocaram
os demais competidores na ausência de diferenças de nicho. No entanto, na presença de
diferenças de nicho, ou mecanismos estabilizadores, a coexistência das espécies é possível
(Chesson 2000, MacDougall et al. 2009).
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Já é certo que competição interespecífica é um fator determinante na estrutura e
dinâmica de comunidades de plantas, no entanto, ainda há muito debate acerca de como isto
ocorre. Há muita discussão referente à importância da competição interespecífica em
ambientes férteis e em ambientes pobres (Grime 1977, Tilman 1982), à alocação de biomassa
e à importância dos mecanismos de competição entre estruturas aéreas e raízes (Aerts 1999,
Cahill Jr. 2003, Gurevitch et al. 2002). Muito da literatura acerca de competição é dominada
pelo debate Grime-Tilman.
Para Grime (1977), grande parte da variação nas respostas adaptativas das plantas
pode ser explicada ao considerarmos a importância da produtividade do habitat e da
frequência e severidade dos distúrbios. A teoria de Grime propõe que a competição
(habilidade de capturar recursos na presença de vizinhos) atinge seu máximo de importância
em circunstâncias nas quais a quantidade de recursos é suficiente para permitir que indivíduos
cresçam rapidamente, já que estes têm a capacidade de monopolizar os recursos, investindo e
redistribuindo-os de maneira a permitir uma alta dinâmica de suas raízes e partes aéreas. Já
em circunstancias onde os recursos são limitantes, as estratégias adaptativas selecionadas
serão aquelas que promoverem a conservação e preservação dos recursos capturados.
Para Tilman (1982, 1985), a competição pelos recursos se mantém igualmente
importante em ambientes pouco férteis, onde as plantas nestas condições serão bem
sucedidas quando conseguirem exaurir a quantidade de nutrientes para níveis nos quais outras
espécies (mais exigentes) não possam obtê-los de maneira suficiente. Essa concentração
mínima para a qual uma espécie reduz os recursos, tornando inviável a manutenção de outras
espécies, foi chamada de R*. Ou seja, R* é a concentração para a qual um recurso limitante é
reduzido por uma população que atingiu sua capacidade máxima; portanto, R* é a
concentração necessária de um determinado recurso para que aquela espécie consiga
sobreviver. Assim, se as espécies estiverem limitadas pelo mesmo recurso, aquela com o
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menor R* irá deslocar as demais espécies (Tilman 1985). Ainda, devido à separação física entre
os recursos aéreos e subterrâneos, as plantas precisam lidar com um trade-off inevitável entre
suas habilidades para competir pelos recursos: para obter mais de um recurso, a planta tem
que alocar mais biomassa para as estruturas envolvidas na aquisição daquele recurso em
detrimento de outras estruturas envolvidas na aquisição de outros recursos.
Ambas as teorias de Grime (1977) e de Tilman (1982) envolvem aquisição, alocação e
perda de recursos pelas plantas por meio de competição, facilitação, estresse, distúrbio e
dispersão, e ambos os autores exaltam a importância de trade-offs evolutivos diferenciando as
espécies. Além disso, os dois autores consideram que características das espécies, aquisição e
alocação de recursos, e o efeito de distúrbios nos indivíduos são essenciais para entender os
padrões de diversidade. No entanto, ambas as teorias apresentam inconsistências e
permanecem incompletas (Aerts 1999, Chesson 2000, Craine 2005). Apesar de não serem
suficientes para explicar a competição por recursos, elas se complementam na tentativa de
compreender a coexistência das espécies e seus agrupamentos em comunidades, além de
servirem como um importante ponto de partida na construção de novas teorias (Craine 2005).
Diferenças ecológicas entre espécies de plantas vasculares terrestres surgem devido às
diferentes formas de aquisição de recursos, e não no uso de recursos “alternativos”. A
construção, tempo de vida e alocação de recursos entre folhas, caules, raízes e sementes
variam entre espécies. Esta variação pode se dar em algumas dimensões que irão afetar suas
estratégias ecológicas: a maneira pela qual uma espécie retém carbono durante seu
crescimento vegetativo e garante a transmissão de seus genes (Westoby et al. 2002). É uma
tarefa difícil distinguir os atributos que possuem potenciais significativos na influencia do
estabelecimento, sobrevivência e fitness das espécies; o reconhecimento de estratégias
adaptativas é o objetivo de vários estudos na ecologia vegetal e tem sido uma das questões
mais debatidas (Grime 2001, Westoby et al. 2002, Reich et al. 2003, Craine 2005).
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Para Grime (2001), estratégia pode ser definida como um agrupamento de
características genéticas análogas ou similares que ocorrem nas espécies ou populações
causando similaridades ecológicas entre elas; para Westoby (1998), o termo estratégia é usado
para explicar como uma espécie mantém sua população e deve ser pensado ao longo de
gerações, operando na presença de espécies competidoras, em diversos ambientes e
paisagens que sofrem distúrbios.
Na ecologia vegetal, os diferentes esquemas de estratégias ecológicas de plantas
propostos podem ser resumidos em três principais linhas de pensamento: em uma delas as
estratégias das espécies estão baseadas nas distribuições (nicho realizado) em um ou mais
gradientes ambientais; outra vertente clássica é a fisionômica, onde se encaixa o esquema das
formas de vida de Raunkiaer (1934), baseado na localização das gemas; e, uma terceira
vertente propõe esquemas onde espécies são separadas em categorias de acordo com as
oportunidades ecológicas exploradas em uma paisagem. Nesta última vertente está o modelo
estrategistas r-k que distingue as oportunidades baseando-se na densidade das espécies,
esquemas que focam em ciclos sucessionais (pioneiras, iniciais, tardias, etc.), esquemas que
focam em potenciais de reestabelecimento após distúrbio ou pastejo, entre outros que
utilizam mais de uma dimensão de variação entre espécies (Westoby 1998, Westoby et al.
2002).
Considerando que a disponibilidade dos recursos pode ser uniforme no espaço e
tempo ou disponível em pulsos e manchas, Craine (2005) propôs seis cenários para
competição por luz e por nutrientes, três para cada recurso, na tentativa de reconciliar as
teorias de competição por plantas propostas por Grime (1977) e Tilman (1982). Em cada
cenário, Craine (2005) destacou determinadas estratégias de crescimento e determinados
atributos - como ponto de compensação por luz, área foliar, taxas fotossintéticas, extensão das

13

raízes e densidade dos tecidos - para caracterizar as espécies que serão favorecidas em cada
condição, de acordo com a disponibilidade e o fornecimento dos recursos.
Já Westoby (1998), propôs um esquema de estratégias baseado em três eixos que
refletem trade-offs ecologicamente significativos na maneira como as espécies lidam com os
fatores bióticos e abióticos dos ambientes. Os três eixos são: área foliar específica, altura do
dossel e peso das sementes, por isso é chamado de esquema “folha-altura-semente”. O
objetivo deste autor foi determinar dimensões que, além de serem ecologicamente
significativas, também fossem fáceis de medir, sem que se gastasse muito tempo ou dinheiro,
e que fossem objetivas, no intuito de estabelecer um compêndio entre as diversas paisagens
do mundo.
A área foliar específica (i.e. área por unidade de massa seca) é uma característica
morfológica que reflete trade-offs de grande importância ecológica, demonstrando como as
espécies lidam com determinadas condições ambientais e com a presença de competidores;
seus valores podem variar de 3 a 50 vezes entre espécies que coexistem (Westoby 1998,
Westoby et al. 2002). Espécies com área foliar específica pequena tendem a atingir tempos de
vida foliar maiores, uma correlação consistente nos diferentes biomas e formas de vida (Reich
et al. 1997, Wright et al. 2004). Este espectro, área foliar específica e tempo de vida foliar,
constitui um trade-off entre potencial de retorno por área foliar e duração do retorno
(Westoby 1998, Westoby et al. 2002).
O tamanho das sementes e o número de sementes constituem um trade-off clássico:
quanto maior o tamanho da semente, menor o número de sementes que serão produzidas
pela espécie; e, por outro lado, quanto menor o tamanho da semente produzida pela espécie,
maior o número de sementes produzidas (Crawley 1997, Rees et al. 2001). Para que uma
espécie possa persistir em determinado ambiente, ela tem que ser capaz de colonizar espaços
vazios tão logo eles apareçam (após a morte de outros indivíduos, por exemplo). Assim,
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analisar a produção de sementes é fundamental para compreender o potencial de colonização
entre espécies em uma comunidade (Westoby et al. 2002).
Todos estes atributos envolvendo trade-offs evolutivos diferenciando as espécies aquisição, alocação e perda de recursos pelas plantas por meio de competição, facilitação,
estresse e distúrbio - irão influenciar o desempenho dos indivíduos e a manutenção das
populações nas comunidades vegetais.
Considerando que as invasões biológicas constituem uma das mais sérias ameaças à
biodiversidade mundial, é de extrema importância entender quais os mecanismos que levam
uma espécie invasora a ter um desempenho melhor sobre as espécies nativas. A invasão por
gramíneas exóticas é consideravelmente preocupante, pois elas possuem características que
favorecem a invasão, como grande capacidade de dispersão por reprodução vegetativa,
produção de muitas sementes, alta capacidade de germinação e ciclo reprodutivo rápido (D’
Antonio & Vitousek 1992, Baruch et al. 1985, Baruch et al. 1989, Klink 1996, Freitas 1999).
Uma vez que a invasão pode ser facilitada em ambientes onde há alta disponibilidade de
recursos - o que ocorre após um distúrbio, ou quando há baixo consumo dos recursos pela
comunidade nativa (Davis et al. 2000) - a dominância da espécie exótica poderá persistir,
mesmo quando não houver mais o distúrbio inicial, se ela for uma competidora superior ou se
as nativas que forem competitivas forem espécies raras ou com recrutamento limitado (Bolker
& Pacala 1999, Seabloom et al. 2003). No entanto, ambientes pobres em nutrientes, como é o
caso do cerrado, também sofrem invasões por espécies exóticas (Funk & Vitousek 2007).
Nesses ambientes, para persistir e eventualmente deslocar as espécies nativas, as espécies
exóticas precisam aumentar a disponibilidade de recursos no ambiente, promover distúrbios
que aumentem a disponibilidade de recursos, ou ser mais eficientes no uso e aquisição os
recursos limitantes (Funk & Vitousek 2007).
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MacDougall et al. (2009) enfatizam que o sucesso da invasão pode resultar de diferenças
de fitness que favoreçam a dominância da espécie invasora ou de diferenças de nicho que
permitam o estabelecimento da espécie invasora apesar de um fitness médio menor, já que
estas diferenças têm efeitos opostos nos resultados da competição. É provável que a espécie
invasora possua características que a diferem quantitativamente das espécies nativas
(Ehrenfeld 2003, Funk & Vitousek 2007). Características da historia de vida da espécie são
aquelas que afetam diretamente o fitness dos indivíduos. Para plantas, estas características
incluem número de sementes produzidas, tamanho das sementes, dormência das sementes,
padrões de crescimento, estrutura das raízes, tamanho ou idade na primeira reprodução, e
estratégia reprodutiva. Tudo isso pode ser importante no sucesso da invasão, pois influencia o
crescimento e a dinâmica populacional da espécie, a persistência da espécie em um ambiente,
a habilidade competitiva da espécie, a variação genética e a tolerância à variação das
condições ambientais (Williamson & Fitter 1996, Lonsdale 1999, Myers & Bazely 2003,
Rejmanek et al. 2005).
Outros fatores influentes no sucesso do processo de invasão se referem à plasticidade
fenotípica das espécies e à habilidade delas competirem pelos recursos de maneira mais
eficiente (uso de mais recursos com menor custo de carbono), especialmente quando certas
características da história de vida da espécie invasora e da nativa são parecidas (Sakai et al.
2001). Muitos estudos que analisaram aspectos morfológicos e fisiológicos associados à
invasão mostram que as espécies invasoras têm taxa de crescimento relativo maior, área foliar
específica maior e taxa fotossintética máxima maior, além de possuírem custo respiratório
menor do que o das espécies nativas; isso tudo leva a um maior sucesso competitivo (Baruch &
Goldstein 1999, Williams & Baruch 2000, Smith & Knapp 2001, McDowell 2002). Além de
competir com as espécies nativas pelos recursos, as espécies invasoras podem apresentar
maior tolerância a condições estressantes e isso pode estar relacionado com a persistência e
disseminação destas espécies no ambiente invadido (Allred et al. 2010). Além disso, espécies
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invasoras que estão livres de patógenos e herbívoros específicos do ecossistema invadido
podem alocar mais recursos para crescimento e reprodução, em detrimento de investimentos
nos mecanismos de defesa (Blossey & Notzold 1995, Baruch & Goldstein 1999, Colautti et al.
2004).

Objetivos
Abordagens comparativas, entre espécies invasoras e espécies nativas (ou entre
espécies invasoras e não invasoras do mesmo local de origem) têm se mostrado úteis para
compreender quais características da espécie invasora favorecem o sucesso da invasão (Smith
& Knapp 2001, Baruch & Jackson 2005, Niu et al. 2006). Assim, este trabalho procurou
identificar algumas das estratégias competitivas adotadas por uma gramínea invasora e por
uma gramínea nativa do cerrado. Uma vez que essas espécies possuem formas de vida
similares, este estudo examinou características morfológicas, fisiológicas e reprodutivas das
espécies que podem favorecer a coexistência ou levar a uma melhor habilidade competitiva.
Mais especificamente, este estudo procurou responder às questões abaixo.
a) Há diferenças na sobrevivência, crescimento e esforço reprodutivo das espécies?
b) Há diferenças nas estratégias de colonização de áreas, com taxas de viabilidade e de
germinação maiores para a espécie invasora?
c) A espécie invasora possui estratégia mais eficiente para a aquisição de recursos, com
maiores capacidade fotossintética, taxa fotossintética e área foliar?
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Material e Métodos

Área de Estudo

O presente estudo foi realizado no Parque Estadual do Juquery, uma área de cerrado
situada ao norte da região metropolitana de São Paulo, no município de Franco da Rocha
(aproximadamente 23º21'S, 46º42'W) (Figura 3). O Parque ocupa uma área de 1.927,70 ha, a
uma altitude em torno de 900 m, estando seu ponto mais alto a 942 m (Figueiredo et al. 2000).
Em sua maior parte, é formado por campo limpo; nas encostas ocorre a floresta estacional
semidecidual. O clima da região é do tipo Cwa, segundo Köppen (1948), caracterizado por
inverno seco e verão quente. A estação meteorológica ativa mais próxima da área de estudo
está localizada a 16 km, em linha reta. Nos últimos dois anos, as temperaturas médias
registradas foram entre 23 e 25oC no verão e entre 16 e 19oC no inverno e a precipitação anual
foi de 1173 mm em 2008 e 1347 mm em 2009, sendo que há meses durante a estação seca em
que a precipitação é zero.

Figura 3: Ilustração da área de estudo (Parque Estadual do Juquery, Franco da Rocha,
SP). Fonte: Google Earth
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Espécies estudadas

Ambas as espécies estudadas pertencem à família Poaceae (Gramineae).
Urochloa

decumbens

Stapf

(=

Brachiaria

decumbens)

-

capim-braquiária

Originária da África do Sul, esta gramínea tem metabolismo C4 e foi introduzida no
Brasil em meados de 1950 para formação de pastagens, sendo economicamente importante
como forrageira, já que resiste ao pastejo intensivo e ao pisoteio (Kissmann 1997).
Formam touceiras robustas e perenes, que atingem até 1m de altura, eretas, pouco
radicantes a partir dos nós, com rizomas curtos, contidos nas touceiras, folhas rígidas e
esparsamente pilosas. Esta espécie se adapta bem aos solos do Cerrado e é considerada
infestante e agressiva (Kissmann 1997).

Echinolaena inflexa (Poiret) Chase
Esta gramínea é uma espécie C3, rizomatosa ou estolonífera, perene, atinge de 20 a 50
cm de altura e é comumente encontrada na América do Sul (Clayton et al. 2009), sendo
abundante nos cerrados brasileiros (Mendonça et al. 1998).
Sua reprodução é regida pelas chuvas. Martins & Leite (1997) verificaram que esta
espécie floresce no início da estação chuvosa (dezembro) e as sementes são liberadas até
outubro. Entretanto, o início e o fim do ciclo reprodutivo da espécie pode variar em diferentes
regiões, devido a variações de temperatura e umidade entre as regiões.
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Fenologia
Cinqüenta indivíduos de E. inflexa e U. decumbens foram marcados em uma área do
Parque Estadual do Juquery. Os indivíduos foram acompanhados mensalmente, a partir de
agosto de 2009 até julho de 2010, a fim de se observar aspectos da fenologia reprodutiva das
espécies. As fenofases detectadas foram: florescimento, frutificação, dispersão das cariopses e
ramos vegetativos.
Testes em sementes
Em abril de 2009, sementes de E. inflexa e U. decumbens foram coletadas no campo
para serem utilizadas nos testes de viabilidade e germinação. No entanto, as sementes de U.
decumbens coletadas no campo estavam infectadas por fungos e, portanto, outras sementes
desta espécie foram adquiridas comercialmente de um produtor em Campinas, SP. Essas
sementes foram coletadas manualmente pelo produtor no chão de uma plantação de U.
decumbens. As sementes de ambas as espécies foram triadas e só as sementes cheias
(íntegras) foram utilizadas nos experimentos. Os testes de viabilidade e de germinação foram
realizados em setembro de 2009, cinco meses após a coleta. Durante esse tempo, as sementes
foram armazenadas em sacos de papel.
Viabilidade
Seguindo a metodologia descrita pelo Ministério da Agricultura (1992), utilizou-se o
teste de Tetrazolium para verificar a viabilidade das sementes. O teste de Tetrazolium baseiase na atividade das enzimas desidrogenases, que catalizam as reações respiratórias nas
mitocôndrias, reduzindo o sal de Tetrazolium (2, 3, 5 trifenil cloreto de Tetrazolium - TCT) nos
tecidos vivos. Quando a semente é imersa na solução de Tetrazolium, esta é difundida através
dos tecidos, ocorrendo nas células vivas a reação de redução, que resulta na formação de um
composto vermelho, estável e não-difusível, conhecido por trifenilformazan. A redução do TCT
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em trifenilformazan indica que há atividade respiratória nas mitocôndrias, o que significa a
viabilidade dos tecidos (Vieira & Carvalho 1994).
Para a determinação da viabilidade, foram separadas, ao acaso, 100 sementes do lote
de sementes íntegras de ambas as espécies. As sementes foram hidratadas em banho-maria a
30 graus, durante 6 horas, afim de amolecê-las e estimular seu metabolismo. Posteriormente,
foram cortadas ao meio e colocadas em solução aquosa de sal Tetrazolium a 0,075% e em
banho-maria a 40°C, por 1 hora (Novembre et al. 2006). O próximo passo foi a contagem das
sementes que apresentavam os embriões corados (avermelhados), resultado da reação com a
solução de Tetrazolium, indicando a viabilidade.
Germinação
Foram utilizadas 100 sementes de cada espécie para os testes de germinação,
dispostas em quatro placas de Petri com 25 sementes cada. As sementes foram colocadas em
papel de filtro dentro das placas e estas foram colocadas dentro de caixas gerbox. Os testes de
germinação foram conduzidos em câmeras de germinação, na presença de luz fluorescente
branca e a temperatura de 27,5°C. As sementes foram expostas à luz durante 12 horas a cada
ciclo de 24 horas. A germinação das sementes foi avaliada a cada três dias, umedecendo-se o
substrato quando necessário. Findaram-se essas avaliações um mês após a semeadura,
quando já não havia mais sementes germinando. Considerou-se germinada a semente que
emitiu no mínimo 2 mm de radícula e/ou coleóptilo.
A germinabilidade (% G) representa a porcentagem de sementes germinadas em
relação ao número de sementes dispostas a germinar. O índice de velocidade de germinação
(IVG), em que o número de sementes ou plântulas normais é contabilizado a cada dia, foi
calculado com base na formula (Ferreira & Borghetti 2004):
IVG = G1/N1 + G2/N2 + ...Gn/Nn,
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Onde, G é o número de diásporos germinados e N é o número de dias após a semeadura.
Experimento com plantas envasadas
O estudo foi conduzido em quatro conjuntos de seis vasos de 50L. Cada vaso foi
preenchido com três quintos de solo coletado do cerrado do Parque Estadual do Juquery, um
quinto de terra vegetal e um quinto de vermiculita para dar estrutura ao solo. O solo coletado
foi peneirado para extrair as possíveis sementes existentes no banco de sementes do solo.
Em cada conjunto de vasos, o primeiro foi semeado com 180 sementes de E. inlexa, o
segundo foi semeado com 90 sementes de E. inlexa e 90 de U. decumbens, o terceiro com 55
sementes de E. inlexa e 125 de U. decumbens, o quarto com 55 sementes de U. decumbens e
125 de E. inlexa, o quinto com 180 sementes de U. decumbens e o sexto foi mantido sem
sementes, para se ter um controle dos contaminantes do solo e do ar; totalizando quatro
vasos para cada tratamento.
A semeadura ocorreu em setembro/2008. Vinte dias após a semeadura a maioria dos
indivíduos de U. decumbens haviam germinado e os indivíduos de E. inflexa haviam iniciado a
germinação; quarenta dias após a semeadura a maioria dos indivíduos de ambas as espécies
haviam germinado. Os indivíduos que germinaram foram identificados e quantificados nesse
momento. Outras espécies que por ventura cresceram nos vasos foram removidas, garantindo
que a interação permanecesse somente entre as espécies de interesse.
Ao longo de doze meses, iniciados com a semeadura das sementes, foram realizadas
três coletas de dados demográficos dos indivíduos marcados. O primeiro censo foi realizado
aproximadamente 90 dias após a semeadura, correspondendo ao início do período de chuvas;
o segundo censo foi realizado aproximadamente 200 dias após a semeadura, correspondendo
ao início do período seco; o terceiro censo foi realizado 12 meses após a semeadura, fechando
o ciclo de um ano. Em cada censo realizado, foram coletados dados acerca do tamanho dos
indivíduos (número de perfilhos) e do estágio ontogenético (vegetativo ou reprodutivo). Foram
considerados em estágio reprodutivo aqueles indivíduos que apresentaram alguma das
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fenofases reprodutivas: floração, frutificação ou dispersão dos propágulos. Com base nessas
informações, os indivíduos foram separados em classes, considerando-se tanto o número de
perfilhos quanto o estágio ontogenético.
No segundo censo realizado, foi possível quantificar a quantidade de sementes
produzidas, contabilizando-se o número de espiguetas produzidas por indivíduo reprodutivo.
Para U. decumbens, a média de sementes produzidas por espigueta foi quantificada utilizandose vinte espiguetas escolhidas ao acaso. A quantidade de espiguetas produzidas por E. inflexa
no experimento com plantas envasadas foi baixa e, portanto, o número exato de sementes foi
quantificado.

Análises
Germinação
Para testar se a germinação da espécie nativa era dependente do tratamento, foi
realizado um teste de permutação. Foi calculada a correlação entre proporção de sementes
germinadas por tratamento, por meio de simulação, usando-se a correlação entre os níveis de
tratamento e a germinação, confrontando-se a porcentagem de sementes germinadas com os
níveis de tratamento (por meio da correlação de Pearson) e calculando-se o erro tipo I, onde
se rejeita a hipótese nula quando p<0,05 (p sendo a proporção de valores que na simulação
foram maiores ou iguais ao da correlação média observada). A hipótese nula, aqui, é de que a
germinação é independente do tratamento.

Sobrevivência, Crescimento e Fecundidade
Para testar a independência das variáveis coletadas nos censos demográficos nos
diferentes tratamentos para ambas as espécies, foram utilizadas tabelas de contingência (r x
c). Para verificar se a interação entre as espécies afetou a sobrevivência, foi utilizado o número
total de indivíduos de cada espécie em cada tratamento, em cada uma das coletas realizadas.
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Para verificar se a interação entre as espécies afetou o crescimento e fecundidade, foram
utilizados dados referentes à coleta feita em maio/2009, quando a maioria dos indivíduos já
havia se reproduzido, e logo antes de iniciar a época seca, quando os indivíduos de ambas as
espécies podem perder perfilhos. Os testes de independência são formulados partindo-se do
pressuposto que as variáveis a serem testadas são independentes (hipótese nula) e rejeita-se a
hipótese nula quando p<0.05 (Milton 1992). O crescimento foi considerado como o número
de indivíduos nas diferentes classes de tamanho (que foram estabelecidas com base no
número de perfilhos e no estado ontogenético dos indivíduos), e a fecundidade como o
número de indivíduos reprodutivos e o número de espiguetas produzidas por indivíduo
reprodutivo.

Área Foliar Específica e Total
Foram coletadas trinta folhas provenientes de quinze indivíduos do campo, escolhidos
ao acaso, para cada espécie. Foram medidos o comprimento e a largura na porção mais larga
da folha, para calcular a área foliar. As folhas foram, então, colocadas em estufa, a 40ºC,
durante um período de 48 horas e, posteriormente, foram pesadas, para o cálculo da área
foliar especifica (cm2 g-1). Para obter a área foliar total, foram contabilizados o número de
perfilhos e o número de folhas por perfilho provenientes de quinze indivíduos de cada espécie,
escolhidos ao acaso. A média da área foliar das espécies obtidas das trinta folhas coletadas foi
utilizada para calcular a área foliar total: número total de folhas de cada indivíduo * média da
área foliar (Allred et al. 2010). Testes-t foram realizados para determinar se o conjunto de
amostras para área foliar total de cada espécie e área foliar especifica de cada espécie diferiu
significativamente (p<0,05).
Fluorescência da Clorofila
Os dados acerca da fluorescência da clorofila foram coletados tanto em indivíduos no
campo quanto no experimento com as plantas envasadas em janeiro/2010. No campo, foram
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delimitadas vinte parcelas 1m x 1m: dez parcelas puras de cada espécie e dez parcelas mistas,
onde poderia ocorrer interação entre E. inflexa e U. decumbens. Foram utilizadas cinco folhas
de cada espécie, em cada parcela, para a coleta dos dados, totalizando cinquenta folhas de
cada espécie, em cada uma das condições (com e sem interação). No experimento com as
plantas envasadas, foram utilizadas, no total, quarenta folhas de cada espécie dos tratamentos
puros, onde elas ocorrem sem interação, e quarenta folhas de cada espécie dos tratamentos
mistos, onde ambas as espécies ocorrem. Foram utilizadas folhas novas da parte superior das
plantas e sem danos aparentes; as medidas foram realizadas entre as 8:00 e 13:00h.
A medida da fluorescência da clorofila é a técnica empregada para investigar a
capacidade fotossintética da planta. A energia luminosa absorvida pelas moléculas de clorofila
pode ou ser utilizada na fotossíntese ou ser dissipada, como calor ou como luz reemitida
(fluorescência da clorofila). Cada um desses processos ocorre em competição, ou seja, o
aumento de um resulta na diminuição do outro (Maxwell & Johnson 2000). Assim, medindo-se
a fluorescência da clorofila, adquirem-se informações sobre os outros processos, inclusive a
eficiência da fotossíntese.
As medidas de eficiência do fotossistema II (èPSII), da taxa de transporte de elétrons
(ETR) e do potencial máximo aparente de uso da luz (Fv/Fm) foram tomadas, utilizando-se um
fluorômetro portátil (Hansatech Flourescence Monitoring System). Os parâmetros èPSII e ETR
foram coletados conforme um protocolo, onde cada folha foi iluminada por uma luz actínica
(fotossintética) durante 1,5 minutos. O ETR foi, posteriormente, recalculado com base no
protocolo utilizado, segundo a fórmula (Hansatech Flourescence Monitoring System):
ETR = PAR*0,5*èPSII*0,84, onde a Radiação Fotossinteticamente Ativa (PAR) =1000
µmolm-2s-1.
Para a medida do potencial máximo aparente de uso da luz (Fv/Fm), as folhas foram
escurecidas com a utilização de um clipe, permanecendo no escuro por 20 minutos.
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Os dados de èPSII e Fv/Fm foram normalizados, sendo convertidos para graus do
arcseno da raiz do número, enquanto que os dados de ETR foram convertidos extraindo-se a
raiz do número. A fim de se determinar os fatores que afetaram os resultados, todas as
variáveis foram analisadas por um modelo linear geral (GLM) univariado, sendo significativo
p<0,05.
Trocas Gasosas
As medidas de trocas gasosas foram coletadas em indivíduos no campo em
agosto/2010. Foram utilizadas cinco parcelas puras de E. inflexa, cinco parcelas puras de U.
decumbens e cinco parcelas onde ambas as espécies ocorriam juntas. Essas medidas foram
feitas em folhas de cinco indivíduos de U. decumbens e E. inflexa em cada uma das parcelas,
totalizando 25 folhas de cada espécie em cada situação: 25 folhas de E. inflexa em parcelas
puras e 25 em parcelas mistas, e 25 folhas de U. decumbens em parcelas puras e 25 em
parcelas mistas. As medidas de assimilação líquida em condições de saturação luminosa
(Amax) e transpiração (E) foram feitas utilizando o CIRAS sistema portátil. A eficiência no uso
da água foi calculada sendo a razão entre assimilação (Amax) e a transpiração (E) (Mooney &
Ehleringer 1997). As medidas foram feitas no período entre 9:00 e 14:00. A radiação
fotossinteticamente ativa (PAR) foi de 800 µmolm-2s-1 e a concentração de CO2 na câmera de
400 µmol.
Os dados de assimilação, transpiração e eficiência no uso da água foram analisados
através da análise de variância de Kruskal-Wallis, sendo significativo p<0,05. Foi realizado o
teste pós-hoc de Dunnett para averiguar entre quais variáveis houve diferença significativa.
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Resultados

Fenologia em campo
Os indivíduos de E. inflexa iniciaram a floração em novembro, no início da estação
chuvosa. A porcentagem de indivíduos floridos foi aumentando gradualmente de
novembro/2009 até fevereiro/2010, quando 52% dos indivíduos apresentavam panículas
floridas. Porém, nos indivíduos marcados panículas floridas só foram encontradas até
abril/2010, não tendo sido detectadas em maio/2010. No entanto, outros indivíduos desta
espécie apresentaram panículas floridas até junho/2010. A frutificação e a dispersão de
sementes tiveram início em janeiro, dois meses após o início da floração; indivíduos desta
espécie dispersaram sementes até o final da estação seca, em agosto. Nos meses de setembro
e outubro de 2009, os indivíduos desta espécie apresentavam somente ramos vegetativos
(Figura 4).

Figura 4: Fenologia reprodutiva de Echinolaena inflexa, no Parque Estadual do Juquery (Franco
da Rocha, SP), entre agosto de 2009 e julho de 2010.

Os indivíduos de U. decumbens iniciaram a floração em janeiro, apresentando
panículas floridas até o final da época seca. A frutificação e a dispersão de sementes tiveram
início em fevereiro, um mês após o início da floração. Os indivíduos dessa espécie
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apresentavam apenas ramos vegetativos somente em novembro e dezembro de 2009 (Figura
5).

Figura 5: Fenologia reprodutiva de Urochloa decumbens, no Parque Estadual do Juquery
(Franco da Rocha, SP), entre agosto de 2009 e julho de 2010.

Viabilidade e Germinação

A espécie invasora apresentou viabilidade e germinação maiores em relação à espécie
nativa. A viabilidade das sementes de E. inflexa foi de 43% e a germinação média foi de 10%; as
sementes iniciaram a germinação nove dias após a semeadura, finalizando 15 dias após a
semeadura (Figura 6). A viabilidade das sementes de U. decumbens foi de 74% e a germinação
média foi de 23%; as sementes iniciaram a germinação seis dias após a semeadura e
finalizaram 24 dias após a semeadura (Figura 7). O índice de velocidade de germinação (IVG)
médio para E. inflexa foi de 0,39 e para U. decumbens foi de 1,76, mostrando uma maior
velocidade de germinação para U. decumbens.
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Figura 6: Germinação cumulativa de sementes de E. inflexa para cada uma das quatro amostras (P1, P2,
P3, P4 = caixas com 25 sementes cada).
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Figura 7: Germinação cumulativa de sementes de U. decumbens para cada uma das quatro amostras
(P1, P2, P3, P4 = caixas com 25 sementes cada).

Experimento com plantas envasadas
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Germinação
A relação entre a proporção de sementes da espécie nativa (E. inflexa) germinadas e o
tratamento apresenta uma correlação de 56% (p=0,02), demonstrando que a germinação da
espécie nativa foi dependente do tratamento. Uma proporção menor de sementes da espécie
nativa germinou no tratamento semeado com 30% de E. inflexa e 70% de U. decumbens
(representado por nível 0.3) e essa proporção aumentou quando a proporção de sementes da
espécie invasora foi reduzida (Figura 8).

Figura 8: Correlação entre proporção de sementes germinadas da espécie nativa (E. inflexa)
por tratamento, nas quatro réplicas. Os níveis (0.3, 0.5, 0.7 e 1.0) representam a proporção de
sementes nativas semeada em cada tratamento.

Sobrevivência, Crescimento e Fecundidade
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A sobrevivência, ou o número de indivíduos ao longo do tempo, para a espécie
invasora, U. decumbens, se mostrou independente do tratamento (X2 =0,03; p>0,05), com uma
alta sobrevivência dos indivíduos em todos os tratamentos. Já para a espécie nativa, E. inflexa,
o número de indivíduos ao longo do tempo mostrou depender do tratamento (X2 = 79,21;
p=0,00), onde um número de indivíduos maior do que o esperado foi encontrado nos
tratamentos puros (sem interação) e um número de indivíduos menor do que o esperado foi
encontrado nos tratamentos mistos (com interação) (Tabela 1).
Tabela 1: Número de indivíduos de U. decumbens (U. dec) e E. inflexa (E. inf) em cada
tratamento, somando-se os dados das quatro réplicas.
Tratamento
Número de
indivíduos

70% U.
decumbens 30% E. inflexa

50% U.
decumbens 50% E. inflexa

30% U.
decumbens70% E. inflexa

U. dec

U. dec

E. inf

U. dec

E. inf

U. dec

E. inf

E. inf

Número total de
sementes semeadas

720

500

220

360

360

220

500

720

Número total de
sementes germinadas
40 dias após a
semeadura

450

340

61

232

152

142

250

320

1º censo

463

323

27

242

41

152

89

202

2º censo

452

317

10

239

14

152

39

143

3º censo

451

316

7

239

13

152

37

137

100% U.
decumbens

100% E.
inflexa
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O crescimento da espécie nativa, no experimento com plantas envasadas também se
mostrou dependente do tratamento (X2 = 190,74; p=0,000), sendo que as classes de tamanho
maiores (com indivíduos apresentando até mais de 15 perfilhos) só foram encontradas nos
tratamentos puros (100% de E. inflexa). Os vasos com esse tratamento apresentaram entre 24
e 54 indivíduos, onde aproximadamente 48,3% eram indivíduos vegetativos com dois a cinco
perfilhos e 48,3% eram indivíduos vegetativos com mais de seis perfilhos; somente 2,1% dos
indivíduos se tornaram indivíduos reprodutivos e 1,4% permaneceram vegetativos com um
perfilho. Nos demais tratamentos, onde havia a presença da espécie invasora, todos os
indivíduos de E. inflexa que haviam sobrevivido até então se encontravam em estágio
vegetativo e de pequeno tamanho, com somente um perfilho (Tabela2).
Tabela 2: Número de indivíduos de E. inflexa nas classes de tamanho em que foram separados
nos diferentes tratamentos.
Tratamento
Classes de
tamanho

100% E.
inflexa

70% U.
decumbens 30% E. inflexa

50% U.
decumbens 50% E. inflexa

30% U.
decumbens 70% E. inflexa

Vegetativos1 perfilho

2

37

14

10

Vegetativos2a5
perfilhos

69

1

0

0

Vegetativos≥ 6 perfilhos

69

0

0

0

Reprodutivos

3

0

0

0

Para a espécie invasora, U. decumbens, no entanto, todas as classes de tamanho foram
encontradas em todos os tratamentos (puros e mistos) e o crescimento também se mostrou
dependente do tratamento (X2 = 175,4; p=0,000), pois o número de indivíduos em cada classe
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de tamanho variou conforme o tratamento. Os vasos dos tratamentos puros, que foram
semeados com 100% de U. decumbens, continham a maior densidade dessa espécie e
apresentaram entre 93 e 122 indivíduos , onde, na época do segundo censo,
aproximadamente 43,4% eram indivíduos vegetativos com um perfilho, 6,6% eram indivíduos
vegetativos com mais de um perfilho, 14,6% eram indivíduos reprodutivos com um perfilho e
35,4% eram indivíduos reprodutivos com mais de um perfilho. Já os vasos dos tratamentos
semeados com 30% de U. decumbens e 70% de E. inflexa apresentaram entre 34 e 40
indivíduos de U. decumbens, onde aproximadamente 5,3% dos indivíduos eram indivíduos
vegetativos com um perfilho, 1,3% eram indivíduos vegetativos com mais de um perfilho, 8,6%
eram reprodutivos com um perfilho e 84,9% eram indivíduos reprodutivos com mais de um
perfilho. Apresentaram, portanto, um número menor de indivíduos vegetativos e um número
maior de indivíduos reprodutivos do que o esperado (Tabela 3).

Tabela 3: Número de indivíduos de U. decumbens nas classes de tamanho em que foram
separados nos diferentes tratamentos.
Tratamento
Classes de
tamanho

100% U.
decumbens

70% U.
decumbens 30% E. inflexa

50% U.
decumbens 50% E. inflexa

30% U.
decumbens 70% E. inflexa

Vegetativos
1 perfilho

196

55

34

8

Vegetativos
≥ 2 perfilhos

30

15

13

2

Reprodutivos
1 perfilho

66

51

46

13

Reprodutivos
≥ 2 perfilhos

160

193

146

123
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O número de indivíduos reprodutivos também dependeu do tratamento (X2 = 145;
p=0,000), sendo que o número de indivíduos que se mantiveram vegetativos nos tratamentos
com maior densidade de U. decumbens foi maior que o esperado, enquanto que o número de
indivíduos que se mantiveram vegetativos onde a densidade de U. decumbens era menor, foi
menor que o esperado. Assim, havia mais indivíduos vegetativos no tratamento com maior
densidade de U. decumbens e, contrariamente, mais indivíduos reprodutivos no tratamento
com menor densidade. Nos tratamentos puros, com 100% de U. decumbens, em média 50%
permaneceram vegetativos e 50% se tornaram reprodutivos. Já nos tratamentos com menor
densidade de U. decumbens (70% de E. inflexa e 30% de U. decumbens), em média 93% destes
se tornaram reprodutivos (Tabela 3).
O número de espiguetas por indivíduo reprodutivo também dependeu do tratamento
(X2 = 141,8; p= 0,000). Nos tratamentos com a maior densidade de U. decumbens o número de
indivíduos produzindo somente uma espigueta foi, em média, 82,7% dos adultos. Já no
tratamento de menor densidade, o número de indivíduos produzindo somente uma espigueta
foi, em média, 25% dos indivíduos adultos, enquanto que o número de indivíduos produzindo
duas, três e quatro espiguetas foi maior do que o esperado (Tabela 4).
Espécies de ciperáceas e gramíneas estavam presentes no banco de sementes do solo
e apareceram nos controles. No entanto, nenhum indivíduo de U. decumbens e E. inflexa foi
encontrado nos controles.
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Tabela 4: Número de espiguetas produzidas por indivíduo reprodutivo de U. decumbens nos
diferentes tratamentos.

Número de
espiguetas por
indivíduo
reprodutivo

Tratamento
100% U.
decumbens

70% U.
decumbens -30%
E. inflexa

50% U.
decumbens- 50%
E. inflexa

30% U.
decumbens-70%
E.inflexa

187

125

89

36

30

83

80

70

6

23

15

14

2

15

6

20

1 espigueta

2 espiguetas

3 espiguetas

4 ou mais
espiguetas

Área Foliar Específica e Total

A média da área foliar total por indivíduo foi de 98,7 cm2/indivíduo para E. inflexa e
228,7 cm2/indivíduo para U. decumbens (Figura 9), enquanto a média da área foliar especifica
foi de 100,6 cm2/g para E. inflexa e 119,8 cm2/g para U. decumbens (Figura 10). Houve
diferença significativa entre as espécies, tanto para a área foliar total (p=0,000) quanto para a
área foliar específica (p=0,002).
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Figura 9: Área foliar total (cm2) para a espécie nativa, E. inflexa, e para a espécie invasora, U.
decumbens.
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Figura 10: Área foliar específica (cm /g) para a espécie nativa, E. inflexa, e para a espécie invasora, U.
decumbens.
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Fluorescência da Clorofila
No campo, a média do potencial máximo aparente de uso da luz (Fv/Fm) para E. inflexa
nas parcelas puras foi de 0,81 e, nas parcelas mistas (E. inflexa X U. decumbens), a média foi de
0,78. Para U. decumbens, a média do potencial máximo aparente de uso da luz foi de 0,76 nas
parcelas puras e 0,74 nas parcelas mistas. Houve diferença significativa entre as populações
puras e mistas (p=0,019), onde o potencial máximo do uso da luz foi maior nas populações
puras, e entre a espécie nativa e a espécie invasora (p=0,000), maior para a espécie nativa. No
entanto, a interação entre os dois fatores (tratamento e espécie) não foi significativa (p=0,058)
(Figura 11a).
No experimento com as plantas envasadas, a média do potencial máximo aparente de
uso da luz (Fv/Fm) para E. inflexa no tratamento puro foi de 0,73, enquanto que nos
tratamentos mistos, onde ela ocorria em competição com a espécie invasora, a média do
potencial máximo aparente de uso da luz foi de 0,55. Para U. decumbens, a média do potencial
máximo aparente de uso da luz foi de 0,75 no tratamento puro e 0,71 nos tratamentos mistos.
Houve uma diferença significativa entre as populações puras e as populações mistas (p=0,00) e
uma grande variação desses valores para as folhas das plantas de E. inflexa crescendo nos
tratamentos mistos. Nestes, havia folhas cujo potencial máximo de uso da luz era em torno de
0,7 a 0,8, correspondendo a folhas saudáveis, mas também folhas cujo valor do potencial
máximo variava de 0,2 a 0,4, indicando uma condição de estresse (Figura11b). Houve uma
diferença marginalmente significativa entre a espécie nativa e a espécie invasora (p=0,05) e
não houve diferença significativa entre o conjunto dos dois fatores (p=0,218).
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Figura 11: Potencial máximo aparente de uso da luz (Fv/Fm) para E. inflexa (nativa) e U. decumbens
(invasora) em a) parcelas puras e parcelas mistas do campo; b) nos tratamentos puros e nos
tratamentos mistos (em competição) do experimento com plantas envasadas.

No campo, a eficiência do fotossistema II e, portanto, a taxa de transporte de elétrons,
foi maior para a espécie nativa, E. inflexa, do que para a espécie invasora, U. decumbens
(p=0,000). Também houve diferença significativa para ambas as espécies nas parcelas puras e
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nas parcelas mistas, sendo menor a eficiência do fotossistema II e a taxa de transporte de
elétrons nos tratamentos mistos (p=0,013) (Figura 12).
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Figura 12: Valores de: a) eficiência do fotossistema II (èPSII) e b) taxa de transporte de elétrons (ETR)
para E. inflexa (nativa) e U. decumbens (invasora) nas parcelas puras e nas parcelas mistas do campo.
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Tanto no experimento com as plantas envasadas, como no campo, a eficiência do
fotossistema II e a taxa de transporte de elétrons também foram maiores para a espécie
nativa, E. inflexa, do que para a espécie invasora, U. decumbens (p=0,000); também houve
diferença significativa entre as parcelas puras e as parcelas mistas para ambas, com menor
eficiência do fotossistema II e taxa de transporte de elétrons nos tratamentos mistos (p=0,002)
(Figura 13). Apesar do padrão do èPSII e do ETR ter se mantido o mesmo tanto no campo como
no experimento, decrescendo quando há interação entre as espécies, a média desses valores
foi menor no experimento, em relação aos valores obtidos no campo, para ambas as espécies.
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Figura 13: Valores de: a) eficiência do fotossistema II (èPSII) e b) taxa de transporte de elétrons (ETR)
para E. inflexa (nativa) e U. decumbens (invasora) nos tratamentos puros e nos tratamentos mistos (em
competição) do experimento com plantas envasadas.

Trocas Gasosas

A espécie invasora, U. decumbens, apresentou taxas de assimilação significativamente
maiores que as taxas de assimilação da espécie nativa, E. inflexa. No entanto, nas parcelas
mistas, houve uma redução significativa na assimilação do CO2 para ambas as espécies. A
média da assimilação para a espécie nativa nas parcelas puras foi de 2,69 µmolm-2s-1, enquanto
que nas parcelas mistas, onde ambas as espécies ocorrem, foi, em média, 0,68 µmolm-2s-1. A
espécie invasora apresentou uma taxa de assimilação, em média, de 7,28 µmolm-2s-1 nas
parcelas puras e de 4,20 µmolm-2s-1 nas parcelas mistas (Figura 14).
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Figura 14: Valores de assimilação (Amax) para E. inflexa (nativa) e U. decumbens (invasora) nas parcelas
puras e nas parcelas mistas do campo.

Nas parcelas puras, as taxas de transpiração para a espécie nativa não foram
significativamente diferentes das taxas de transpiração para a espécie invasora. No entanto,
ambas as espécies apresentaram uma redução significativa nas suas taxas de transpiração nas
parcelas mistas em relação às parcelas puras, indicando uma possível competição por água
(Figura 15). A redução na assimilação e na transpiração foi mais acentuada para a espécie
invasora, ao se comparar as medianas, sugerindo que esta espécie exige uma maior
disponibilidade de água para manter altas taxas de assimilação.
A eficiência no uso da água para a espécie nativa, E. inflexa, foi significativamente
diferente da espécie invasora, U. decumbens; o que era de se esperar já que a nativa é uma
espécie com metabolismo fotossintético C3 e a invasora é uma espécie com metabolismo
fotossintético C4. A eficiência no uso da água, para a espécie invasora, não diferiu
significativamente entre as parcelas puras e mistas; enquanto que, para a espécie nativa,
houve uma redução significativa na eficiência do uso da água dos indivíduos nas parcelas
mistas em relação aos indivíduos nas parcelas puras (Figura 16).
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Discussão

A maioria das espécies que são introduzidas em um novo ambiente não consegue
estabelecer populações duradouras e, das que conseguem, nem todas se tornam invasoras
(Richardson et al. 2000). A colonização inicial e o estabelecimento da espécie são etapas
cruciais no processo de invasão por uma espécie exótica (Williamson & Fitter 1996, Sakai et al.
2001), onde o primeiro passo para ocupar uma nova área é a germinação de suas sementes
(Barger et al. 2003).
Baruch et al. (1985, 1989) verificaram o deslocamento de Trachypogon plumosus
(Humb. and Bampl.) Nees, uma gramínea nativa das savanas venezuelanas, pelas gramíneas
africanas Hyparrhenia rufa (Nees) Staph e Melinis minutiflora Beauv., em locais onde há
distúrbios, e sugeriram que isso se deve, principalmente, pela maior germinação das espécies
exóticas em relação à espécie nativa, facilitando o estabelecimento das gramíneas africanas
em locais favoráveis a elas. Klink (1996) comparou a capacidade de germinação de
Schizachyrium tenerium Nees e Echinolaena inflexa, duas gramíneas nativas do cerrado
brasileiro, e Andropogon gayanus, uma gramínea invasora, e também verificou uma taxa de
germinação maior para a espécie exótica.
No presente estudo, a espécie nativa, E. inflexa, apresentou uma taxa de germinação,
em laboratório, de 10%. No entanto, Klink (1996) verificou uma taxa de germinação de 30%
para E. inflexa em condições de laboratório e 8% no campo, enquanto que Silva & Rocha Filho
(1991) verificaram uma taxa de germinação de 80% para esta espécie em condições de
laboratório. A espécie invasora, U. decumbens, apresentou uma porcentagem de germinação
de 23%, em condições de laboratório, bem menor do que o encontrado para outras espécies
invasoras do cerrado: Andropogon gayanus apresentou uma taxa de germinação de 61% em
condições de laboratório (Klink 1996), e Melinis minutiflora apresentou uma taxa de
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germinação de 81% das sementes recém coletadas e 82,5% das sementes armazenadas
durante sete meses, em condições de laboratório (Freitas 1999). No entanto, Barger et al.
(2003) encontraram uma taxa de germinação baixíssima para M. minutiflora no campo:
aproximadamente 1%. Condé & Garcia (1985) também encontraram uma porcentagem de
germinação baixa para U. decumbens (29%) em condições de laboratório e, segundo estes
autores, isto é devido a uma pronunciada dormência encontrada nesta espécie.
Períodos de armazenamento diferentes também podem causar variações tanto na
viabilidade quanto na germinação das sementes (Silva & Ataroff 1985, Freitas 1999).
Aproximadamente 157 espécies pertencentes a 75 gêneros da família Poaceae contêm um
banco de sementes persistente, apresentando dormência fisiológica (Baskin & Baskin 1998).
Muitas gramíneas apresentam um período de dormência para evitar a germinação durante a
estação seca, persistindo, portanto, no banco de sementes enquanto esperam condições
propicias para germinar, como o inicio do período de chuvas (Silva & Ataroff 1985). Assim,
diferenças nos tempos e condições de armazenamento podem explicar as diferenças nas taxas
de germinação obtidas. Neste estudo as sementes foram armazenadas durante cinco meses e,
talvez, um tempo de armazenamento maior poderia ter resultado em uma maior germinação
de E. inflexa e de U. decumbens.
Outro fator que pode estar atuando é a diferença na viabilidade das sementes, que
pode variar bastante entre lotes de sementes diferentes. Neste estudo, a espécie nativa, E.
inflexa, apresentou 43% de suas sementes viáveis e a espécie invasora, U. decumbens,
apresentou 74% de suas sementes viáveis. A maior viabilidade de sementes da espécie
invasora em relação à espécie nativa pode ser devido à sua estratégia reprodutiva. U.
decumbens, entre outras gramíneas invasoras das savanas neotropicais, é uma espécie
apomítica obrigatória (Skerman & Riveros 1989). A apomixia é um método de reprodução
assexuada que imita a reprodução através da polinização e fertilização, porém, na apomixia as
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células sexuais masculinas e femininas não se unem para formar o zigoto e é uma célula
somática que dá origem ao embrião da semente (Bashaw & Hanna 1990). A reprodução
cruzada acontecerá se houver indivíduos nas redondezas com a maturação das inflorescências
coincidindo. Assim, espécies que são apomíticas facultativas e que adotem preferencialmente
a estratégia da reprodução cruzada, poderão produzir um número menor de sementes viáveis,
produzindo um número maior de sementes abortadas (quando a fertilização não ocorre) do
que se adotassem preferencialmente a autofertilização (Daehler 1998), o que acontece em
100% das vezes nas espécies apomíticas obrigatórias, como U. decumbens. Daehler (1998)
constatou baixa viabilidade entre indivíduos de uma espécie apomítica facultativa, que variava
de zero a mais de 50% de sementes viáveis. Ainda, já que fatores abióticos e bióticos irão
determinar o limiar entre a reprodução cruzada e a autofertilização em uma população
apomítica facultativa (Richards 1990), populações de diferentes locais ou uma população em
diferentes anos, lidando com diferentes conjuntos de fatores bióticos e abióticos, poderão
produzir quantidades variáveis de sementes viáveis.
A maior viabilidade e a maior capacidade de germinação da espécie invasora podem
representar uma vantagem em relação à espécie nativa (Baruch et al. 1989, Klink 1996),
porém, outros fatores relacionados com a biologia reprodutivas das espécies devem ser
considerados. Temperatura, fotoperíodo, disponibilidade de água são alguns dos fatores
abióticos que indicam para a planta se as condições do ambiente estão propícias para que ela
possa germinar (Baskin & Baskin 2001). No entanto, fatores bióticos, como a presença de
potenciais competidores no ambiente, também irão afetar o momento da germinação,
podendo fazer com que as plantas atrasem ou acelerem sua germinação na presença de
plântulas ou de outras sementes no solo (Bergelson & Perry 1989, Orrock & Christopher 1997,
Murray 1998). Ambientes competitivos, onde há uma grande densidade de sementes no solo,
por exemplo, podem acelerar a germinação. A planta cuja semente germinar mais cedo
produzirá plântulas que crescerão mais rapidamente e serão maiores (por terem mais tempo
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de vida e por acumularem mais recursos), e poderão manter certa dominância competitiva
sobre aquelas que germinarem depois, sendo que apenas um dia de diferença pode contribuir
substancialmente na biomassa final (Orrock & Christopher 1997). Certos mecanismos
relacionados com a síndrome de dispersão das sementes podem gerar aglomerados de
sementes no banco de sementes, o que dará origem a um ambiente altamente competitivo se
todas as sementes germinarem ao mesmo tempo (Gurevitch et al. 2002).
Tanto a espécie nativa, E. inflexa, quanto a espécie invasora, U. decumbens, possuem
fenologias reprodutivas similares e, portanto, pertencem ao mesmo grupo fenológico,
precoces de ciclo longo, ou seja, entram no grupo de espécies que iniciam sua floração no
inicio do período de chuvas e a dispersão de propágulos ocorre até o final da estação seca
(Almeida 1995). Assim, estas gramíneas produzem uma grande quantidade de sementes que
serão dispersas na mesma época, podendo gerar áreas onde a densidade de sementes é
relativamente alta – há dados que sugerem, por exemplo, que uma população madura de
Melinis minutiflora pode produzir aproximadamente entre 180,000 e 420,000 sementesm2ano1

(Skerman and Riveros 1990 apud Barger et al. 2003). Portanto, a germinação acelerada pode

ser favorecida nessas situações, levando as espécies que germinarem primeiro a produzir
plântulas mais vigorosas que irão conseguir se estabelecer, mantendo uma vantagem
competitiva perante os indivíduos que germinarem depois, sejam eles competidores intra ou
interespecíficos (Bergelson & Perry 1989, Orrock & Christopher 1997, Murray 1998).
No laboratório, U. decumbens iniciou sua germinação antes de E. inflexa, o que pode
levar a uma vantagem competitiva pela espécie invasora. As sementes de U. decumbens
iniciaram a germinação seis dias após a semeadura e finalizaram 24 dias após a semeadura,
enquanto a germinação das sementes de E. inflexa teve início nove dias após a semeadura,
terminando 15 dias após a semeadura, e o índice de velocidade de germinação (IVG) médio foi
maior para U. decumbens em relação a E. inflexa. Klink (1996) também verificou uma
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velocidade de germinação maior para a gramínea exótica A. gayanus, que iniciou a
germinação, em laboratório, um dia após a semeadura, enquanto que as gramíneas nativas E.
inflexa e S. tenerum germinaram, em laboratório, 7 e 13 dias após a semeadura,
respectivamente.
No experimento com as plantas envasadas, a espécie invasora também iniciou sua
germinação antes da espécie nativa, o que pode ter afetado o desempenho das plântulas. É
possível que, nos tratamentos mistos, os indivíduos da espécie invasora que germinaram mais
cedo, puderam acumular recursos e crescer mais rapidamente, possivelmente provocando um
sombreamento para as plântulas da espécie nativa que germinaram depois, reduzindo a
quantidade de radiação luminosa na superfície do solo e causando uma desvantagem
competitiva para a espécie nativa desde cedo (D’Antonio et al. 2001). Além disso, a proporção
de sementes da espécie nativa que germinou foi dependente do tratamento, mostrando que a
densidade de sementes da espécie invasora afetou a germinação da espécie nativa. Ainda, o
número de indivíduos que se estabeleceu nos tratamentos puros de U. decumbens foi maior
que o número de indivíduos que se estabeleceu nos tratamentos puros de E. inflexa. Isso
demonstra que a espécie invasora, U. decumbens, tem uma capacidade de estabelecimento
maior que a espécie nativa.
Um número alto de indivíduos de U. decumbens sobreviveu e persistiu ao longo do
tempo em todos os tratamentos, enquanto que E. inflexa teve uma sobrevivência maior na
ausência de U. decumbens. A interação entre as espécies afetou a sobrevivência e o
crescimento da espécie nativa. Nos tratamentos mistos, além de terem tido uma sobrevivência
menor, os indivíduos de E. inflexa que persistiram tiveram seu crescimento suprimido pela
espécie invasora. Esses indivíduos não cresceram em número de perfilhos, permanecendo
vegetativos, de tamanho diminuto e com poucas folhas pequenas. Isso pode ter ocorrido
devido a uma forte competição na aquisição dos recursos (nutrientes, água, luz), onde os
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indivíduos de E. inflexa teriam sido incapazes de adquirir recursos suficientes para promover
seu crescimento.
Muitos aspectos em relação ao desempenho de uma espécie são considerados através
de trade-offs, sendo um deles o trade-off crescimento/reprodução, onde o indivíduo precisa
optar entre investir no crescimento ou na reprodução, já que a reprodução tem um custo
elevado para a planta (Crawley 1997).

Nos tratamentos puros, E. inflexa conseguiu se

estabelecer e crescer, produzindo indivíduos com muitos perfilhos. No entanto, somente três
indivíduos se reproduziram nesses tratamentos, pois os demais ainda se encontravam, após
um ano, em fase de crescimento e de armazenamento de recursos para sobrevivência e defesa
(Crawley 1997). Por outro lado, U. decumbens conseguiu se desenvolver e alocou recursos
tanto para sobreviver, como para crescer e se reproduzir, produzindo, ainda, um número alto
de sementes. Apesar do crescimento e da fecundidade de U. decumbens ter sido maior nos
tratamentos onde ela se encontrava em menor densidade, um número grande de indivíduos
cresceu e se reproduziu em todos os tratamentos, sendo que até indivíduos com somente um
perfilho se reproduziram. Isto parece indicar que E. inflexa adota uma estratégia distinta de U.
decumbens, alocando mais recursos para o crescimento do que para a reprodução, enquanto
que U. decumbens investe concomitantemente em crescimento e em reprodução. Isto sugere
que o uso dos recursos pela espécie invasora é mais eficiente.
A construção e o tempo de vida das estruturas e a alocação de recursos entre folhas,
caules, raízes e sementes variam entre espécies. Esta variação pode se dar em algumas
dimensões que irão afetar suas estratégias ecológicas, especialmente a maneira na qual uma
espécie retém carbono durante seu crescimento vegetativo e garante a transmissão de seus
genes (Westoby et al. 2002). Um dos eixos desta variação, chamado de eixo do uso de
recursos, está relacionado com a capacidade das espécies em explorar ambientes ricos e
pobres em nutrientes e reflete os trade-offs entre características vantajosas em determinados
ambientes de acordo com a disponibilidade de recursos (Wilson et al. 1999). Muitos autores
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concordam que a característica que captura de forma mais completa a essência desse eixo é a
área foliar especifica (Reich et al. 1997, Wright et al. 2004, Lambers et al. 2008).
De modo geral, espécies com área foliar específica pequena possuem estratégias
associadas a taxas de decomposição mais baixas, lento rebrotamento de partes vegetais e
conservação de nutrientes (Reich et al. 2003, Wright et al. 2004, Lambers et al. 2008). Uma vez
que o tempo de vida foliar é mais duradouro, é de interesse da planta que seus inimigos
naturais (herbívoros e patógenos) se mantenham longe. Para isso, estas espécies possuem
folhas mais grossas, tecidos densos e uma grande quantidade de metabólitos secundários (e.g.
taninos) (Westoby et al. 2002). É justamente esta quantidade de taninos e outros metabólitos
que geram a decomposição e o rebrotamento mais lento de suas estruturas, já que depende
de uma engenharia mais complexa (Aerts 1999, Lambers et al. 2008). Todos estes atributos
estão associados a situações de crescimento lento, normalmente encontrado em ambientes
mais secos e menos ricos em nutrientes e em espécies adaptadas a sombra do sub-bosque das
florestas (Aerts 1999, Reich et al. 2003, Lambers et al. 2008). Já espécies com área foliar
específica grande possuem altas taxas de decomposição, rápido rebrotamento de partes
vegetais, altas taxas fotossintéticas, alta concentração de nitrogênio foliar e tempo de vida
foliar curto, o que está associado a altas taxas de crescimento relativo (Poorter & Evans 1998,
Westoby et al. 2002, Wright et al. 2004, Lambers et al. 2008). Essas espécies são encontradas
principalmente em ambientes mais ricos em nutrientes, água e luz (Aerts 1999, Westoby et al.
2002, Lambers et al. 2008).
A média da área foliar específica foi maior para a espécie invasora e está associada
com características que irão determinar seu potencial de crescimento. Outros estudos também
encontraram área foliar específica, taxas fotossintéticas e conteúdos de nitrogênio foliar
maiores em gramíneas africanas, comparadas às gramíneas nativas (Baruch & Goldstein 1999,
Baruch & Jackson 2005). Baruch & Goldstein (1999) também verificaram um custo de
construção mais baixo para as espécies invasoras em relação às espécies nativas. O custo de
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construção das folhas de espécies que apresentam área foliar específica maior tende a ser
baixo, já que possuem tecidos menos densos. Isso resulta em uma maior eficiência no uso de
recursos, com menor investimento de energia na construção de uma unidade foliar (Poorter
1994).
O conteúdo de nitrogênio foliar reflete a quantidade de proteínas utilizadas na
fotossíntese - onde até 50% das proteínas contidas na folha serão utilizadas na síntese da
enzima ribulose 1,5 bisfosfatocarboxilase/oxigenase (RUBISCO ou RuBPCase) - e está
fortemente relacionado com a capacidade fotossintética (e.g.: taxa de transporte de elétron,
capacidade de carboxilação) (Pearcy & Ehleringer 1984, Mooney & Ehleringer 1997). Como o
nitrogênio é um nutriente que limita o crescimento das plantas, o uso eficiente do nitrogênio
contribui para o fitness da planta (Aerts & Chapin 1999). A eficiência no uso do nitrogênio
fotossintetizante, dada pela capacidade fotossintética por unidade de nitrogênio, diminui com
a diminuição do conteúdo de nitrogênio foliar, tanto em espécies C3 quanto em espécies C4
(Field & Mooney 1986, von Caemmerer 2000). Assim, também há uma correlação entre
eficiência no uso do nitrogênio fotossintetizante e área foliar específica, onde espécies com
área foliar específica maior terão mais eficiência no uso do nitrogênio fotossintetizante,
determinando o potencial de crescimento de uma espécie (Poorter & Evans 1998, Wright et al.
2004).
Já foram verificadas grandes diferenças na eficiência no uso do nitrogênio
fotossintetizante entre grupos funcionais como, por exemplo, entre espécies C3 e C4. E
espécies C4 tendem a ser mais eficientes no uso do nitrogênio fotossintetizante que as
espécies C3, já que altas taxas fotossintéticas podem ser mantidas com uma quantidade menor
de RUBISCO (Sage & Pearcy 1987). Nas plantas com o metabolismo fotossintético C3, a
fotossíntese ocorre nas células do mesófilo foliar, onde a carboxilação do CO2 atmosférico é
catalisada pela RUBISCO que, além de catalisar a carboxilação da ribulose 1,5 bisfosfato,
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também catalisa sua oxigenação, dando início ao processo de fotorrespiração.

No

metabolismo fotossintético C4, a enzima RUBISCO está ausente das células do mesófilo foliar e
o CO2 atmosférico liga-se ao fosfoenolpiruvato (PEP), por meio da atividade da enzima PEP
carboxilase (PEPCase), que diferentemente da RUBISCO, apresenta alta afinidade pelo seu
substrato (HCO3-), minimizando a ocorrência da fotorrespiração (Mooney & Ehleringer 1997,
Gurevitch 2002, Souza et al. 2005). No entanto, Pearcy & Ehleringer (1984) sugerem que
espécies C3 e C4 podem ser comparadas com relação ao desempenho fotossintético se ambas
ocorrem em ambientes similares e possuem formas de vida similares, já que o metabolismo da
via fotossintética é somente uma das características que pode determinar o sucesso de uma
espécie num determinado ambiente.
Assim, a área foliar especifica maior da espécie invasora, relacionada a taxas
fotossintéticas e conteúdo de nitrogênio foliar maior, levando a uma maior eficiência no uso
do nitrogênio fotossintetizante, é uma vantagem determinante para seu sucesso como
competidora em relação à espécie nativa, já existe uma grande diferença nos requerimentos
de nitrogênio entre espécies C3 e C4: uma folha de uma espécie C4 necessita de 13 a 19% da
quantidade de RUBISCO que uma folha de uma espécie C3 necessita para atingir a mesma taxa
de assimilação de luz saturante (Pearcy & Ehleringer 1984). Diferenças na eficiência do uso do
nitrogênio fotossintetizante entre espécies C3 e C4 constituem, sobretudo, resultado da
eficiência de mecanismos que concentram CO2 nas espécies C4. Entretanto, diferenças na
eficiência do uso do nitrogênio fotossintetizante entre espécies podem ser causadas por
diferenças na alocação de nitrogênio entre moléculas do aparato fotossintético e moléculas
que não estão envolvidas na fotossíntese, e diferenças na alocação do nitrogênio dentre as
diferentes funções do aparato fotossintético (Poorter & Evans 1998, Hikosaka 2004).
Dependendo das condições ambientais, como variações na incidência da luz, as plantas podem
alterar a distribuição do nitrogênio entre transportadores de elétrons, ATP sintases e enzimas
do Ciclo de Calvin, em detrimento de RuBPCases (Hikosaka 2004).
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O potencial máximo aparente do uso da luz foi maior para a espécie nativa, indicando
uma maior eficiência máxima do fotossistema II (Maxwell & Johnson 2000). No entanto, os
indivíduos de E. inflexa, nos tratamentos mistos, apresentaram uma grande variação no
potencial máximo aparente do uso da luz: havia folhas cujo potencial máximo aparente de uso
da luz era em torno de 0,7 a 0,8, indicando folhas saudáveis, mas também havia folhas que
apresentaram um potencial máximo aparente de uso da luz entre 0,2 e 0,4, indicando a
ocorrência de fotoinibição e condições estressantes para essa espécie (Maxwell & Johnson
2000).
O fato de, neste estudo, a espécie nativa ter apresentado uma capacidade
fotossintética (èPSII e ETR) maior que a espécie invasora, suas taxas fotossintéticas foram
menores. A maior capacidade fotossintética pode indicar um potencial maior na aparelhagem
fotoquímica e na eficiência do uso da luz por esta espécie (Allred et al. 2010), porém, os
elétrons podem estar sendo utilizados em processos competitivos, como na fotorespiração
(Maxwell & Johnson 2000), o que ocorre nas espécies C3, como é o caso da espécie nativa.
Outro fator que pode estar ocorrendo está relacionado com diferenças na alocação do
nitrogênio entre moléculas do aparato fotossintético, o que levaria a uma taxa de transporte
de elétrons (ETR) maior sem necessariamente apresentar taxas fotossintéticas maiores (von
Caemmerer & Farquhar 1981).
A espécie invasora, U. decumbens, apresentou uma maior taxa fotossintética e maior
eficiência no uso da água em relação a espécie nativa, E. inflexa. Isso já era esperado uma vez
que U. decumbens é uma espécie C4 e E. inflexa é uma espécie C3 (Mooney & Ehleringer 1997).
No entanto, a média da área foliar total encontrada para a espécie invasora foi quase 60%
maior em relação à média encontrada para a espécie nativa. Ou seja, a espécie invasora tem
uma área para interceptar luz e capturar CO2 quase 60% maior, possibilitando um ganho maior
mesmo que as taxas fotossintéticas fossem iguais (Reich et al. 1997, Allred et al. 2010).
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As populações puras da espécie nativa e da espécie invasora apresentaram uma
capacidade fotossintética (èPSII e ETR) maior que as populações mistas, tanto no campo
quanto no experimento com plantas envasadas. Alterações na eficiência do fotossistema II
(èPSII) podem ter duas causas: um fechamento nos centros de reação do fotossistema II,
resultado da saturação por luz, ou a ocorrência de fotoinibição, o que é observado em plantas
expostas a condições estressantes (Maxwell & Johnson 2000). Portanto, uma diminuição na
eficiência do fotossistema II quando ambas as espécies ocorrem juntas pode ser indicativo de
estresse, por exemplo, processos competitivos. Os indivíduos das populações puras do campo
também apresentaram taxas fotossintéticas maiores em relação aos indivíduos das populações
mistas, demonstrando que a competição afeta a taxa de assimilação de ambas as espécies.
A fenologia vegetativa das savanas tropicais é, normalmente, interpretada como uma
adaptação às condições estacionais destes ambientes (Sarmiento 1983). Durante os meses
favoráveis do ano, as gramíneas maximizam a assimilação fotossintética, crescem e
reproduzem (Almeida 1995, Silva & Ataroff 1985). No entanto, durante a estação seca, a
disponibilidade hídrica do solo é reduzida, o que pode afetar a capacidade fotossintética das
espécies. O número de folhas e, portanto, da área investida para a aquisição de CO2, pode
variar ao longo do ano, especialmente em ambientes sazonais (Mooney & Ehleringer 1997).
Durante o experimento com as plantas envasadas, pode-se observar que os perfilhos
reprodutivos da espécie invasora, U. decumbens, morreram uma vez terminada a reprodução,
podendo ou não se desprender da planta. Esta espécie, portanto, perde folhas ao longo do
ano, diminuindo a área investida para aquisição de CO2 e gerando uma grande quantidade de
biomassa morta, uma vez que muitos perfilhos por indivíduo se tornam reprodutivos. Baruch
& Bilbao (1999) verificaram que H. rufa, uma gramínea C4 invasora da savana venezuelana, não
tem grande tolerância a períodos de seca, perdendo suas folhas na estação seca e,
consequentemente, diminuindo sua taxa fotossintética total, enquanto as folhas de T.
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plumosus, uma gramínea nativa da savana venezuelana, persiste por mais tempo durante a
seca.
Na estação chuvosa, quando as medidas da eficiência do fotossistema II foram tomadas,
a variação na eficiência do fotossistema II entre as populações puras e mistas para a espécie
invasora foi menor do que a variação para a espécie nativa. Como já foi dito, as taxas de
assimilação e transpiração também diminuíram, para ambas as espécies, nas populações
mistas, em relação às populações puras. No entanto, as medidas de trocas gasosas foram
tomadas na estação seca, e a espécie invasora apresentou uma variação maior na taxa de
assimilação e transpiração nessa condição. Aparentemente, a espécie invasora necessita de
uma quantidade maior de água para manter sua taxa de assimilação alta. Pode-se considerar,
então, que a espécie nativa é menos afetada pela competição quando a água é um fator
limitante.
Embora haja muito debate a cerca da importância da competição interespecífica em
ambientes pobres e ricos em nutrientes (Grime 1977, Grime 1988, Tilman 1985), a competição
em ambientes pobres em nutrientes é, principalmente, por nutrientes (Aerts 1999), onde
ainda pouco se sabe sobre os padrões de alocação de biomassa em resposta a competição por
nutrientes ou quais as características das raízes que podem influenciar na sua habilidade para
competir pelos nutrientes (Fransen et al. 1999, Cahill Jr. 2003, Wardle & Peltzer 2003).
A aquisição de nutrientes do solo vai depender tanto de características morfológicas
quanto de características fisiológicas das espécies (Aerts & Chapin 1999). Características
morfológicas estão relacionadas com a proliferação de raízes, aumentando a alocação de
biomassa para as raízes, enquanto que as características fisiológicas estão relacionadas com a
cinética de captura dos nutrientes, aumentando a quantidade de bombas de próton e
proteínas por unidade de massa radicular (Jackson et al. 1990). No entanto, em ambientes
pobres em nutrientes, a taxa de difusão dos nutrientes no solo é baixa e, para aumentar a
aquisição de recursos, as raízes teriam que se movimentar em direção aos nutrientes (Aerts
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1999). Portanto, acredita-se, que nesses ambientes, as características morfológicas serão mais
importantes na aquisição dos recursos em relação às características fisiológicas, já que
aumentar a cinética de captura dos nutrientes não vai aumentar a captura dos nutrientes,
dado que não há nutrientes abundantes no solo (Aerts & Chapin 1999).

Cahill Jr. (2003)

e Wardle & Peltzer (2003) se propuseram a investigar padrões de alocação de biomassa em
gramíneas em resposta à competição por nutrientes e não encontraram diferenças nos
padrões de alocação de biomassa entre as raízes das espécies, indicando que não se pode
assumir que uma maior alocação de biomassa para raízes vá necessariamente aumentar a
habilidade da planta na competição por nutrientes. Fransen et al. (1999) se propuseram a
examinar a plasticidade morfológica e fisiológica de raízes em resposta a enriquecimentos por
nutrientes utilizando gramíneas provenientes de ambientes pobres e ricos em nutrientes e
também não encontraram diferenças nos padrões de alocação de biomassa. Cahill Jr. (2003)
sugere outras características que podem aumentar a habilidade competitiva por recursos: a
localização pontual das raízes - pode ser mais importante do que a quantidade de raízes; a
proporção das raízes relacionadas com absorção; e mecanismos relacionados com outros
processos ecológicos (i.e. associações com fixadores de nitrogênio).
Muitas gramíneas tropicais possuem associações com bactérias fixadoras de N2,
principalmente do gênero Azospirillum, sendo comumente encontradas no solo e nas raízes de
plantas de regiões tropicais da América do Sul e da África (Neyra & Dobereiner 1977, Baldani &
Baldani 2005). Essas bactérias influenciam o crescimento e o conteúdo de nitrogênio da planta,
tanto pela fixação biológica do nitrogênio quanto pela produção de auxina (hormônio de
crescimento) (Neyra & Dobereiner 1977, Steenhoudt & Vanderleyden 2000, Baldani & Baldani
2005) e também poderão alterar a morfologia radicular, com um significativo aumento no
número de raízes laterais o que resulta em maiores taxas de captura de minerais pelas raízes
das plantas (Okon & Kapulnik 1986). A associação planta – Azospirillum só será bem sucedida
se a bactéria for capaz de sobreviver no solo e atingir populações abundantes no sistema
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radicular do seu hospedeiro. Deste modo, populações de Azospirillum irão se locomover em
direção às raízes nas quais eles podem se beneficiar, obtendo carbono e energia.
Consequentemente, plantas com maior produtividade terão populações mais numerosas de
bactérias fixadoras de N2 colonizando suas raízes (Steenhoudt & Vanderleyden 2000). Baldani
et al. (1981) encontraram certa especificidade na colonização de raízes por espécies de
Azospirillum em plantas com via fotossintética C3 e C4, onde A. brasilense foi encontrado
preferencialmente colonizando gramíneas C3 e A. lipoferum, gramíneas C4. De acordo com uma
compilação feita por Neyra & Dobereiner (1977), espécies do gênero Urochloa possuem uma
quantidade maior de bactérias associadas as suas raízes em comparação com outras
gramíneas C4, incluindo M. minutiflora, outra gramínea invasora dos cerrados. Aliás, já foi
constatada uma quantidade variando entre 103 a 107 células de Azospirillum por grama de raiz
em espécies do gênero Urochloa, inclusive em U. decumbens (Reis Junior et al. 2004).
Há bastante evidência de que alterações na composição das espécies de uma
comunidade devido à introdução de uma espécie exótica geram consequências nos processos
de ciclagem de nutrientes (Ehrenfeld 2003). Existem duas teorias relacionadas à ciclagem do
nitrogênio: aquela que envolve feedbacks positivos das espécies – onde se assume que
espécies com tecidos mais ricos em nitrogênio possuem taxas de decomposição mais rápidas e
contribuirão para aumentar a disponibilidade do nitrogênio no solo, e aquela que envolve
inputs e outputs das espécies – onde as espécies possuem diferentes atributos importantes
que podem afetar perdas e ganhos de nitrogênio como, por exemplo, ganhos através de
interações simbiônticas e assimbiônticas de fixação de nitrogênio ou perdas de nitrogênio
causadas por queimas (Knops et al. 2002).
Alguns autores acreditam que ambientes pobres em nutrientes são caracterizados por
espécies que apresentam estratégias relacionadas com a conservação/retenção de nutrientes
nos tecidos (tecidos com taxas de retorno baixas, concentrações de nutrientes baixas e
concentrações altas de metabólitos secundários), o que gera uma decomposição mais lenta e,
57

portanto, levaria a menores feedbacks de nitrogênio (Aerts 1999). Assim, quando estes
ambientes são invadidos por espécies que possuem tecidos que se decompõem mais
rapidamente devido a maiores taxas de retorno, maiores concentrações de nutrientes e
concentrações menores de metabólitos secundários, a quantidade de feedbacks no sistema irá
aumentar (Aerts 1999, Knops et al. 2002). Alterando a disponibilidade de nitrogênio, pode-se
favorecer a invasão, possivelmente, excluir espécies cuja estratégia seja de reter/ conservar os
nutrientes (Aerts 1999, Funk & Vitousek 2007).
No entanto, têm-se verificado que a principal influência das espécies de plantas na
ciclagem do nitrogênio se dá por meio de impactos nas perdas e ganho de nitrogênio; e
espécies que diferem na eficiência no uso de nitrogênio não resultam em fortes feedbacks na
ciclagem do nitrogênio, uma vez que a maior parte do nitrogênio mineralizado é imobilizada
pelos decompositores microbiais, cumprindo assim um papel maior que as plantas na ciclagem
do nitrogênio. Assim, as plantas irão depender do nitrogênio que não foi utilizado pelos
decompositores microbiais. Paradoxalmente, o processo de imobilização do nitrogênio pelos
decompositores é controlado por inputs de carbono, liberados e regulados pelas plantas, dos
quais os decompositores dependem como fonte de energia. Deste modo, o aumento da
produtividade da planta irá estimular a atividade dos decompositores, aumentando a
imobilização do nitrogênio, e uma redução na produtividade da planta irá aumentar a
quantidade de nitrogênio mineralizada no solo (Neyra & Dobereiner 1977, Knops et al. 2002).
Assim, a grande produtividade das gramíneas africanas, com grandes produções de biomassa,
além de modificar o regime de queimas, gerando mais combustível, também pode causar uma
alteração na ciclagem do nitrogênio (D’Antonio & Vitousek 1992, Baruch & Bilbao 1999),
estimulando a atividade dos decompositores nos períodos de maior produtividade.
Espera-se que características que levam a baixas taxas de perda de nitrogênio sejam
selecionadas em ambientes pobres em nutrientes (Aerts 1999, Reich et al. 2003, Lambers et al.
2008). Deste modo, espécies que possuem área foliar específica pequena, associada a taxas de
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crescimento relativo menores, taxas de decomposição mais baixas, lento rebrotamento de
partes vegetais e conservação de nutrientes serão favorecidas nestes ambientes (Reich et al.
2003, Wright et al. 2004, Lambers et al. 2008). No entanto, de acordo com a hipótese de
flutuação de recursos, que propõe que a invasão é facilitada quando há alta disponibilidade de
recursos causados por distúrbios (Davis et al. 2000), que podem ou não ser freqüentes, uma
espécie invasora irá persistir no ambiente se ela for melhor sucedida na aquisição ou no uso
dos recursos limitantes (Baruch et al. 1985, Funk & Vitousek 2007), ou se ela ativamente
provocar um aumento na disponibilidade dos recursos, alterando o ciclo de nitrogênio,
promovendo fogo ou possuindo associações novas (D’Antonio e Vitousek 1992, Aerts 1999,
Ehrenfeld 2003). Assim, alterações na ciclagem dos nutrientes, em especial do nitrogênio,
podem favorecer a persistência e a disseminação da espécie invasora no ambiente,
aumentando ainda mais o sucesso da invasão. É o caso da espécie invasora, U. decumbens, já
que ela pode manter populações grandes de bactérias fixadoras de nitrogênio em suas raízes.
Em uma revisão sobre as características que conferem melhor desempenho entre
espécies invasoras e nativas, Daehler (2003) verificou que a condição de crescimento que mais
favorecia as espécies nativas sobre as espécies invasoras eram os ambientes pobres em
nutrientes. No geral, as gramíneas africanas parecem ter um requerimento nutricional maior,
apresentando maior produtividade quando crescem em condições com maior disponibilidade
de recursos (Baruch et al. 1985, Bilbao & Medina 1990). Nas savanas venezuelanas, onde há
um gradiente atitudinal com variação na pluviosidade e disponibilidade de nutrientes, a
gramínea nativa, T. plumosas, resiste à invasão por H. rufa e M. minutiflora nos locais mais
secos e menos férteis, porém nos locais onde há uma maior disponibilidade de água e
nutrientes, as gramíneas invasoras deslocam a gramínea nativa (Baruch et al. 1985). Barger et
al. (2003) também verificaram uma resistência da comunidade nativa a invasão por M.
minutiflora na ausência de distúrbios.
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Uma vez que a espécie nativa, E. inflexa, possui área foliar especifica menor em
relação à espécie invasora, espera-se ela apresente uma perda menor de nutrientes e,
consequentemente, uma maior conservação/retenção dos nutrientes, o que favoreceria a
persistência em ambientes como o cerrado (Aerts 1999, Lambers et al. 2008). No entanto, com
a ocorrência de distúrbios e possíveis alterações na disponibilidade de nutrientes, a gramínea
nativa pode ser deslocada pela gramínea invasora, U. decumbens, que apresenta maior
capacidade de colonizar novas áreas, exibindo maior germinação e estabelecimento, maior
produtividade, alterando a ciclagem do nitrogênio, e apresenta maiores taxas fotossintéticas,
sendo mais eficiente no uso do nitrogênio.
Muitos estudos que compararam taxas fotossintéticas e eficiência no uso do
nitrogênio entre espécies invasoras e espécies nativas, verificaram uma maior taxa
fotossintética e maior eficiência no uso do nitrogênio para as espécies invasoras (Baruch et al.
1985, Baruch & Goldstein 1999, Smith & Knapp 2001, McDowell 2002, Niu et al. 2006, Funk &
Vitousek 2007). Na revisão feita por Daehler (2003) acerca das características relacionadas
com o desempenho de espécies invasoras, uma das tendências mais significativas encontradas
foi a maior área foliar total e os menores custos de construção para as espécies invasoras, o
que está relacionado com uso de recurso mais eficiente (Reich et al. 1997, Lambers et al.
2008), mostrando que características relacionadas com o fitness da espécie são determinantes
para o sucesso da invasão. No entanto, o desempenho competitivo das espécies invasoras,
quando o resultado é determinado por características relacionadas com o fitness, pode variar
dependendo das condições ambientais (Daehler 2003). Assim, dependendo da frequência de
distúrbios e, consequentemente, da disponibilidade de nutrientes, a comunidade de
gramíneas nativas de ambientes pobres em nutrientes, como o Cerrado, tem a possibilidade
de resistir à invasão, possivelmente demonstrando um maior desempenho competitivo nessas
condições (Aerts 1999).
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Conclusão

- A gramínea nativa, E. inflexa, e a gramínea invasora, U. decumbens, divergem em
características que influenciam suas habilidades competitivas. A gramínea invasora possui
atributos morfológicos, fisiológicos e reprodutivos que a torna competitivamente superior, tais
como: maior viabilidade das sementes e maior capacidade de germinação, maior área foliar
específica, maior taxa fotossintética e maior eficiência no uso do nitrogênio.

- A espécie nativa, E. inflexa, apresenta estratégias mais adequadas a ambientes pobres em
nutrientes, como maior retenção de nutrientes em relação à espécies invasora, U. decumbens.
Isso favoreceria sua persistência em ambientes como o cerrado.

- Distúrbios no solo que causam aumento na disponibilidade de nutrientes devem favorecer o
sucesso da invasão por U. decumbens e sua persistência no ambiente.
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