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Respostas de espécies invasoras de Poaceae ao estresse hídrico, a 

competição com nativas filogeneticamente próximas e a mudança climática 

global 
RESUMO 

As mudanças climáticas globais tem como principal resultado o aumento na frequência e na 

severidade de eventos extremos, tais como períodos mais prolongados de seca, e mais dias 

quentes ao longo do ano, o que torna os eventos de seca ainda mais severos. Certas espécies 

vegetais possuem alto potencial invasor, que se deve à sua tolerância a condições adversas e à 

recuperação de seus indivíduos após algum distúrbio, o que aumenta a possibilidade de 

colonização e estabelecimento em novos ambientes, interferindo em comunidades nativas. 

Analisou-se experimentalmente o efeito da competição interespecífica da planta invasora 

Urochloa mutica com a espécie nativa Panicum dichotomiflorum, em seu estabelecimento, 

resistência e resiliência, simulando condições de eventos hídricos extremos e a distribuição de 

Panicum dichotomiflorum e Urochloa mutica, particularmente em áreas de proteção 

ambiental. Os resultados alcançados mostraram que a espécie nativa, cresceu menos com as 

mudanças hídricas, principalmente pela falta de água e a espécie invasora mostrou não sofrer 

fortes alterações de crescimento com os distúrbios empregados. As espécies mostraram alterar 

as variáveis de crescimento em competição, impactando de maior maneira a espécie nativa. 

Por outro lado, as espécies em termos de estabilidade temporal não alteraram o crescimento e 

ambas podem apresentar vantagens em ambientes impactados. Em relação à distribuição das 

espécies, os resultados mostraram que a dispersão da planta exótica invasora será maior em 

áreas que possuem sua presença, e também que essa espécie poderá invadir novos lugares, 

como Alemanha e Áustria. Em cenário futuro de mudança climática global em 2070, essa 

espécie invasora pode ocorrer em áreas protegidas. Com relação ao território nacional, U. 

mutica perderá parte da sua distribuição no Brasil, principalmente na região norte e nordeste, 

incluindo áreas de proteção e conservação. Para P. dichotomiflorum, é possível que perdera 

grande parte de seu habitat natural nos dois cenários futuros, mas aumentará sua ocorrência 

em outros lugares, podendo se tornar uma invasora em potencial. Portanto, os resultados 

alcançados indicam que ambas as espécies possuem características importantes no 

enfrentamento às mudanças climáticas e evidenciam que a espécie nativa apresenta 

comportamento invasor, com informações de enorme valia para gestores ambientais, 

especialmente nos trabalhos de manejo das duas espécies de Poaceae, que têm potencial 

invasor para áreas preservadas, e em pesquisas que evidenciem áreas suscetíveis a invasões. 

 

Palavras-chave: Inundação e seca. Modelo de Distribuição de Espécies. Mudanças 

climáticas. Panicum dichotomiflorum. Urochloa mutica.  

 

 

  



Responses of Poaceae invasive species to water stress, competition with 

phylogenetically close natives and global climate change  

 

ABSTRACT 

Global climate change has as its main result an increase in the frequency and severity of 

extreme events, such as longer periods of drought, and more hot days throughout the year, 

which makes drought events even more severe. Certain plant species have a high invasive 

potential, which is due to their tolerance to adverse conditions and the recovery of their 

individuals after some disturbance, which increases the possibility of colonization and 

establishment in new environments, interfering with native communities. The effect of 

interspecific competition between the invasive plant Urochloa mutica and the native species 

Panicum dichotomiflorum was experimentally analyzed on its establishment, resistance and 

resilience, simulating conditions of extreme water events and the distribution of Panicum 

dichotomiflorum and Urochloa mutica, particularly in protected areas environmental. The 

results obtained showed that the native species grew less with the water changes, mainly due 

to the lack of water, and the invasive species did not show strong growth alterations with the 

disturbances used. Furthermore, the species were shown to alter the growth variables in 

competition, impacting the native species more. On the other hand, the species in terms of 

temporal stability did not change growth and both may have advantages in impacted 

environments. Regarding the distribution of species, the results showed that the dispersion of 

the invasive exotic plant will be greater in areas that already have its presence, and also that 

this species may invade new places, such as Germany and Austria. In a future scenario of 

global climate change in 2070, this invasive species could occur in protected areas. Regarding 

the national territory, U. mutica will lose part of its distribution in Brazil, mainly in the north 

and northeast regions, including areas of protection and conservation. For P. dichotomiflorum, 

it is possible that it will lose a large part of its natural habitat in the two future scenarios, but it 

will increase its occurrence in other places, being able to become a potential invasive. 

Therefore, the results achieved indicate that both species have important characteristics in 

coping with climate change and show that the native species has an invasive behavior, with 

information of enormous value to environmental managers, especially in the management 

work of the two species of Poaceae, which have invasive potential for preserved areas, and in 

research that evidence areas susceptible to invasion. 

Keywords: Climate change. Flooding and drought. Panicum dichotomiflorum. Species    

Distribution Models. Urochloa mutica. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL  

Nas últimas décadas, as mudanças climáticas impactaram ecossistemas inteiros onde 

as alterações no clima estiveram mais intensas e consequentemente, mais abrangentes (IPCC, 

2014). Muitas espécies aquáticas mudaram sua distribuição geográfica, padrões de migração, 

sazonalidade, abundância e interações intra e interespecíficas, por efeito de alterações 

climáticas em seu habitat (IPCC, 2014). Por esse motivo, a mudança climática acelerada é 

aceita atualmente de forma consistente e ampla pela comunidade científica internacional 

(Pellegrino et al. 2007). Dentre essas mudanças, a temperatura média global é estimada com 

aumento entre 1,4° C e 5,8º C até o final do século XXI (IPCC, 2007). O aquecimento 

crescente aumenta a probabilidade de impactos na Terra, como a frequência e a severidade de 

ondas de calor, gerando precipitação excessiva, bem como secas com implicações para 

eventos extremos de inundações intensas e secas prolongadas, podendo ser graves, 

generalizados e irreversíveis (IPCC, 2021).  

Cada espécie possui diferentes mecanismos para enfrentar a mudança climática, 

mediante alterações na morfologia externa, na histologia, na citologia e na fisiologia da 

planta, fornecendo resistência à essas espécies em ambientes impactados (Luo et al. 2008; 

McDowell et al. 2008; Osakabe et al. 2014). Os efeitos de eventos climáticos extremos, como 

seca prolongada e inundação intensa, sobre a resistência e resiliência das espécies são fatores 

importantes na definição da composição de espécies de uma comunidade e pode determinar se 

as espécies, principalmente as nativas, continuarão residindo em seu local de origem. 

A mudança climática ainda deverá gerar incertezas sobre a definição de espécies 

invasoras, pois algumas espécies, que atualmente são altamente invasivas, poderão diminuir 

seu impacto futuramente, e espécies não consideradas invasoras, poderão mudar suas 

distribuições geográficas, estendendo-se para novas áreas, e se tornar espécies invasivas 

(Hellmann et al. 2008).  

Uma espécie para ser considerada invasora precisa se estabelecer em um local 

estrangeiro, espalhar seus indivíduos e sustentar populações ao longo de ciclos de vida 

(Richardson et al. 2000, 2012). Muitas vezes, isso ocorre por meio do aumento do comércio e 

do turismo associados à globalização e expansão da atividade humana, introduzindo 

acidentalmente ou propositalmente espécies em lugares propícios para seu desenvolvimento, o 

que possibilita eventos de invasão (van Kleunen et al. 2010, 2015; Wan e Wang, 2018). As 

espécies invasivas possuem alto potencial para se expandir amplamente fora de seus limites 
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naturais, gerando efeitos negativos sobre as espécies nativas e a estabilidade geral de 

ecossistemas; como consequência, torna-se necessária a verificação do risco de expansão de 

espécies invasoras em cenário futuro e em áreas com grande diversidade ecológica (van 

Kleunen et al. 2015; Wan e Wang, 2018).  

Nesse contexto, o trabalho teve por objetivo analisar a influência do estresse hídrico e 

da competição com a espécie nativa Panicum dichotomiflorum Michx. sobre o 

desenvolvimento da espécie invasora Urochloa mutica (Forssk.) T. Q. Nguyen, em seu 

estabelecimento, resistência e resiliência, simulando condições de inundação e de seca (i) e 

verificar a mudança na distribuição geográfica das espécies Panicum dichotomiflorum e 

Urochloa mutica através do modelo de distribuição de espécies, identificando áreas com o 

maior risco de expansão de Urochloa mutica e explorando a mudança da distribuição 

geográfica da espécie Panicum dichotomiflorum (ii). Como complemento ao estudo, foram 

identificados os locais de expansão das espécies em áreas protegidas internacionalmente.  
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2 COMPETIÇÃO INTERESPECÍFICA ENTRE ESPÉCIES INVASORA E NATIVA 

DE POACEAE, SUBMETIDAS AO EFEITO DE ESTRESSE HÍDRICO  

RESUMO 

As mudanças climáticas globais são as principais causas do aumento na frequência e na 

severidade de eventos extremos, tais como períodos mais prolongados de seca, e mais dias 

quentes ao longo do ano, o que torna os eventos de seca ainda mais severos. Certas espécies 

vegetais possuem alto potencial invasor, que se deve à sua tolerância a condições adversas e à 

recuperação de seus indivíduos após algum distúrbio, o que aumenta a possibilidade de 

colonização e estabelecimento em novos ambientes, interferindo em comunidades nativas. 

Entretanto, pouco se sabe se eventos climáticos extremos, tais como a seca, podem aumentar 

o potencial invasor de uma espécie. Nesse contexto, o objetivo da pesquisa foi analisar 

experimentalmente o efeito da competição interespecífica da planta invasora Urochloa mutica 

com a espécie nativa Panicum dichotomiflorum, em seu estabelecimento, resistência e 

resiliência, simulando condições de inundação e de seca. Foram realizados dois experimentos, 

em que primeiramente simulamos inundação e seca, juntamente com competição 

interespecífica das espécies. O segundo experimento realizado abordou a estabilidade 

temporal. Os resultados alcançados mostraram que a espécie nativa, cresceu menos com as 

mudanças hídricas, principalmente pela falta de água e a espécie invasora mostrou não sofrer 

fortes alterações de crescimento com os distúrbios empregados. As espécies mostraram alterar 

as variáveis de crescimento em competição, impactando de maior maneira a espécie nativa. 

Por outro lado, as espécies em termos de estabilidade temporal não alteraram o crescimento e 

ambas podem apresentar vantagens em ambientes impactados. Os resultados alcançados 

indicam, portanto, que ambas as espécies possuem características importantes no 

enfrentamento às mudanças climáticas e evidenciam que a espécie nativa pode apresentar 

comportamento invasor, especialmente quando sujeita a mudanças climáticas e eventos 

extremos.  

Palavras-chave: Inundação e seca, Mudanças climáticas, Panicum dichotomiflorum,  

Urochloa mutica.  
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INTERSPECIFIC COMPETITION BETWEEN INVASIVE AND NATIVE POACEAE 

SPECIES SUBJECTED TO THE EFFECT OF WATER STRESS 

ABSTRACT 

Global climate change has as the main result an increase in the frequency and severity of 

extreme events, such as longer periods of drought, and more hot days throughout the year, 

which makes drought events even more severe. Certain plant species have a high invasive 

potential, which is due to their tolerance to adverse conditions and the recovery of their 

individuals after some disturbance, that increases the possibility of colonization and 

establishment in new environments, interfering with native communities. However, little is 

known whether extreme events, such as drought, can increase the invasive potential of the 

species. In this context, the objective of the present work was to experimentally analyze the 

effect of the interspecific competition of the invasive plant Urochloa mutica with the native 

species Panicum dichotomiflorum, in its establishment, resistance and resilience, simulating 

flood and drought conditions. Two experiments were carried out, in which we first simulated 

flooding and drought, together with interspecific species competition. The second experiment 

was implemented addressing temporal stability. The results obtained showed that the native 

species grew less with water changes, mainly due to the lack of water, and the invasive 

species did not show strong growth alterations due to the disturbances used. Furthermore, the 

species showed to alter the growth variables in competition, impacting the native species 

more strongly. On the other hand, the species in terms of temporal stability did not change 

growth and both may have advantages in impacted environments. The results achieved 

indicate, therefore, that both species have important characteristics in facing climate change 

and show that the native species can present invasive behavior, especially when subjected to 

extreme events. 

Keywords: Climate change, Flooding and drought, Panicum dichotomiflorum, Urochloa 

mutica. 
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2.1 Introdução 

Nas últimas décadas, a mudança climática vem acontecendo de maneira acelerada, 

segundo o Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC), causando 

alterações mais fortes e abrangentes no clima. As alterações no clima impactam ecossistemas 

inteiros, por meio de padrões de migração, sazonalidade, abundância, interações intra e 

interespecíficas das espécies em seu habitat e mudança na distribuição geográfica, 

estabelecendo riscos aos ecossistemas únicos e ameaçados por ações antrópicas (IPCC, 2014). 

Essas respostas são dependentes da temperatura ambiental, e dessa forma, variações na 

temperatura, ainda que sutis, podem representar a extinção local de espécies. Ainda, o 

aquecimento contínuo da temperatura global, ou seja, um clima mais quente, intensifica a 

variação do ciclo global da água, como a frequência e a severidade de ondas de calor, gerando 

precipitação excessiva, bem como secas com implicações para eventos extremos de 

inundações intensas e secas prolongadas (IPCC, 2021).  

A seca causada por eventos climáticos extremos é descrita como período em que a 

disponibilidade de água no solo é restrita ou quase nula, gerando deficiência hídrica que pode 

causar grandes variações na morfologia e fisiologia das plantas (Luo et al. 2008; McDowell et 

al. 2008; Li et al. 2014). A inundação, por outro lado, é caracterizada quando a quantidade de 

água excede a capacidade da planta de realizar suas funções básicas, como fotossíntese e 

absorção de nutrientes pelas raízes, podendo levar a morte dos tecidos vegetais, em sequência, 

a morte do indivíduo (Jackson, 2008; Jackson et al. 2009; Osakabe et al. 2014).  

Cada espécie possui diferentes mecanismos para enfrentar a variação hídrica do solo, 

mediante alterações na morfologia externa, na histologia, na citologia e na fisiologia da 

planta, fornecendo resistência à essas espécies em ambientes com pouca ou grande 

disponibilidade de água (Luo et al. 2008; McDowell et al. 2008; Osakabe et al. 2014). Os 

efeitos de eventos climáticos extremos, como seca prolongada e inundação intensa, sobre a 

resistência e resiliência das espécies são fatores importantes na definição da composição de 

espécies de uma comunidade e pode determinar se as espécies, principalmente as nativas, 

continuarão residindo em seu local de origem. Definimos resistência como a capacidade da 

espécie de resistir a mudanças hídricas, ou seja, não ser fortemente pertubada por clima 

extremo, e resiliência como a capacidade de recuperação após a pertubação, ou seja, se 

recuperar após ser afetada por clima extremo (Pimm 1984; Tilman e Downing 1994; Hoover 

et al. 2014; Osland et al. 2015). Acrescente-se que a resiliência das espécies não inclui 

somente a capacidade de um sistema em retornar ao estado existente antes das perturbações, 
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mas também de se adaptar às condições desfavoráveis (Klein et al. 2003; Adger et al. 2005; 

Folke, 2006; Cutter et al. 2008). Dessa maneira, a mudança na disponibilidade hídrica pode 

favorecer as espécies mais tolerantes, como algumas espécies invasoras, causando mudanças 

na diversidade e na composição de espécies de um determinado ambiente (Thomaz e 

Michelan, 2011; Boschilia et al. 2012).  

 Nos dias atuais, a invasão de espécies está intimamente ligada à perda da 

biodiversidade, processo que pode ser agravado com as mudanças climáticas, por meio do 

aumento do transporte de propágulos através de eventos extremos, da extensão de áreas 

adequadas para o estabelecimento de espécies estrangeiras, e evidência habilidades 

competitivas das espécies com potêncial invasor (Walther et al. 2009). Resultando sérias 

consequências para a comunidade local, como a extinção de espécies nativas e a prevalência 

de espécies invasoras (Didham et al. 2005; Walther et al. 2009). A invasão de espécies gera a 

modificação dos ciclos naturais do ecossistema, a mudança da característica fisionômica das 

comunidades e a consequente alteração da paisagem natural, gerando prejuízos econômicos e, 

principalmente, ecológicos (Linders et al. 2019).  

 As ameaças sobre espécies invasoras vêm sendo estudadas amplamente nas últimas 

décadas (Elton, 1958; Pimm et al. 1995; Parker et al. 2013; van Kleunen et al. 2015; 

Muthukrishnan e Larkin, 2020). E compreende-se que o sucesso no estabelecimento de uma 

espécie invasora depende de fatores bióticos e abióticos (Elton, 1958; Davis et al. 2000). 

Fatores abióticos podem ser importantes para o estabelecimento da espécie invasora, pois em 

condições adequadas, o ambiente fornece uma nova área para colonização de espécies 

estrangeiras (Huenneke et al. 1990; Ehrenfeld, 2003; Soti et al. 2020). Por outro lado, fatores 

bióticos, como a competição interespecífica das espécies, podem ser uma barreira para o 

estabelecimento de espécies estrangeiras, o que proporciona resistência à chegada de novas 

espécies, potencialmente invasoras, podendo reduzir a susceptibilidade às invasões 

(invasibility) (Elton, 1958; Soti et al. 2020). 

De acordo com Bennett et al (2011), as plantas exóticas invasoras possuem 

mecanismos que as auxiliam na competição com espécies nativas, conseguindo se estabelecer 

em locais com maior facilidade e, consequentemente, interferindo no crescimento e habitat de 

outras plantas da comunidade nativa. As espécies do gênero Urochloa são consideradas como 

uma das ameaças à biodiversidade global e função do ecossistema, sendo reconhecidas pelo 

seu potencial invasor e capacidade competitiva e a espécie invasora Urochloa mutica 

(Forssk.) T. Q. Nguyen, denominada como aquática emergente, se destaca pela alta 

dominância sobre espécies nativas (Pyšek, 1998; Douglas e O'Connor, 2004; Zenni e Ziller, 
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2011). Pesquisas relacionadas ao comportamento de invasibilidade de plantas são mais 

frequentes, como, por exemplo, o estudo de Douglas e O'Connor (2004), que reportam a 

capacidade dessas plantas de impactar o ambiente e outras espécies durante seu 

estabelecimento. Em contraste, Panicum dichotomiflorum Michx., é uma espécie nativa, 

aquática emergente, com ampla distribuição no território brasileiro (Flora do Brasil). Segundo 

Kawakita et al (2018), em alguns lugares do ambiente natural, não há a coocorrência das 

espécies, como por exemplo Pampa e Pantanal, localizadas na Planície de Inundação do rio 

Paraná, possibilitando a investigação sobre a capacidade competitiva das espécies e 

invasibilidade de U. mutica.   

Estudos de competição entre espécies nativas e exóticas invasoras possuem o 

propósito de entender melhor a dinâmica da comunidade em um contexto de invasão 

ecológica e também manejo adequado de ambientes já impactados (Brown et al. 2002; Vilà e 

Weiner, 2004; Molina-Montenegro et al. 2019; Fagúndez e Lema, 2019). Nesse contexto, o 

objetivo do estudo foi verificar a influência do estresse hídrico e da competição com P. 

dichotomiflorum sobre o desenvolvimento de U. mutica, em seu estabelecimento, resistência e 

resiliência, simulando condições de inundação e de seca. Nesse estudo foram testadas duas 

hipóteses. Na primeira a espécie nativa P. dichotomiflorum é vulnerável em relação ao 

crescimento em competição com a espécie invasora U. mutica em diferentes condições de 

disponibilidade hídrica. Na segunda a espécie nativa P. dichotomiflorum é mais sensível ao 

estresse hídrico provocado pela seca e inundação e em período de estabelecimento, resistência 

e resiliência, quando comparada a espécie invasora U. mutica.  

2.2 Material e métodos 

2.2.1 Área de estudo 

A área escolhida para a realização da coleta das plantas foi o Rio Paraná, localizada no 

estado do Paraná, Brasil. Essa área é conhecida como Planície de Inundação do Rio Paraná 

(PIAP), apresentando um trecho dinâmico e mutável, com a formação de canais únicos, 

proporcionando um ambiente heterogêno para as comunidades locais (Agostinho e Zalewski, 

1996). A dinâmica hídrica nesses locais é influênciada pelo pulso de inundação que 

proporciona períodos de inundação e seca, e seleciona as espécies residentes ou as que 

aproveitam esses tipos de distúrbios para se estabelecerem nesses locais (Junk et al. 1989). 

Esse ambiente heterogêneo proporciona a formação indireta de ilhas e depósitos de areias 

como barras arenosas.  
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Entre as diversas barras na área, foi selecionada para estudo a da ilha Mineira 

(22°41'39.44" S, 53°09'41.50" W) e a barra da ilha Bandeira (22°47'43.20" S, 53°22'12.40"W) 

(figura 1). Essas ilhas estão relativamente distantes uma da outra, mas não para estabelecer 

uma barreira geográfica entre as espécies, possibilitando a troca de individuos de diferentes 

espécies e possibilitando relações interespecíficas como a competição dos indivíduos. 

Entretanto, pesquisas anteriores (relatório Peld (2018) dados não publicados) mostram a não 

coocorrência das espécies nesses locais e alta abundância da espécie nativa na barra da ilha 

Bandeira e da espécie invasora na barra da ilha Mineira, gerando questões sobre a 

possibilidade de interação das espécies e capacidade de competição entre elas.  

Para a realização experimental, plantas adultas da espécie invasora U. mutica foram 

coletadas em 2019 na ilha Mineira e da espécie nativa P. dichotomiflorum coletadas na ilha 

Bandeira, em seu ambiente natural. Foram realizadas duas coletas em períodos diferentes, a 

primeira ocorreu no mês de maio e a subsequente no mês de agosto. As plantas foram 

transferidas para casa de vegetação da Universidade Estadual de Maringá, onde 

permaneceram em sacos plásticos contendo substrato oriundo do ambiente natural das 

espécies, com irrigação intercaladas de dois dias, por um período ~30 dias para sua 

aclimatação. A aclimatação foi realizada para as plantas conseguirem se adaptar ao estresse 

gerado pela retirada do ambiente natural, completando assim a etapa pré-experimental com 

propágulos saudáveis no início dos experimentos, ou seja, caule derivado das plantas adultas 

para a propagação vegetativa carente de lesões. Após esse período, as plantas foram 

manuseadas para a realização dos experimentos 1 e 2.  
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Fig 1 Fonte da imagem: Adaptação do Nupelia (2008). Mapa ilustrando a Planície de 

Inundação do alto Rio Paraná, evidênciando as barras arenosas da Ilha Mineira e Ilha 

Bandeira.  

 

2.2.2 Delineamento experimental 

Para testar as hipóteses, foi adotado um delineamento experimental totalmente 

casualizado para o experimento 1 e 2. Os propágulos foram obtidos das plantas adultas por 

poda manual com tesoura simples, que consistem em dois nós caulinares por propágulo, e de 

2 à 4 indivíduos por unidade amostral. Os propágulos considerados saudáveis por análise 

visual, isto é, carentes de lesões na sua morfologia, foram pesados e plantados em baldes 

plásticos (19 x 15 x 18) de 5 litros. Como substrato foi utilizado uma camada de 10 cm de 

altura (~1 kg) de solo, com origem eruptiva e solos resultantes da decomposição do Arenito 

Caiuá e das rochas eruptivas (EMBRAPA, 1984) (25%), misturado com areia (75%). As 

porcentagens para a mistura do substrato foram obtidas pela lógica de semelhança do 

substrato no ambiente natural das espécies. Os baldes contendo os diferentes tratamentos e as 

espécies em monocultura e policultura foram mantidos sobre bancada, em casa de vegetação, 

e colocados lateralmente de maneira aleatória em seis fileiras. A aleatorização foi realizada no 

software R. 

O experimento 1 foi configurado para avaliar a competição interespecífica entre as 

espécies em um cenário de restrição hídrica e inundação. O experimento 2 foi configurado 

para verificação do estabelecimento, resistência e resiliência das espécies através da 

disponibilidade hídrica. A realização experimental ocorreu de modo contínuo, ou seja, com o 

término do primeiro experimento foi montado sequencialmente o segundo, mas sem 

interposição experimental.   

2.2.2.1 Experimento 1: Competição interespecífica em cenários de restrição hídrica e 

inundação 

Para analisar a primeira hipótese de nosso estudo, o experimento 1 consistiu dos 

seguintes tratamentos: controle (manutenção do solo úmido), inundado (com lâmina de água a 

~10 cm acima do solo) e seco (sem reposição de água) com crescimento em monocultura de 

P. dichotomiflorum, monocultura de U. mutica e policultura de ambas as plantas (crescimento 

em competição). Cada nível foi replicado cinco vezes, totalizando um n amostral de 45 

unidades experimentais. Para simplificar a denominação das espécies em competição, a 

denominação foi escolhida por CC = espécie em competição, ou seja, P. dichotomiflorum e U. 

mutica na mesma unidade amostral e SC = espécie isolada na unidade amostral (figura 2).  
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Fig 2 Diagrama esquemático ilustrando o delineamento experimental 1. A espécie 

nativa P. dichotomiflorum é indicada pela letra P e a espécie exótica invasora U. mutica 

indicada pela letra U em monocultura, ou seja, espécies isoladas e policultura, ou seja, 

espécies em competição (P+U), bem como os tratamentos com disponibilidade de água em 

cores diferentes.  
 

Foram utilizados quatro propágulos para unidades experimentais sem competição e 

dois propágulos de cada espécie para unidades experimentais em competição. Os propágulos 

foram pesados inicialmente para obter a biomassa dos indivíduos e receberam irrigação diária 

(condição controle) por 22 dias. Após esse período, o distúrbio dos tratamentos foi aplicado. 

As plantas permaneceram mantidas no tratamento inundado e seco por 15 dias, até que 

ocorresse o início de senescência dos indivíduos, tempo suficiente para impactar o 

desenvolvimento da invasora (Michelan et al. 2010ab). Após 15 dias, todas as plantas, de 

todos os tratamentos, retornaram na condição controle, permanecendo por mais 20 dias. 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação com temperatura ambiente, nos 

meses de julho, agosto e setembro. No final do experimento, todas as unidades experimentais 

foram retiradas e examinadas para a obtenção da biomassa e comprimento final, por meio da 

coleta da porção aérea e raiz.  

2.2.2.2 Experimento 2: Estabelecimento, resistência e resiliência das espécies através da 

disponibilidade hídrica 

A verificação da segunda hipótese de nosso estudo foi feita mediante o experimento 

dois, que consistiu nos seguintes tratamentos: controle (manutenção do solo úmido), inundado 

(com lâmina de água a ~10 cm acima do solo) e seco (sem reposição de água). Ainda, foi 

verificado os períodos de estabelecimento, resistência e resiliência das espécies 

individualmente. No período de estabelecimento as espécies receberam condição controle, no 
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período de resistência as espécies sofreram o distúrbio por seca e inundação e no período de 

resiliência as espécies retornaram a condição controle. Cada nível foi replicado cinco vezes, 

totalizando um n amostral de 90 unidades experimentais (figura 3).  

 

Fig 3 Diagrama esquemático ilustrando o delineamento experimental 2. A espécie 

nativa P. dichotomiflorum é indicada pela letra P e a espécie exótica invasora U. mutica 

indicada pela letra U em monocultura em períodos de estabelecimento, resistência e 

resiliência bem como os tratamentos com disponibilidade de água em cores diferentes.  

 

Foram utilizados quatro propágulos de cada espécie para cada unidade experimental. 

Esses propágulos foram pesados inicialmente para obter a biomassa dos indivíduos. Todos os 

tratamentos inicialmente receberam irrigação diária por 48 dias (condição controle). Após 

esse período, cinco unidades de cada tratamento foram retiradas aleatoriamente para a 

obtenção da biomassa e comprimento referente ao período de estabelecimento das plantas. As 

simulações de estresse foram aplicadas, mantendo os tratamentos controle, inundado e seco, 

como descrito no experimento 1. As plantas permaneceram sob o tratamento de 

resistência/estresse (na condição de seco e inundado) por 20 dias até que ocorresse o início de 

senescência. Após os 20 dias, cinco unidades de cada tratamento foram retiradas 

aleatoriamente para a obtenção da resistência/estresse das plantas. Após o período de 

resistência, todas as plantas restantes, de todos os tratamentos, retornaram à condição 

controle, permanecendo por mais 44 dias para a análise de resiliência dos indivíduos. Ao final 

do experimento, as plantas foram retiradas para a obtenção da biomassa e comprimento final.  

O experimento foi conduzido em casa de vegetação, à temperatura ambiente, referente 

aos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Os recipientes plásticos 

foram colocados lateralmente de maneira aleatória em fileiras para melhor organização. O 

experimento foi realizado em 112 dias.  
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Fig 4 Fonte da imagem: Climatempo. O gráfico representa o comportamento da 

precipitação e da temperatura ao longo do ano, por meio de observações realizadas nos 

últimos 30 anos.  

 

Foram consideradas como variáveis respostas para ambos os experimentos: a biomassa 

total (biomassa da parte aérea e raiz), biomassa da parte aérea, biomassa da raiz, comprimento 

da parte aérea, comprimento da raiz e a razão raiz/parte aérea (um indicativo da alocação de 

biomassa para aquisição de luz ou nutrientes). Para simplificar a denominação das variáveis 

respostas, optamos por biomassa total=MST; biomassa da parte aérea = MSPA; biomassa da 

raiz = MSR; comprimento da parte aérea = CPA; comprimento da raiz = CR e razão raiz/parte 

aérea = MSR/MSPA.  

2.2.2.3 Análises estatísticas relacionadas aos experimentos 1 e 2 

Para verificar diferenças das variáveis respostas e os níveis de disponibilidade de água 

nos tratamentos no primeiro experimento, bem como a interação entre eles, os dados foram 

avaliados estatisticamente mediante a análise de variância bifatorial por permutações (999) 

(ANOVA-two way), no software R,  aplicando-se o teste de Tukey para comparação a 

posteriori das médias dos tratamentos (Keselman e Rogan, 1977; Wheeler e Torchiano, 2016). 

Os valores da MST, MSPA, MSR, CPA, CR e MSR/MSPA foram analisados com um nível 

de significância α=0.05 para cada espécie individualmente. O pressuposto de normalidade 

(teste de Shapiro-Wilk) não foi alcançado, optando-se então pela transformação box-cox para 

a normalização dos dados (Sakia, 1992). A homocedasticidade (teste de Levene) e 

independência foram atingidas (Levene, 1960; Shapiro e Wilk, 1965). 

Para a análise estatística do segundo experimento, optou-se pela utilização da 

PERMANOVA (Permutational multivariate analysis of variance), pois os dados não 
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atingiram os pressupostos de normalidade e homocedasticidade (Anderson, 2017). Foi 

realizado o teste de coordenadas principais (PCoA), onde os dois primeiros eixos com maior 

representatividade foram escolhidos para a realização da PERMANOVA com distância 

euclidiana (Gower, 2005). Esses testes foram conduzidos no software R na versão 4.0.4. 

2.3 Resultados 

Os resultados obtidos para espécie P. dichotomiflorum, na presença e ausência da 

espécie U. mutica, mostraram que a biomassa MST, MSPA e MSR foram significativamente 

afetadas pela disponibilidade de água e pela competição. Entretando, a variável MSR/MSPA, 

o fator competição não foi significativo (tabela 1). Houve interação de fatores na variável 

MSR, mostrando que a biomassa da raiz pode ter sido diretamente influênciada pela própia 

característica de crescimento da espécie.  

Para CPA e CR, apenas o fator distúrbio obteve significância, ou seja, a espécie P. 

dichotomiflorum sofreu com a diferença na disponibilidade de água, porém a espécie não 

demonstrou alterar o comportamento de seus indivíduos com a presença da U. mutica. Sendo 

assim, P. dichotomiflorum obteve comprimento semelhante de seus indivíduos com a 

presença de U. mutica. 

Para a espécie U. mutica, a análise mostrou-se significativa para o fator competição 

nas variáveis respostas de MST, MSPA e MSR e para o fator distúrbio na variável de 

comprimento CPA (tabela 1). A espécie U. mutica, demonstra não alterar sua biomassa com o 

distúrbio hídrico, mas sofre um efeito negativo com a presença de P. dichotomiflorum. 

Entretanto, para a variável de comprimento da parte aérea, a espécie U. mutica obteve 

alteração de seus indivíduos em relação a disponibilidade hídrica.  
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Tabela 1 Resultado da análise de variância para a espécie P. dichotomiflorum e U. mutica 

com fator competição (policultura) e fator distúrbio em condição controle, inundado e seco. 

MST = biomassa total; MSPA = biomassa da parte aérea; MSR = biomassa da raiz; CPA = 

comprimento da parte aérea; CR = comprimento da raiz; MSR/MSPA = razão raiz/parte 

aérea. 

Espécie Variável resposta Fatores F p 

  Distúrbio 7.966017 0.004 

P. dichotomiflorum  MST Competição 34.989306 0.001 

  Distúrbio X Competição 2.503498 0.12 

     

 MSPA Distúrbio 5.521423 0.015 

  Competição 49.740443 0.001 

  Distúrbio X Competição 1.79302 0.209 

     

 MSR Distúrbio 12.700897 0.001 

  Competição 12.995753 0.004 

  Distúrbio X Competição 3.962151 0.031 

     

 MSR/MSPA Distúrbio 14.2373554 0.001 

  Competição 0.6424363 0.444 

  Distúrbio X Competição 0.6706655 0.535 

     

 CPA Distúrbio 28.4330162 0.001 

  Competição 0.2998793 0.585 

  Distúrbio X Competição 0.9311985 0.44 

     

 CR Distúrbio 7.7130437 0.004 

  Competição 3.0786558 0.096 

  Distúrbio X Competição 0.0229989 0.972 

     

  Distúrbio 3.740516 0.05 

U. mutica  MST Competição 26.498589 0.001 

  Distúrbio X Competição 0.22613 0.796 

     

 MSPA Distúrbio 3.15540677 0.074 

  Competição 42.7747711 0.001 

  Distúrbio X Competição 0.02147065 0.981 

     

 MSR Distúrbio 3.0393018 0.06 

  Competição 6.0445156 0.025 

  Distúrbio X Competição 0.4378236 0.664 

     

 MSR/MSPA Distúrbio 1.8231197 0.185 

  Competição 0.2514916 0.593 

  Distúrbio X Competição 0.100412 0.909 
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 CPA Distúrbio 6.444573 0.003 

  Competição 3.137841 0.073 

  Distúrbio X Competição 1.730498 0.199 

     

     

 CR Distúrbio 0.01647798 0.985 

  Competição 3.58376825 0.073 

  Distúrbio X Competição 3.17113675 0.061 

 

As análises post-hoc de Tukey para a biomassa (MST, MSPA e MSR) mostraram que 

P. dichotomiflorum diferenciou-se no quesito competição, ou seja, com a presença de U. 

mutica, obtendo uma menor biomassa em policultura (figura 5). Para o fator distúrbio, o 

tratamento seco mostrou-se com com menor biomassa em relação aos demais tratamentos e o 

tratamento controle obteve melhor ganho de massa seca da espécie P. dichotomiflorum (figura 

5). O tratamento seco diferenciou-se do tratamento controle e do tratamento inundado nas 

veriáveis MST e MSR (p < 0.05). Porém, entre o tratamento controle e inundado não houve 

diferença significativa. Para a variável MSPA o tratamento controle diferenciou-se do 

inundado (p = 0.01). Para as variáveis respostas de comprimento (CPA e CR) e MSR/MSPA, 

a espécie P. dichotomiflorum não sofreu alteração com a presença da espécie U. mutica, ou 

seja, a espécie obteve comprimento da parte aérea e raiz relativamente iguais em monocultura 

e policultura (figura 6). Para o fator distúrbio, a análise de Tukey mostrou que CPA, todos os 

tratamentos (controle, inundado e seco) diferenciaram entre si (p < 0.05). A variável resposta 

CR o tratamento seco diferenciou-se dos demais e a variável MSR/MSPA o tratamento seco 

diferenciou-se do tratamento controle (p = 0.0002), evidênciando perda de crescimento 

principalmente no tratamento com pouca disponibilidade de água (figura 6).  

Para a espécie U. mutica, a análise mostrou-se significativa no fator competição nas 

variáveis respostas de MST, MSPA e MSR (tabela 1), demonstrando a perda de biomassa 

quando a espécie estava em policultura (competição). O fator distúrbio diferiu 

significativamente na variável de comprimento CPA, diferenciando o tratamento seco e 

inundado (p = 0.01), ressaltando que a espécie U. mutica obteve menor crescimento no 

tratamento seco e maior crescimento no tratamento inundado (figura 5 e 6).  
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Fig 5 Efeito da disponibilidade hídrica com tratamento inundado, controle e seco nas 

variáveis de biomassa em P. dichotomiflorum (painel esquerdo) e U. mutica (painel direito) 

em policultura (competição) e isolada. As barras representam a média dos tratamentos e o 

marcador o erro padrão. Biomassa da parte aérea = MSPA; Biomassa da raiz = MSR; 

Biomassa total = MST; Razão raiz/parte aérea = MSR/MSPA.  
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Fig. 6 - Efeito da disponibilidade hídrica com tratamento inundado, controle e seco 

nas variáveis de comprimento em P. dichotomiflorum (painel esquerdo) e U. mutica (painel 

direito) em policultura (competição) e isolada. As barras representam a média dos tratamentos 

e o marcador o erro padrão. Comprimento da parte aérea = CPA; Comprimento da raiz = CR.  

 

A PERMANOVA, com as variáveis respostas MST, MSPA, MSR, MSR/MSPA, CPA 

e CR, evidenciou que houve diferenças entre os fatores (tabela 2). Como predito em nossa 

segunda hipótese, as espécies divergiram entre si e nos tratamentos com diferente 

disponibilidade hídrica. Entretanto, para o período de estabelecimento, resistência e resiliência 

(tempo) o resultado não mostrou significância. O efeito da interação entre fatores também não 

foi significativo. 

A análise par a par feita a posteriori indicou diferença significativa entre o tratamento 

controle e seco (F = 11.463, p = 0.001) e entre o tratamento inundado e seco (F= 5.043, p = 

0.014), porém não houve diferença entre o tratamento inundado e controle (F= 1.080, 

p=0.317). Ambas as espécies obtiveram um menor crescimento no tratamento seco (figura 7 e 

8). As espécies P. dichotomiflorum e U. mutica também diferiram entre si (F= 9.46, p=0.001), 

evidênciando que a espécie U. mutica ainda obtem vantagem de crescimento em ambientes 

com variações hídricas.  
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Tabela 2 Resultado PERMANOVA para os efeitos de estabelecimento, resistência e 

resiliência (Tempo), inundado, controle e seco (Distúrbio) e espécie U. mutica e P. 

dichotomiflorum (Espécie) das variáveis respostas (MST, MSPA, MSR, MSR/MSPA, CPA e 

CR) agrupadas em coordenadas principais (PcoA). 

Fator Pseudo-F p 

Tempo 1.6187 0.125 

Distúrbio 11.3004 0.001 

Espécie 5.1452 0.001 

Tempo x Espécie 2.0324 0.066 

Tempo x Distúrbio 1.5669 0.094 

Espécie x Distúrbio 1.6599 0.115 

Tempo x Distúrbio x Espécie 1.1554 0.295 

 

 

Fig 7 PERMANOVA das variáveis respostas agrupadas em coordenadas principais 

(PcoA) em tratamento inundado, controle e seco para a espécie P. dichotomiflorum e U. 

mutica em período de estabelecimento, resistência (estresse) e resiliência. Em cada ponto, o 

marcador representa o centro de massa, o retângulo o erro padrão e os traços representam os 

valores mínimo e máximo. 
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Fig 8 PERMANOVA das variáveis respostas agrupadas em coordenadas principais 

(PcoA) em tratamento inundado, controle e seco para a espécie P. dichotomiflorum e U. 

mutica em período de estabelecimento, resistência (estresse) e resiliência. 

2.4 Discussão 

Plantas exóticas invasoras podem ser comumente encontradas em diversas 

comunidades vegetais interagindo umas com as outras. A interação entre espécie nativa e 

invasora, como por exemplo a competição entre espécies, é geralmente uma das primeiras 

explicações de como uma espécie invasora é capaz de se naturalizar, invadir e se tornar 

dominante em ecossistemas (Kuebbing e Nuñez, 2016). Hoje sabemos que outros efeitos 

podem facilitar ou inibir espécies de se estabelecer em uma comunidade nativa. Alguns dos 

efeitos são os eventos climáticos extremos (seca e inundação) e em sinergia com efeitos 

antropogênicos, podem ajudar na dispersão das espécies, ocasionando novos habitats para 

espécies estrangeiras (Early et al. 2016).  

Nesse estudo, testamos uma primeira hipótese de que a espécie nativa P. 

dichotomiflorum seria vulnerável em relação ao crescimento em competição com a espécie 

invasora U. mutica. Os resultados apresentam evidências para a não rejeição da hipótese, pois 

a espécie obteve menor biomassa dos seus indivíduos em competição.  

Particularmente, para P. dichotomiflorum, foi possível observar que nas variáveis 

MST, MSPA e MSR houve decréscimo de peso seco na presença de U. mutica, quando 
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comparada em tratamento isolado. Esse dado indica que o efeito da competição 

interespecífica é prejudicial à planta nativa, especialmente em ganho de massa, evidenciando 

que plantas invasoras podem gerar desequilíbrio em populações nativas e, consequentemente, 

na comunidade local. No entanto, essa espécie nativa em particular obteve tamanhos 

(comprimento da parte aérea e raiz) relativamente iguais em monocultura e policultura, 

podendo ser uma resistência à introdução de plantas não nativas. É possível que essa 

resistência seja devida às características invasivas da espécie. 

Espécies invasoras também sofrem impactos em sua população quando estão em 

competição com outras espécies, sendo elas também invasoras ou nativas em um determinado 

habitat. Kuebbing e Nuñez (2016) consideram que uma espécie dominante, altamente 

invasiva, também pode desestabilizar outras espécies invasoras num certo ambiente, porém o 

efeito do desequilíbrio e resposta das espécies podem ser diferentes. No caso da espécie U. 

mutica, os resultados indicaram que essa planta sofreu efeito negativo na presença de P. 

dichotomiflorum,  diminuindo o peso seco de seus indivíduos nas variáveis MST, MSPA e 

MSR. Nesse contexto, os resultados sugerem que a espécie nativa pode manifestar 

competitividade suficiente para impedir a chegada da espécie invasora no ambiente natural e 

podendo ser a razão de ambas as espécies não ocorrerem simultaneamente no mesmo 

ambiente.  

Apesar de U. mutica ser altamente competitiva, ainda houve perda de crescimento 

quando a planta estava em competição. As condições de estresse hídrico foram prejudiciais no 

tamanho (comprimento da parte aérea) da espécie, principalmente no tratamento seco. É 

importante acrescentar que a planta invasora não alterou significativamente a biomassa de 

seus indivíduos no período de estresse, com a falta ou excesso de água, mostrando potencial 

para se expandir e iniciar novas interações ecológicas com consequências, às vezes 

imprevisíveis, mas que se mostram quase invariavelmente negativas para os ecossistemas 

nativos (Bellard et al. 2013).  

Em geral, as plantas quando submetidas à seca tendem a reduzir a área foliar, 

considerada uma característica importante no desenvolvimento inicial (Baruch, 1994). 

Enfatiza-se, ainda, que as folhas são fonte de fotoassimilados para o desenvolvimento das 

raízes, órgãos que influenciam na assimilação de nutrientes e desempenham papel relevante 

na resistência ao déficit hídrico. Por outro lado, quando as plantas estão submetidas ao 

excesso de água, ocorre a redução da difusão de oxigênio no solo, levando as plantas a 

hipóxia e limitando a respiração aeróbica radicular e a absorção de minerais e água (Baruch, 

1994). No entanto, para enfrentar essas condições adversas, as plantas desenvolvem 
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mecanismos morfofisiológicos intrínsecos de adaptação metabólica, como a respiração 

anaeróbica, o desenvolvimento de aerênquima e a formação de raízes adventícias (Baruch, 

1994).  

No cenário atual de mudanças climáticas aceleradas, é provável que espécies com 

maior capacidade de se adaptar alterem sua fenologia e padrões de crescimento para contornar 

eventos de seca e inundação, podendo se dispersar e aumentar sua abundância. Bellard et al. 

(2013) reportam que espécies invasoras em um cenário climático extremo, como aumento de 

temperatura, secas extremas, enchentes, entre outros, podem aumentar sua ocorrência, 

principalmente em ambientes com grande diversidade de espécies. Nesse contexto, os 

resultados mostraram que U. mutica não foi fortemente impactada em relação aos diferentes 

tratamentos na maioria das variáveis, o que pode representar resistência e maior capacidade 

adaptativa à condições ambientais preditas para o clima global futuro. Sendo tais 

características favorecidas por seleção natural. 

 P. dichotomiflorum é uma espécie encontrada em diversas partes do território 

brasileiro, ocupando principalmente ambientes úmidos, podendo ser a razão da espécie 

apresentar redução na aquisição de biomassa devido à restrição hídrica. Ademais, houve 

interação dos fatores na variável MSR, indicando que a espécie aqui investigada pode ter tido 

sua respectiva biomassa de raiz relacionada diretamente com a disponibilidade de água nos 

tratamentos e também com a interferência da competição entre as espécies. Mesmo com a 

interação de fatores, a espécie nativa, apresentou-se mais sensível ao estresse hídrico e em 

relação à competição.  

Nossa segunda hipótese foi testada para verificar se as espécies diferiam ao longo do 

processo de estresse e recuperação das plantas. Nossas análises mostraram que em termos de 

estabelecimento, resistência e resiliência, não houve diferenciação. Então, por esses motivos 

rejeitamos a hipótese.  

Um fator que pode explicar a falta de diferenças no crescimento das plantas ao longo 

tempo é que ambas as espécies possuem via fotossintética C4 (Kawakita et al. 2018). As 

espécies C4 são consideradas plantas capazes de obter uma maior eficiência no uso da água, 

resistindo melhor à seca e a condições extremas proporcionadas pelas mudanças climáticas 

(Sage e Monson, 1999). As plantas C4, podem ser consideradas como mais adaptadas a 

ambientes mais áridos em consequência da fácil adaptação à habitats com grandes distúrbios 

hídricos (Sage e Monson, 1999). Contudo, os resultados mostraram que há diferença entre as 

espécies, fornecendo evidências de que U. mutica ainda possui vantagem de crescimento em 

condições de estresse, ou seja, a espécie invasora possui mecanismos de resistência mais 
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eficientes, conseguindo se recuperar mais facilmente de distúrbio, especialmente na condição 

de seca. Esta resistência a ambientes com pouca disponibilidade de água pode ser devida à sua 

origem e sua plasticidade apesar da espécie invasora U. mutica ser uma planta semi-aquática 

(Boyden et al. 2019). 

Portanto, podemos ressaltar que ambas as espécies possuem características 

importantes no enfrentamento à mudanças na disponibilidade hídrica, pois os resultados 

indicaram um menor acumulo de biomassa no tratamento com restrição hídrica e que a 

espécie invasora ainda possui uma certa vantagem em relação à espécie nativa. Isso 

proporciona um alerta para essa espécie em outros locais e assim evitar uma futura invasão 

em ambientes de importância ecológica.  

2.5 Conclusão 

Em conclusão, pode-se afirmar que há múltiplos caminhos de como as espécies 

vegetais podem ser afetadas pela mudança climática. No presente estudo, em que foram 

abordados apenas eventos extremos, como inundação e seca, influenciando as espécies U. 

mutica e P. dichotomiflorum, constatou-se que essas espécies são impactadas pela falta de 

água no ambiente, mas a planta invasora ainda consegue suportar mais fortemente condições 

adversas. Quando se compara as espécies em competição, nota-se que ambas as plantas 

diminuem suas variáveis de crescimento, mostrando que tanto a espécie nativa quanto a 

invasora possuem efeito negativo com a competição. Em termos de estresse e recuperação das 

plantas, os resultados também não foram significativos, indicando que períodos de estresse 

podem não impactar suficientemente essas plantas na consecução de resposta das variáveis de 

crescimento, apontando que as espécies podem obter vantagem em cenário de eventos 

extremos ou até mesmo em ambiente impactados.  
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3 RISCO DE EXPANSÃO DE PLANTAS INVASORAS EM REGIÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL EM 

CENÁRIOS FUTUROS DE MUDANÇA CLIMÁTICA GLOBAL 

RESUMO 

Plantas exóticas invasoras possuem a capacidade de expandir seus limites naturais e causar 

grandes impactos na biodiversidade global. Modelos de Distribuição de Espécies (SDMs) são 

importantes para a verificação de risco para espécies com caráter invasor, inclusive nos casos 

em que essas espécies não possuem grande quantidade de ocorrências registradas. Nesse 

contexto, o objetivo do trabalho foi propor um modelo de distribuição de espécies para duas 

plantas de Poaceae, uma nativa da América do Sul (Panicum dichotomiflorum) e outra exótica 

invasora (Urochloa mutica), particularmente em áreas de proteção ambiental. Os resultados 

mostraram que a dispersão da planta exótica invasora será maior em áreas que possuem sua 

presença, e também que essa espécie poderá invadir novos lugares, como Alemanha e Áustria. 

Num cenário futuro de mudança climática global em 2070, essa espécie invasora pode ocorrer 

em áreas protegidas. Com relação ao território nacional, a espécie invasora U. mutica perderá 

parte da sua distribuição no Brasil, principalmente na região norte e nordeste, incluindo áreas 

de proteção e conservação. Para a espécie nativa P. dichotomiflorum, é possível que ela 

perderá grande parte de seu habitat natural nos dois cenários futuros, mas aumentará sua 

ocorrência em outros lugares, podendo se tornar uma invasora em potencial. Portanto, a 

extensão do impacto gerado pela dispersão de ambas as espécies varia e pode causar grandes 

danos às comunidades nativas com seu estabelecimento e habilidades competitivas. A 

expansão dessas espécies em habitats estrangeiros pode resultar em novas interações 

ecológicas com consequências imprevisíveis, mas certamente negativas para os ecossistemas 

nativos. Ressalta-se que os resultados aqui alcançados devem ter enorme valia para gestores 

ambientais, especialmente nos trabalhos de manejo das duas espécies de Poaceae, que têm 

potencial invasor para áreas preservadas, e em pesquisas que evidenciem áreas suscetíveis a 

invasões. 

 

Palavras-chave: Habitats nativos, Invasão ecológica, Mudança de distribuição, 

Panicum dichotomiflorum, SDMs, Urochloa mutica.  
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RISK OF INVASIVE PLANT EXPANSION IN ENVIRONMENTALLY PROTECTED 

AREAS IN FUTURE SCENARIOS OF GLOBAL CLIMATE CHANGE 

ABSTRACT 

Invasive exotic plants have the ability to expand their natural boundaries and have major 

impacts on global biodiversity. Species Distribution Models (SDMs) are important to verify 

the risk of invasive species, even in cases where these species do not have a large number of 

recorded occurrences. In this context, the objective of this work was to propose a species 

distribution model for two Poaceae plants, one native to South America (Panicum 

dichotomiflorum) and another invasive exotic (Urochloa mutica), particularly in areas of 

environmental protection. The results showed that the dispersion of the invasive exotic plant 

will be greater in areas that already have its presence, and also that this species will be able to 

invade new places, such as Germany and Austria. In a future scenario of global climate 

change in 2070, this invasive species could occur in protected areas. Regarding the national 

territory, the invasive species U. mutica will lose part of its distribution in Brazil, mainly in 

the north and northeast region, including areas of protection and conservation. For the native 

species P. dichotomiflorum, it is possible that it will lose a large part of its natural habitat in 

the two future scenarios, but it will increase its occurrence in other places, being able to 

become a potential invasive. Therefore, the extent of impact generated by the dispersal of 

both species varies and can cause great damage to native communities with their 

establishment and competitive abilities. The expansion of these species into foreign habitats 

can result in new ecological interactions with unpredictable but certainly negative 

consequences for native ecosystems. It is noteworthy that the results achieved here should be 

of enormous value to environmental managers, especially in the management work of the two 

Poaceae species, which have potential invasiveness in preserved areas, and in research that 

evidence areas susceptible to invasion. 

 

Keywords: Distribution change, Ecological invasion, Native habitats, Panicum 

dichotomiflorum, SDMs, Urochloa mutica. 
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3.1 Introdução  

Espécies vegetais exóticas invasoras são grandes ameaças a ecossistemas naturais 

(Mack et al. 2000) e a literatura tem revelado aumento considerável na ocupação dessas 

espécies em comunidades nativas (Simberloff et al. 2013; van kleunen et al. 2015). Pesquisas 

conectando a propagação e distribuição global de espécies exóticas ainda são limitadas, mas 

certamente há suposições sobre essas distribuições e padrões na propagação de plantas 

invasoras (van Kleunen et al. 2015). Estudos realizados mostram que em escala global, 

espécies invasoras podem causar mudanças em ecossistemas e, consequentemente, na 

biodiversidade do habitat nativo (D'Antonio e Vitousek, 1992; Williams e Baruch, 2000), e  

ainda, aumentam a probabilidade de expansão em hotspots de biodiversidade e áreas de 

proteção ecológica (Stohlgren et al. 1999; Hellmann et al. 2008; Foxcroft et al. 2011; Catford 

et al. 2011; Thalmann et al. 2014; Vicente et al. 2013; Wakie et al. 2016).  

Nos últimos anos, as áreas de proteção se estenderam geograficamente e 

conceitualmente, mas ao mesmo tempo, ainda são ecossistemas fragmentados (Naughton-

Treves et al. 2005; Watson et al. 2014). Essas áreas tornaram-se centros de pesquisas sobre 

impactos potenciais das mudanças climáticas e efeito antropogênico sobre as espécies 

residentes (Midgley et al. 2002; Cowling et al. 2003; Klanderud e Totland, 2005; Malcolm et 

al. 2006; Fitzpatrick et al. 2008).  

O efeito da mudança climática acelerada impacta ecossistemas inteiros, por meio de 

padrões de migração, sazonalidade, abundância, interações intra e interespecíficas em seu 

habitat e, principalmente, a mudança de distribuição geográfica (IPCC, 2014). Somando-se ao 

estabelecimento de espécies exóticas, essas mudanças fornecem riscos aos ecossistemas 

únicos e ameaçados por ações antrópicas. Devido sua abrangência e efeito sobre processos 

biológicos, a mudança no clima deverá interagir com outras perturbações existentes, gerando 

efeito potencial na distribuição, propagação e impacto de espécies exóticas invasoras (Gritti et 

al. 2006). A mudança climática ainda deverá gerar dúvidas sobre a definição de espécies 

invasoras, pois algumas espécies, que atualmente são altamente invasivas, poderão diminuir 

seu impacto futuramente, e espécies não consideradas invasoras, poderão mudar suas 

distribuições geográficas, estendendo-se para novas áreas, e se tornar espécies invasivas 

(Hellmann et al. 2008).  

Uma espécie para ser considerada invasora precisa se estabelecer em um local 

estrangeiro, espalhar seus indivíduos e sustentar populações ao longo de ciclos de vida 

(Richardson et al. 2000, 2012). Muitas vezes, isso ocorre por meio do aumento do comércio e 
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do turismo associados à globalização e expansão da atividade humana, introduzindo 

acidentalmente ou propositalmente espécies em lugares propícios para seu desenvolvimento, o 

que possibilita eventos de invasão (van Kleunen et al. 2010, 2015; Wan e Wang, 2018). As 

espécies invasivas possuem alto potencial para se expandir amplamente fora de seus limites 

naturais, gerando efeitos negativos sobre as espécies nativas e a estabilidade geral de 

ecossistemas; como consequência, torna-se necessária a verificação do risco de expansão de 

espécies invasoras em cenário futuro e em áreas com grande diversidade ecológica (van 

Kleunen et al. 2015; Wan e Wang, 2018).  

De acordo com Pyšek (1998), as espécies de Poaceae (Gramineae) estão entre as mais 

bem sucedidas em termos de invasão, sendo muitas delas introduzidas intencionalmente para 

fins ornamentais e forrageiros. Diversas dessas espécies estão instaladas e estabelecidas em 

ambientes naturais e são difíceis de serem erradicadas ou controladas (Barbosa, 2016). As 

espécies do gênero Urochloa são consideradas como uma das ameaças mais graves à 

biodiversidade global e função do ecossistema, sendo reconhecidas pelo seu potencial invasor 

e capacidade competitiva, que podem impactar o ambiente e outras espécies com seu 

estabelecimento (Douglas e O'Connor 2004). A mudança climática pode impactar a 

distribuição geográfica de uma determinada espécie, podendo fornecer novo habitat, que 

gerará futuras invasões ou extinguir a espécie de seu local de origem (Bellard et al. 2013, 

2014; Wan e Wang, 2018) 

Modelos de distribuição de espécies (SDMs) são ferramentas úteis em gestão 

ambiental e ecologia, possibilitando o entendimento de como os fatores naturais e humanos 

afetam os padrões de distribuição das espécies (Guisan e Zimmermann, 2000; Elith e 

Leathwick, 2009), e a identificação de futuras áreas possíveis de estabelecimento de espécies 

invasoras. Com base nesses estudos, foi gerado novo insight na realização do modelo de 

distribuição para a espécie Urochloa mutica (Forssk.) T. Q. Nguyen, considerada espécie com 

alta invasibilidade e também para Panicum dichotomiflorum Michx., espécie nativa que se 

encontra em diversas partes do território brasileiro (Flora do Brasil, 2020). Dessa maneira, 

integrar SDMs pode ser uma ferramenta útil para obter futuras predições em cenário de 

mudanças climáticas. SDMs são usadas para o ganho de insights ecológicos e evolucionários 

em distribuições através de grandes áreas (Guisan e Zimmermann, 2000; Guisan e Thuiller, 

2005), e para a identificação de espécies invasoras em áreas de conservação e reservas 

naturais (Wan eWang, 2018). Por esse motivo, SDMs podem representar um caminho de 

investigação para as mudanças na distribuição de espécies em comunidades nativas e novas 
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ameaças relacionadas à mudança climática (Araújo et al. 2011; Cerasoli et al. 2017; Iannella 

et al. 2018).  

Nesse contexto, o objetivo da pesquisa foi analisar a mudança na distribuição 

geográfica das espécies Panicum dichotomiflorum e Urochloa mutica através do modelo de 

distribuição de espécies (SDMs), identificando áreas com o maior risco de expansão de 

Urochloa mutica e explorando a mudança da distribuição geográfica da espécie Panicum 

dichotomiflorum. Como complemento ao estudo, foram identificados os locais de expansão 

das espécies em áreas protegidas internacionalmente. Como hipótese do trabalho, foi 

postulado que a espécie nativa P. dichotomiflorum diminui sua distribuição geográfica devido 

a mudanças climáticas, e a espécie invasora U. mutica aumenta sua distribuição, expandindo-

se em locais de grande diversidade em reservas naturais. 

3.2 Material e métodos 

3.2.1 Dados climáticos 

Para a caracterização do clima atual e futuro, foi utilizado o database Worldclim com 

as variáveis climáticas do ano de 1970-2000 (Hijmans et al. 2005) com 10° resolução para a 

projeção atual. Foram selecionadas sete variáveis: intervalo médio diurno (média mensal, ou 

seja temp. Máx. - temp. Mín.), temperatura média do trimestre mais úmido, temperatura 

média do trimestre mais seco, precipitação do mês mais seco, sazonalidade de precipitação 

(coeficiente de variação), precipitação do trimestre mais quente e precipitação do trimestre 

mais frio. Essas variáveis incluem médias, extremos e sazonalidade, que são conhecidas por 

influenciarem distribuições de espécies (Root et al. 2003). Foram  usadas as variáveis que são 

menos colineares (calculadas por rPearson < 0.7). Os dados de clima futuro foram extraídos, 

utilizando CMIP5, com as médias de 2021-2100. Para as projeções, foram escolhidos dois 

cenários futuros, o primeiro com a distribuição das espécies para o ano de 2050 (A) e o 

segundo para o ano de 2070 (B).  

3.2.2 Dados das espécies e dados das áreas de proteção 

As espécies escolhidas para a formulação do modelo foram a nativa Panicum 

dichotomiflorum e a invasora Urochloa mutica, em que os dados de ocorrência, especialmente 

coordenadas geográficas, foram obtidos através da base de dados Global Biodiversity 

Information Facility (GBIF;www.gbif.org), através do pacote sdm no software R. Foram 

registradas 18.506 ocorrências totais para P. dichotomiflorum e 3.971 para U. mutica; em 

http://www.gbif.org/
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sequência, foram retiradas ocorrências sem coordenadas geográficas, restando 12.515 

ocorrências para P. dichotomiflorum e 2.704 para U. mutica.  

Para as áreas de proteção, foi utilizada a base de dados Protected Planet 

(http://www.protectedplanet.net/), onde se extraiu o Geodatabase diretamente da plataforma. Foi 

estruturada a figura 1 com as áreas terrestres protegidas incluindo reservas naturais e lugares 

com grande diversidade de espécies. O software usado para a obtenção do mapa foi o Arcgis 

Pro 2.8.  

 

Fig. 1 Mapa contendo áreas protegidas ambientalmente em escala global. ATP = 

Áreas terrestres protegidas.  
 

3.2.3 Processo de modelagem 

A modelagem foi realizada para as duas espécies individualmente, a nativa e a 

invasora, combinando dados de presença com sete variáveis climáticas. Foram usados cinco 

modelos diferentes dentro do pacote sdm, gerado pelo software R (Thuiller et al. 2009). Esses 

modelos foram: Modelo Linear Generalizado (GLM), Modelo aditivo generalizado (GAM) 

Splines de regressão adaptativa multivariada (MARS), Árvores de regressão impulsionadas 

(BRT) e Floresta aleatória (RF). Para modelagem selecionamos dados de presenças e 

ausências. Os dados de ausências foram gerados aleatoriamente ao redor do globo com 20.000 

pseudo-ausências (background) para ambas as espécies (Barbet-Massin et al. 2012).  

Foi avaliado, ainda, para cada modelo, a performance preditiva usando amostragens 

repetidas, onde os modelos foram calibrados em 70% dos dados e avaliados nos 30% 

restantes. Esse procedimento foi repetido duas vezes para cada modelo. Foram também 

utilizadas duas métricas estatísticas diferentes: Área sob a curva ROC (AUC) (Fielding e Bell, 

http://www.protectedplanet.net/
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1997) e a estatística de habilidades verdadeiras (TSS), que varia de -1 a +1, onde 0 representa 

um ajuste aleatório, +1 um ajuste perfeito e -1 representa um ajuste inapropriado (Allouche et 

al. 2006). Entretanto, os valores de AUC variam de 0 a 1, sendo que quanto maior o valor de 

AUC, melhor é o modelo. (Swets, 1988; Bellard et al. 2013). Os resultados obtidos para as 

espécies em ambas as métricas são mostradas na tabela 1. Ademais, as distribuições atuais e 

futuras foram calculadas por meio do cálculo de média ponderada para cada cenário e isso 

resultou em um mapa global de distribuição de probabilidade atual e dois mapas de 

distribuição futura (2050 e 2070) para cada espécie. Em seguida, os mapas de probabilidade 

foram transformados em mapas binários usando limiares nas probabilidades para definir a 

presença ou ausência, como proposto por Allouche et al. (2006). Essa transformação foi 

realizada para garantir previsões mais acuradas, pois é baseado em sensibilidade e 

especificidade (Jimenez-Valverde e Lobo, 2007). 

3.3 Resultados 

As análises dos modelos de distribuição de espécies (SDMs) realizadas para 

verificação da hipótese formulada apresentaram valores coerentes em ambas as métricas, 

AUC (área sob a curva ROC) e TSS (estatística de habilidades verdadeiras), para as duas 

espécies e para os cinco modelos (tabela 1). O valor esperado para as métricas são: TSS > 0.6 

e de AUC >0.8, onde são considerados bons modelos preditivos. A média do TSS para a 

espécie P. dichotomiflorum foi de 0.75 e AUC = 0.92. Para a espécie U. mutica, todos os 

valores obtidos também foram maiores que os valores esperados, tanto para TSS = 0.81 

quanto para AUC = 0.96.  

Tabela 1 Valores de AUC (área sob a curva ROC) e TSS (estatística de habilidades 

verdadeiras) para os modelos SDMs.SDM= Modelo de Distribuição de Espécies; GLM= 

Modelo Linear Generalizado; GAM= Modelo aditivo generalizado; RF= Floresta aleatória; 

BRT= Árvores de regressão impulsionadas; MARS= Splines de regressão adaptativa 

multivariada.  

Panicum dichotomiflorum Urochloa mutica 

SDMs AUC TSS SDMs AUC TSS 

GLM 0.84 0.62 GLM 0.94 0.76 

GAM 0.93 0.75 GAM 0.97 0.82 

RF 0.99 0.91 RF 0.99 0.91 

BRT 0.93 0.74 BRT 0.97 0.79 
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MARS 0.93 0.73 MARS 0.97 0.81 

 

A dispersão no espaço geográfico das espécies se deve basicamente às condições 

climáticas no ambiente em perspectivas atuais e futuras. Sendo assim, as variáveis que mais 

influenciaram a ocorrência de P. dichotomiflorum nos modelos GLM, GAM, MARS, BRT e 

RF, foram: sazonalidade de precipitação (coeficiente de variação); precipitação do trimestre 

mais frio: temperatura média do trimestre mais seco e precipitação do trimestre mais quente. 

A variável precipitação do trimestre mais frio esteve presente como a mais representativa em 

quatro dos cinco modelos (GAM, RF, BRT e MARS) e temperatura média do trimestre mais 

seco esteve como a segunda mais representativa. Entretanto, para o modelo GLM, a variável 

mais representativa foi sazonalidade de precipitação (coeficiente de variação), seguido pela 

precipitação do trimestre mais quente. Para a espécie U. mutica as variáveis que mais 

influenciaram foram: temperatura média do trimestre mais úmido, como a mais representativa 

em todos os modelos, e temperatura média do trimestre mais seco como a segunda mais 

representativa no modelo GLM, GAM, RF e MARS. Para o modelo BRT, a variável 

precipitação do trimestre mais quente foi a segunda mais representativa.  

Ademais, os resultados mostraram que a espécie nativa P.dichotomiflorum e invasora 

U. mutica estão localizadas em áreas fora de seu habitat nativo, como se pode observar na 

figura 2.  
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Fig. 2 Distribuição atual (2021) para a espécie P. dichotomiflorum (A) e U. mutica 

(B). Pontos em azul representam a ocorrência das espécies em coordenadas geográficas.  

P. dichotomiflorum possui adequabilidade climática em várias regiões, como na 

América do Sul, e também no continente europeu, onde há grande extensão de sua 

distribuição. Poderá ocupar parte da América do Norte, incluindo Estados Unidos, México, 

Canadá, Alasca e uma pequena porção ao sul da Groenlândia e América Central, onde 

abrange quase todos os países. Poderá estar presente no continente africano, ao sul de 

Camarões, norte de Congo, República Centro Africana, sudeste da República Democrática do 

Congo, Quênia, Ubanda, Etiópia, ao nordeste de Gabão, Moçambique, África do Sul, 

Madagascar, Costa do Marfim, Gana e Libéria. Nos continentes da Ásia e Oceania, poderá ter 

maior adequabilidade de ocorrência na China, Japão e Coréia do Sul, ao leste da Austrália e 

Nova Zelândia. Na América do Sul, no habitat de origem, a espécie está localizada 

principalmente no Brasil, ocupando quase todas as regiões, mas em maior parte na região sul, 

sudeste e centro-oeste (figura 3A, 4A e 5A).  

Os modelos projetados para cenário de 2050 (B) mostram uma transição da espécie 

para outras regiões, começando a perder pontos de ocorrência no Brasil e no continente 

africano, onde ocorre uma drástica perda de distribuição, se localizando apenas na República 

Democrática do Congo, Etiópia, Ubanda, Madagascar, Camarões, Gabão, África do sul e 
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Moçambique, e ganhando ocorrências no continente europeu (figura 4B e 5B), onde pode se 

observar que a espécie se estende principalmente pela Polônia, Rússia e, em menor parte, 

Finlândia e Suécia. As outras áreas continuam com a presença da espécie, porém sem perdas 

ou maiores ocorrências. Para o cenário de 2070 (C), a espécie diminuirá sua distribuição em 

quase todas as áreas em que está estabelecida hoje e a maior perda de ocorrência será em 

habitat natural, em que pode se ver que restará pouca distribuição no cenário de 2070 (C). Por 

outro lado, a espécie aumentará sua distribuição na Rússia (figura 3B, 4C e 5C).  

As principais áreas em que P. dichotomiflorum ocupa são lugares com grandes 

espaços preservados (figura 3A). Porém, o número de ocorrências fora de seu lugar nativo 

ainda é pequeno, o que pode indicar o começo de uma invasão atual, mas com potencial para 

se tornar uma espécie invasora em um futuro próximo, como mostrados na figura 3B e 6. O 

modelo prevê também deslocamento no espaço geográfico da população, alcançando lugares 

com condições climáticas favoráveis para a espécie. Muitas áreas preservadas vão ganhar a 

presença de P. dichootmiflorum, como por exemplo Florestas Virgens Komi, possuindo áreas 

com coníferas, álamos, bétulas, turfeiras, rios e lagos naturais, sendo monitorada e estudada 

por mais de 50 anos. Deve fornecer também informações valiosas dos processos naturais que 

afetam a biodiversidade na taiga (UNESCO).  

Outros exemplos são as Planícies de inundação do rio Oka e Pra, localizada na Rússia, 

que são reconhecidas internacionalmente. Entretanto, no cenário de 2070 (C), a espécie 

perderá ocorrências em áreas preservadas; como exemplos são Carnavon, parque Nacional 

localizado na Austrália e Mura-Drava-Danube, designada Reserva da Biosfera, abrigando 

uma variedade de habitats de pântanos, incluindo aqueles que estão entre os mais ameaçados 

da Europa, como florestas aluviais, pastagens úmidas, lagoas marginais, remanso estagnado e 

leitos de rios. Estes ainda são cercados por matas ciliares e essa variedade de habitats 

proporciona abrigo a um grande número de espécies, algumas protegidas (UNESCO).  
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Fig. 3 Distribuição global da espécie P. dichotomiflorum em cenário atual e futuro 

2070 com as áreas terrestres protegidas em branco. Os valores variam de 0.1 a 0.9, onde 0.1 

há baixa probabilidade de ocorrência e 0.9há alta probabilidade de ocorrência. (A) 

Distribuição de P. dichotomiflorum no cenário atual. (B) Distribuição de P. dichotomiflorum 

no cenário futuro de 2070.  

A 

B 
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 Fig. 4 Distribuição global da espécie P. dichotomiflorum em cenário atual (A), 

futuro 2050 (B) e futuro 2070 (C). A borda representa o habitat de origem da espécie.  
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 Fig 5 Mapa global com presença de P. dichotomiflorum. (A) cenário atual, (B) 

cenário 2050 e (C) cenário 2070. As áreas em verde representam todos os pontos de presença 

da espécie.  
 

A 

B 

C 
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 Fig 6 Presença e ausência de P. dichotomiflorum no cenário de 2070 (C). ATP = 

Áreas terrestres protegidas. 1 = presença da espécie (cor verde). -1 = ausência da espécie (cor 

vermelha).  
 

 A espécie U. mutica, com exceção do continente africano, habitat de origem, possui 

grande ocorrência na América do Sul e no território brasileiro (figura 2B). Possuindo 

adequabilidade climática para a distribuição em outras partes do mundo. Há possibilidade de 

ocorrências na América central e na América do Norte se restringe ao oeste e leste do México 

e na costa leste do Estado Unidos (figura 7A e 9A). Atualmente, sua distribuição transcorre 

principalmente nos trópicos e para o cenário de 2050 (B), a distribuição de U. mutica aumenta 

em quase todas as áreas em que a espécie está estabelecida, principalmente no Brasil, onde 

ganha pontos de distribuição na região sudeste e norte do país (figura 8B e 9B).  

 Por outro lado, a espécie perderá adequabilidade na Austrália e somando ao o 

cenário de 2070, a espécie ocupará apenas a região leste do país e alguns lugares ao norte 

(figura 7B, 8C e 9C). No território brasileiro, pode-se observar que a espécie muda sua 

distribuição entre os três cenários. Ela aumenta sua ocorrência ao sul e sudeste no último 

cenário, mas diminuindo ao norte e nordeste. (figura 8 e 9). No cenário de 2070 (C), a espécie 

ganhará ocorrências no continente europeu, especificamente na Alemanha, Áustria e Rússia, e 

estenderá sua distribuição na América do Norte, ocupando uma pequena parte do Canadá 

(figura 8C, 9C e 10), onde ocorrerá em algumas áreas protegidas, como East Branch Portage 

River e dungarvon whooper spring. A espécie perderá, porém, ocorrência em áreas protegidas 

principalmente no Brasil, cujos exemplos são a Área de proteção Baixo do Rio Branco e a 

Área de proteção da Baixada Maranhanse abrigando ambientes únicos, como manguezais, 

campos abertos e inundáveis.  
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 O deslocamento na distribuição de P. dichotomiflorum e U. mutica mostra 

importantes variações geográficas, permitindo identificar perda nas populações dos lugares 

nativos das espécies, ou seu estabelecimento em habitats estrangeiros, gerando novas 

invasões. As espécies podem coocorrer no continente europeu, onde existe a presença da 

espécie nativa, mas no cenário de 2070 ganhará também a presença da espécie invasora U. 

mutica.  

 

Fig. 7 Distribuição global da espécie U. mutica em cenário atual e futuro 2070 com as 

áreas terrestres protegidas em branco. Os valores variam de 0 a 1, onde 0 há baixa 

probabilidade de ocorrência e 1 há alta probabilidade de ocorrência. (A) Distribuição de U. 

mutica no cenário atual. (B) Distribuição de U. mutica no cenário futuro de 2070.  

A 

B 
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 Fig. 8 Distribuição global da espécie U. mutica em cenário atual (A), futuro 2050 

(B) e futuro 2070 (C). A borda representa o habitat de origem da espécie. 
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 Fig. 9 Mapa global com presença de U. mutica. (A) cenário atual, (B) cenário 2050 

e (C) cenário 2070. As áreas em verde representam todos os pontos de presença da espécie.  

A 

B 

C 
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 Fig 10 Presença e ausência de U. mutica no cenário de 2070 (C). ATP = Áreas 

terrestres protegidas. 1 = presença da espécie (cor verde). -1 = ausência da espécie (cor 

vermelha). 
 

3.4 Discussão  

Nós testamos a hipótese de que P. dichotomiflorum diminuiria sua distribuição 

geográfica devido a mudanças climáticas, e U. mutica aumentaria sua distribuição, 

expandindo-se em locais de grande diversidade em áreas de proteção. Pode-se aceitar essa 

hipótese, pois as análises mostraram que a espécie nativa perderá parte de seu território nativo 

e a espécie invasora tenderá a se estabelecer em áreas protegidas no continente europeu. 

Porém, não se deve descartar que a espécie nativa pode mudar sua distribuição geográfica, se 

expandindo também em áreas protegidas. 

Atualmente, ambas as espécies possuem distribuição que extrapola seu local de 

origem, em que o número de ocorrências ainda é pequeno, mas suficiente para uma projeção 

em condições futuras. Conforme descrito anteriormente, P. dichotomiflorum se estabeleceu 

em grande parte de comunidades estrangeiras, incluindo áreas importantes para o ecossistema, 

que são internacionalmente reconhecidas por características únicas. A espécie invasora U. 

mutica localiza-se principalmente nos trópicos, com populações estabelecidas em grande parte 

do Brasil, incluindo hotspots, como cerrado e mata atlântica, reconhecidos por abrigarem 

grande riqueza de espécies, algumas das quais ameaçadas de extinção, e possuindo 

significância no quesito conservação (Myers 1988; Myers et al. 2000).  

Um dos objetivos da biologia de conservação é identificar áreas com alta 

biodiversidade e, globalmente, as prioridades de conservação estão estabelecidas em 34 
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hotspots de biodiversidade, ou seja, áreas com concentrações em riqueza de espécies e 

espécies endêmicas, bem como sendo impactado pela perda de habitat (Mittermeier et al. 

20005; Cañadas et al. 2014; Noroozi et al. 2018). Nos últimos anos, esses lugares se tornaram 

importantes para pesquisas de impactos de mudança climática acelerada e efeitos 

antropogênicos dentro das comunidades (Midgley et al. 2002; Cowling et al. 2003; Klanderud 

e Totland, 2005; Malcolm et al. 2006; Fitzpatrick et al. 2008).  

Globalmente, determinadas espécies foram introduzidas em habitats estrangeiros 

acidentalmente ou propositalmente, gerando graves ameaças ecológicas e, atualmente, 

representam grandes problemas a serem solucionados por ampla distribuição adquirida em 

ecossistemas nativos. Somando-se com as variáveis climáticas importantes para 

estabelecimento e dispersão dessas espécies, modelos de projeção futura podem ajudar a 

prevenir o agravante de invasão (O’Donnell et al. 2011). Os resultados merecem atenção 

especial as áreas em que essas duas espécies têm possibilidade de invasão em cenários 

futuros. As espécies poderão se distribuir por diferentes regiões protegidas, invadindo lugares 

contendo atributos bióticos, abióticos, estéticos ou culturais importantes, tanto para as 

espécies residentes quanto como para serviços ecossistêmicos (Watson et al. 2014). Essas 

áreas possuem diversidade e espécies endêmicas, o que pode gerar prejuízos ecológicos em 

cenários de mudanças climáticas. 

Em razão dessas mudanças no clima, as espécies podem se tornar aptas a se 

estabelecer em novos locais. Ressalta-se que espécies com caráter invasor podem se 

aproveitar da variação e intensidade de eventos extremos que perturbam ecossistemas, 

tornando-os suscetíveis a invasões (CABI, 2010). As variáveis que mais influenciaram a 

distribuição das espécies foram principalmente os eventos extremos, como precipitação do 

trimestre mais frio para P. dichotomiflorum, temperatura média do trimestre mais úmido para 

U. mutica e temperatura média do trimestre mais seco para as duas espécies.  

Usando modelos de distribuição de espécies, em termos gerais, os resultados 

identificaram pontos futuros de invasão na Europa, América do Norte, América Central, Ásia 

e Oceania, podendo coocorrer nos países europeus, como por exemplo Alemanha e Áustria, 

onde existe áreas protegidas em que as espécies poderão se distribuir no cenário de 2070. As 

áreas protegidas em que P. dichotomiflorum está estabelecida e ganhará a ocorrência de U. 

mutica no cenário futuro são Berchtesgaden Alps, denominado por Reserva da Biosfera, 

segundo Protected Areas, sendo lugares de aprendizagem para o desenvolvimento sustentável 

em contextos ecológicos, sociais e econômicos (UNESCO), e grandes áreas naturais ou 
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reservadas para proteger processos ecológicos, juntamente com os ecossistemas 

característicos.  

Em adição a esses locais, segue Bayerische Wildalm e Mires of the Überling, áreas 

úmidas de importância internacional. Conforme evidenciado nos resultados, a Europa pode 

ser um continente propício a ser invadido por espécies exóticas, pois ambas as espécies 

futuramente residirão nesses locais. A Europa possui atualmente cerca de 159.605 áreas 

protegidas em que 15.719 têm avaliações de eficácia de gestão. Dessa forma, nosso estudo 

registra informações relevantes que podem ajudar no manejo da espécie estabelecida (P. 

dichotomiflorum) e prevenção de outras espécies, especialmente U. mutica, antes mesmo 

delas conseguirem se estabelecer nos lugares com maior vulnerabilidade. 

Em adição as áreas mencionadas, muitas outras de importância internacional poderão 

ganhar a ocorrência de P. dichotomiflorum e U. mutica. No caso da Austrália, que registra a 

presença das duas espécies, é possível que essa ocorrência deverá ter incremento significativo 

no futuro. Os locais em que ambas espécies poderão ocupar são regiões relativamente 

diferentes, ou seja, serão locais em que as duas espécies não coocorrem: P. dichotomiflorum 

deverá ter ocorrência ao leste do país e U. mutica ao norte, mas podendo ter uma 

sobreposição, onde P. dichotomiflorum está localizada. Segundo O’Donnell et al. (2011), a 

Austrália possui áreas climáticas potencialmente adequadas para espécies de plantas exóticas 

no cenário atual e também em cenários futuros.  

Muitos estudos sugerem que a mudança acelerada no clima deverá aumentar, em 

média, o risco de invasão (Walther et al. 2009; Bradley et al. 2012). Conforme reportado por 

Wan e Wang (2018) e van Kleunen et al. (2015), com a ampliação do comércio e do turismo 

correlacionados à globalização e à expansão das populações humanas, as espécies invasoras 

se caracterizam por apresentar alto potencial para se expandir amplamente fora de seus limites 

naturais. Sendo assim, ambas as espécies aqui investigadas possuem potencial para invadir 

novas áreas, tanto P. dichotomiflorum quanto U. mutica. Porém, a espécie nativa mostrou-se 

com maior poder de distribuição em diversos pontos, especialmente por suas características 

potencialmente invasivas. Esse potencial invasor foi confirmado pelos experimentos 

realizados anteriormente (capítulo 1) e pelos modelos de distribuição de espécies. Enfatiza-se, 

entretanto, que a espécie nativa está perdendo adequabilidade climática em seu habitat de 

origem em cenários futuros, podendo ser devido a condições climáticas não favoráveis nessas 

regiões, o que indica que poderá ocorrer mudança no espaço geográfico dessa espécie.  
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Segundo projeção do relatório do IPCC (2019), cerca de 4% das áreas terrestres 

globais podem sofrer transformação de ecossistemas com o aquecimento global de 1 ºC, e 

13% a 2°C. Isso indica que haverá perda de habitats nativos para diversas espécies 

endêmicas. Por outro lado, a espécie U. mutica também tende a diminuir a sua extensão no 

território brasileiro futuramente, principalmente em grandes áreas protegidas ao norte e 

nordeste do país. De acordo com Bellard et al. (2013), as florestas tropicais poderão se tornar 

menos adequadas para espécies exóticas invasoras no futuro, devido a zonas climáticas 

extremas que poderão atingir essas regiões. Acrescente-se, ainda, que florestas mistas 

temperadas e florestas de coníferas que ocorrem em latitudes mais altas, onde o clima será 

menos extremo, poderão ganhar espécies exóticas invasoras, como previsto nos modelos para 

ambas as espécies (Bellard et al. 2013, 2014). Em contrapartida, U. mutica tende a expandir 

sua distribuição em seu lugar de origem, principalmente ao centro do continente africano.  

Segundo Bellard et al. (2013, 2014, 2016) e Wan e Wang (2018), plantas são 

introduzidas em ecossistemas nativos ao redor do mundo através de ações antrópicas ou 

naturais, causando prejuízos em áreas de conservação, na biodiversidade e no funcionamento 

do ecossistema em geral. A extensão do impacto gerado por essas plantas varia entre as 

espécies e podem causar grandes danos às comunidades residentes do local com seu 

estabelecimento e habilidade competitiva. A expansão dessas espécies invasoras em habitats 

estrangeiros pode resultar em novas interações ecológicas com consequências imprevisíveis, 

mas certamente negativas para os ecossistemas nativos (Simberloff et al. 2013). 

Com base nos resultados, merecem atenção as espécies com caráter invasor, mas que 

possuem baixa densidade fora de seu habita natural, como a espécie nativa P. 

dichotomiflorum, pois em cenários futuros, essa espécie deve se expandir  em áreas protegidas 

ambientalmente com grande diversidade de espécies. Por esse motivo, plantas potencialmente 

invasoras podem afetar a eficiência e a eficácia em gestão de conservação, gerando problemas 

futuros no manejo de espécies. No entanto, a extensão de P. dichotomiflorum e U. mutica, que 

foi prevista no estudo, pode ajudar gestores ambientais em lidar com espécies perigosas para 

áreas preservadas, e evidência áreas suscetíveis a invasões. Assim, cabe aos gestores de 

conservação prevenir e, principalmente, controlar a expansão de espécies potencialmente 

invasoras em futuro próximo, especialmente em áreas ecológicas de grande importância (Wan 

e Wang, 2018).  

3.5 Conclusão 
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Plantas exóticas invasoras possuem a capacidade de se dispersar e estabelecer em áreas com 

condições climáticas favoráveis ao seu crescimento. Com as mudanças climáticas em curso 

acelerado nos últimos anos, a chance das plantas alterarem seu padrão de distribuição 

aumenta, causando desequilíbrio, e aumentando o risco de impactar outras espécies, 

principalmente as que são consideradas mais vulneráveis. Nesse contexto, a hipótese de que a 

espécie nativa P. dichotomiflorum diminuirá sua distribuição geográfica devido a mudanças 

climáticas, e a espécie invasora U. mutica aumentará sua distribuição, expandindo-se em 

locais de grande diversidade em reservas naturais foi aceita. Acrescente-se, ainda, que vários 

desses locais são áreas protegidas, como reservas naturais e áreas de conservação. Ambas as 

espécies investigadas mostraram capacidade de se transferir de um ecossistema para outro, o 

que aumenta a possibilidade de invasão em cenários futuros, podendo compartilhar ambientes 

ou isoladamente. O efeito antropogênico pode acelerar essas estimativas, fornecendo áreas 

que antes não eram susceptíveis à invasão se tornando locais propícios a espécies como P. 

dichotomiflorum e U. mutica. Os resultados obtidos são indicadores importantes para manejo 

das espécies investigadas e utilizadas como fonte de informações para se detectar áreas 

suscetíveis à invasão dessas espécies. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Existem múltiplos caminhos de como espécies de plantas podem ser afetadas pela 

mudança climática, podendo se dispersar e estabelecer-se em áreas com condições climáticas 

favoráveis ao seu crescimento. Abordamos eventos extremos, como inundação e seca, 

influenciando as espécies U. mutica e P. dichotomiflorum, e constatou-se que essas espécies 

são impactadas pela falta de água no ambiente, mas a planta invasora ainda consegue suportar 

mais fortemente condições adversas. Quando se compara as espécies em competição, ambas 

as plantas diminuem suas variáveis de crescimento, mostrando que tanto P. dichotomiflorum 

quanto U. mutica possuem efeito negativo com a competição. Em termos de estresse e 

recuperação das plantas, as espécies podem obter vantagem em cenário de eventos extremos 

ou até mesmo em ambientes impactados.  

Outro fator que pode ser considerado é a adequabilidade climática em cenários futuros 

para as espécies. P. dichotomiflorum diminuirá sua distribuição geográfica devido a mudanças 

climáticas, e U. mutica aumentará sua distribuição, expandindo-se em novos locais. Vários 

desses locais são áreas protegidas e as espécies investigadas mostraram capacidade de se 

transferir de um ecossistema para outro, o que aumenta a possibilidade de invasão em 

cenários futuros, podendo compartilhar ambientes ou isoladamente. Os resultados 

apresentados são importantes para manejo das espécies investigadas e servem como fonte de 

informações para se detectar áreas suscetíveis à invasão dessas espécies. 
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