
Recomendação

Pontuação: 18 Avaliação válida (>70% das perguntas respondidas), RISCO ALTO Rejeita

Furcraea selloa

Seção Grupo Questão Falso-agave

1.01 O táxon apresenta fortes indícios de domesticação? não

1.02 Há registros de que o táxon esteja se propagando espontaneamente nos locais onde está 
domesticado?

1.03 Táxons da espécie estão registrados como plantas daninhas ou pragas?

2.01 O táxon ocorre naturalmente ou há registro de que esteja estabelecido em alguma região de clima 
Equatorial? sim

2.02 O táxon ocorre naturalmente ou há registro de que esteja estabelecido em alguma região de clima 
Tropical (Zona Equatorial, Nordeste Oriental ou Brasil Central)? sim

2.03 O táxon ocorre naturalmente ou há registro de que esteja estabelecido em alguma região de clima 
Temperado ou Subtropical? sim

3.01 O táxon apresenta histórico de introduções repetidas fora da sua área de distribuição natural?
sim

3.02 Há registro de que o táxon esteja estabelecido fora da sua área de ocorrência natural historicamente 
conhecida? sim

3.03 Há registro de impactos causados pelo táxon em jardins, benfeitorias ou áreas degradadas?
sim

3.04 Há registro de impactos causados pelo táxon em áreas com atividade agrícola, pecuária, silvicultural 
ou horticultural? não

3.05 Há registro de que a espécie seja invasora de ambientes naturais em algum lugar do mundo?
sim

3.06 Outras espécies do mesmo gênero são consideradas invasoras em outras regiões ou estão 
estabelecidas no Brasil? sim

4.01 O táxon apresenta espinhos, acúleos ou outra saliência capaz de causar ferimentos ou impedir a 
passagem de pessoas ou animais? sim

4.02 Há evidências de que o táxon produza alterações químicas no solo? (tais como alelopatia, mudança de 
pH, fixação de nitrogênio, entre outros) não

4.03 É um táxon parasita? não

4.04 É um táxon impalatável para animais de pasto nativos ou introduzidos? sim

4.05 É um táxon tóxico para seres humanos ou para animais nativos ou domesticados economicamente 
importantes? não

4.06 Há registro de que o táxon seja hospedeiro ou vetor de pragas ou patógenos conhecidos que afetem 
espécies nativas ou de valor? não

4.07 O táxon causa alergias em seres humanos? não

5.01 Há evidências de que o táxon produz alterações físicas em interações ecológicas? (tais como aumento 
do risco de ocorrência de incêndios, altera processos erosivos naturais, afeta o sistema hidrológico do 
solo)

5.02 É um táxon tolerante à sombra em alguma fase do ciclo de vida? não

5.03 O táxon tolera solos arenosos, ácidos ou de baixa fertilidade? sim

5.04 O táxon é uma liana ou tem outra forma de crescimento capaz de suprimir outras plantas? não

5.05 O táxon forma touceiras densas? (principalmente lenhosas perenes) sim

5.06 O táxon é uma árvore, arbusto lenhoso perene, erva, grama ou geófita? (caso o táxon não pertença a 
nenhum destes grupos, o campo resposta deve permanecer em branco) responder: "árvore" ou 
"arbusto" ou "erva" ou "grama" ou "geófita" ou "não"

não

6.01 Há evidências da presença de fatores bióticos na área de distribuição natural da espécie que reduz 
sua capacidade reprodutiva? não

6.02 O táxon produz sementes viáveis? não

6.03 Há evidências de que o táxon seja capaz de realizar hibridização interespecífica? não

6.04 Há no país alguma espécie endêmica congênere?

6.05 O táxon é capaz de realizar autopolinização ou apomixia?

6.06 O táxon necessita de polinizadores especializados?

6.07 O táxon se reproduz por fragmentos vegetativos diferentes dos apomíticos ou geofíticos? sim

6.08 Qual a duração do período juvenil?  [a] até 1 ano; [b] 1-4 anos; [c] mais de 4 anos

7.01 Produz propágulos com probabilidade de dispersão involuntária por pessoas, máquinas etc.?
não

7.02 Produz propágulos dispersados intencionalmente ou cultivados por pessoas? sim

7.03 Produz propágulos com probabilidade de dispersão como contaminantes de produtos? não

7.04 Produz propágulos adaptados para dispersão pelo vento (anemocoria)? não

7.05 Produz propágulos adaptados para dispersão por água (hidrocoria)? sim

7.06 Produz propágulos dispersados por pássaros (ornitocoria) ou morcegos (quiropterocoria)? sim

7.07 Produz propágulos dispersados por animais (externamente)? não

7.08 Produz propágulos dispersados por animais que se alimentam dos frutos e as sementes sobrevivem à 
passagem pelo sistema digestório? não

8.01 O táxon é um produtor de sementes prolífero?
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8.02 Há evidências de que as sementes do táxon permanecem viáveis no solo por mais de 1 ano?

8.03 É possível e fácil encontrar uma forma de controle eficaz com custos razoáveis?

8.04 Algum predador natural efetivo do táxon está presente no país?

REFERÊNCIAS
1.01 Não foram encontradas referências específicas.

1.02

1.03

2.01

2.01a Instituto Hórus, 2013. Base de dados - Furcraea selloa: "Área de distribuição natural: América 
Central (México, Guatemala e Colômbia). Outros locais onde a espécie é invasora: Estados Unidos 
(Flórida), Austrália (Queensland) e Nova Zelândia. Ocorrências: São Paulo." 2.01b Queensland 
Government, 2013: "Naturalised Distribution: Occasionally naturalised in eastern Australia (i.e. in 
coastal south-eastern and central Queensland) and in south-western Western Australia. Naturalised 
overseas in south-eastern USA (i.e. Florida)." 2.01c Mapa climático de Koeppen-Geiger, 2006. A 
espécie está estabelecida nos climas Am, Af, Aw, Cfa, Cfb.

2.02

2.02a Instituto Hórus, 2013. Base de dados - Furcraea selloa: "Área de distribuição natural
América Central (México, Guatemala e Colômbia). Outros locais onde a espécie é invasora: Estados 
Unidos (Flórida), Austrália (Queensland) e Nova Zelândia. Ocorrências: São Paulo." 2.02b Queensland 
Government, 2013: "Naturalised Distribution: Occasionally naturalised in eastern Australia (i.e. in 
coastal south-eastern and central Queensland) and in south-western Western Australia. Naturalised 
overseas in south-eastern USA (i.e. Florida)." 2.02c Mapa climático de Koeppen-Geiger, 2006. A 
espécie está estabelecida nos climas Am, Af, Aw, Cfa, Cfb.

2.03

2.03a Instituto Hórus, 2013. Base de dados - Furcraea selloa: "Área de distribuição natural
América Central (México, Guatemala e Colômbia). Outros locais onde a espécie é invasora: Estados 
Unidos (Flórida), Austrália (Queensland) e Nova Zelândia. Ocorrências: São Paulo." 2.03b Queensland 
Government, 2013: "Naturalised Distribution: Occasionally naturalised in eastern Australia (i.e. in 
coastal south-eastern and central Queensland) and in south-western Western Australia. Naturalised 
overseas in south-eastern USA (i.e. Florida)." 2.03c Mapa climático de Koeppen-Geiger, 2006. A 
espécie está estabelecida nos climas Am, Af, Aw, Cfa, Cfb.

3.01
3.01a Dave's Garden, 2013: "Furcraea selloa (wild sisal) is probably the next most commonly grown 
species in cultivation and is a much larger and less friendly plant, best used in wide open spaces or far 
from walkways." 3.01b Queensland Government, 2013: "Cultivated and naturalised specimens in 
Australia have variegated leaves."

3.02
3.02a Queensland Government, 2013: "Naturalised Distribution: Occasionally naturalised in eastern 
Australia (i.e. in coastal south-eastern and central Queensland) and in south-western Western 
Australia. Naturalised overseas in south-eastern USA (i.e. Florida)." 3.02b Instituto Hórus, 2013. Base 
de dados - Furcraea selloa: "Outros locais onde a espécie é invasora: Estados Unidos (Flórida), 
Austrália (Queensland) e Nova Zelândia."

3.03
3.03a Instituto Hórus, 2013. Base de dados - Furcraea selloa: "Ambientes preferenciais de invasão 
(descrição): Zonas costeiras, restingas, ambientes degradados."

3.04
Não foram encontrados registros de invasão neste tipo de ambiente. 3.04a Queensland Government, 
2013: "This garden escape is very similar to Mauritius hemp (Furcraea foetida), and causes the same 
problems in natural environments (i.e. it invades coastal sites and cliffs, gullies, hillsides, urban 
bushland and open woodlands where it crowds out native species)." 3.04b Instituto Hórus, 2013. Base 
de dados - Furcraea selloa: "Ambientes preferenciais de invasão (descrição): Zonas costeiras, 
restingas, ambientes degradados."

3.05

3.05a Queensland Government, 2013: "This garden escape is very similar to Mauritius hemp (Furcraea 
foetida), and causes the same problems in natural environments (i.e. it invades coastal sites and cliffs, 
gullies, hillsides, urban bushland and open woodlands where it crowds out native species)." 3.05b 
Instituto Hórus, 2013. Base de dados - Furcraea selloa: "Ambientes preferenciais de invasão 
(descrição): Zonas costeiras, restingas, ambientes degradados."

3.06 3.06a Instituto Hórus, 2013. "Espécies do gênero: Furcraea foetida"

4.01

4.01a Instituto Hórus, 2013. Base de dados - Furcraea selloa: "Descrição da espécie: Folhas verdes 
com margens mais claras formando uma roseta com até 3 m de largura e 15-20 m de altura, com 
espinhos na região marginal e a face abaxial áspera." 4.01b San Marcos Growers, 2013: "The 3-5 foot 
long leaves have yellow variegation along the wavy margins which are lined with hook-like spines."

4.02
A espécie não tem essas características.

4.03 A espécie não tem essas características.

4.04

4.04a Instituto Hórus, 2013. Base de dados - Furcraea selloa: "Descrição da espécie: Folhas verdes 
com margens mais claras formando uma roseta com até 3 m de largura e 15-20 m de altura, com 
espinhos na região marginal e a face abaxial áspera." 4.04b San Marcos Growers, 2013: "The 3-5 foot 
long leaves have yellow variegation along the wavy margins which are lined with hook-like spines."

4.05
A espécie não tem essas características.

4.06
A espécie não tem essas características.
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4.07
A espécie não tem essas características.

5.01 A espécie não tem essas características.

5.02
5.02a San Marcos Growers, 2013: "Best in sunny location, with little water." 5.02b Plant This, 2013: 
"Sunlight: hot overhead sun."

5.03
5.03a Plant This, 2013: "Soil: ordinary soil, enriched soil, mildly acidic to mildly alkaline."

5.04 A espécie não tem essas características.

5.05 Não foram encontradas referências específicas.

5.06
5.06a Instituto Hórus, 2013. Base de dados - Furcraea selloa: "Forma biológica: Bromeliforme."

6.01
Não foram encontradas referências específicas.

6.02
6.02a Auckland Regional Council, 2013: "Spreads by bulbils." 6.02b BioNET-EAFRINET, 2013: "This 
species doesn't produce capsules, instead developing numerous plantlets (bulbils) on the branches of 
its flower clusters."

6.03 Não foram encontradas referências de que a espécie realize hibridação.

6.04
Não foram encontradas espécies nativas congêneres no país.

6.05 Não foram encontradas referências específicas.

6.06 Não foram encontradas referências específicas.

6.07 6.07a Auckland Regional Council, 2013: "Spreads by bulbils." 6.07b BioNET-EAFRINET, 2013: "This 
species doesn't produce capsules, instead developing numerous plantlets (bulbils) on the branches of 
its flower clusters."

6.08
Não foram encontradas referências específicas.

7.01

Semelhante à Furcraea foetida: 7.01a Protabase, 2013: "Gravity is the only known natural dispersal 
method of bulbils, though the existence of isolated wild individuals suggest other means, such as fruit 
bats." 7.01b Auckland Regional Council, 2013: "Dispersal: Gravity, soil movement, water."

7.02
7.02a Dave's Garden, 2013: "Furcraea selloa (wild sisal) is probably the next most commonly grown 
species in cultivation and is a much larger and less friendly plant, best used in wide open spaces or far 
from walkways."

7.03
A espécie não tem essas características.

7.04

Semelhante à Furcraea foetida: 7.04a Protabase, 2013: "Gravity is the only known natural dispersal 
method of bulbils, though the existence of isolated wild individuals suggest other means, such as fruit 
bats." 7.04b Auckland Regional Council, 2013: "Dispersal: Gravity, soil movement, water."

7.05

Semelhante à Furcraea foetida: 7.05a Protabase, 2013: "Gravity is the only known natural dispersal 
method of bulbils, though the existence of isolated wild individuals suggest other means, such as fruit 
bats." 7.05b Auckland Regional Council, 2013: "Dispersal: Gravity, soil movement, water."

7.06

Semelhante à Furcraea foetida: 7.06a Protabase, 2013: "Gravity is the only known natural dispersal 
method of bulbils, though the existence of isolated wild individuals suggest other means, such as fruit 
bats." 7.06b Auckland Regional Council, 2013: "Dispersal: Gravity, soil movement, water."

7.07
A espécie não tem essas características.

7.08 A espécie não tem essas características.

8.01
Como não produz sementes, não se aplica a pergunta. 8.01a Auckland Regional Council, 2013: 
"Spreads by bulbils." 8.01b BioNET-EAFRINET, 2013: "This species doesn't produce capsules, instead 
developing numerous plantlets (bulbils) on the branches of its flower clusters."

8.02
Como não produz sementes, não se aplica a pergunta. 8.02a Auckland Regional Council, 2013: 
"Spreads by bulbils." 8.02b BioNET-EAFRINET, 2013: "This species doesn't produce capsules, instead 
developing numerous plantlets (bulbils) on the branches of its flower clusters."

8.03
Não foram encontradas referências específicas; os métodos de controle são conhecidos, porém a 
espécie rebrota e requer uso de controle químico, o que dificulta a execução prática do controle. 8.03a 
Instituto Hórus, 2013. Base de dados - Furcraea selloa: "Controle mecânico: Arranquio de plantas 
jovens. Corte da inflorescência antes do amadurecimento dos propágulos. Remoção de propágulos 
para incineração ou acúmulo sob lona para apodrecimento. Controle químico: Aspersão foliar de 
triclopyr em óleo vegetal. Tolerante a soluções aquosas de glifosato, hexazinone e triclopyr. 
Recomenda-se o corte na base da planta e aplicação de herbicida à base de triclopyr no toco, na 
concentração de 4%."

8.04 Não foram encontradas referências específicas.


