
Recomendação
Pontuação: 29 Avaliação válida (>70% das perguntas respondidas), RISCO ALTO Rejeita

Rubus rosifolius
Seção Grupo Questão Amora-vermelha

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 (Tipo Af de Koeppen-Geiger)? 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) (Grupo A de Koeppen-Geiger: Af, Aw, 
Am, As)? sim

2.03 O táxon ocorre naturalmente ou há registro de que esteja estabelecido em alguma região de clima 
Temperado ou Subtropical (Grupo C de Koeppen-Geiger: Cf, Cw, Cs)? 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? sim

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? não
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? sim
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) não

5.02 É um táxon tolerante à sombra em alguma fase do ciclo de vida? sim
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? sim
5.05 O táxon forma touceiras densas? (principalmente lenhosas perenes) sim
5.06 O táxon é uma árvore, arbusto lenhoso perene, erva, gramínea 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 "gramínea" ou "geófita" ou "não".

arbusto

6.01 Há evidências de fatores bióticos na área de distribuição natural do táxon que implicam em fracasso 
reprodutivo? não

6.02 O táxon produz sementes viáveis? sim
6.03 Há evidências de que o táxon seja capaz de realizar hibridação interespecífica? sim
6.04 Há no país alguma espécie nativa congênere? sim
6.05 O táxon é capaz de realizar autopolinização ou apomixia? não
6.06 O táxon necessita de polinizadores especializados? não
6.07 O táxon se reproduz por fragmentos vegetativos diferentes dos apomíticos ou geofíticos? não
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)? não
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 digestivo? sim
8.01 O táxon é um produtor de sementes prolífero? sim
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8.02 Há evidências de que as sementes do táxon permanecem viáveis no solo por mais de 1 ano?
sim

8.03 É possível e fácil encontrar uma forma de controle eficaz com custos razoáveis? não
8.04 Algum predador natural efetivo do táxon está presente no país? não

REFERÊNCIAS PARA AS RESPOSTAS
1.01 Não foram encontradas referências específicas.
1.02

1.03

2.01 2.01a Global Invasive Database - Ecology, 2012: "Native range: 
Asia, Australia, China, Taiwan. Known introduced range: New 
Caledonia, Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu, Indonesia, 
Malaysia, La Réunion, Mauritius, Rapa, Hawai‘i, French Polynesia." 
2.01b Tropical Biology Association, Usambra Invasive Plants, 2012: 
"Introduced range: Invasive in Tanzania, Hawaii, French Polynesia 
and Swaziland. Introduced but not invasive in parts of Africa, Brazil, 
West Indies and Thailand." 2.01c Mapa climático de Koeppen-Geiger, 
2006. A espécie está estabelecida nos climas Cwa, Cfa, Cfb, Am, Aw, 
Af.

2.02 2.02a Global Invasive Database - Ecology, 2012: "Native range: 
Asia, Australia, China, Taiwan. Known introduced range: New 
Caledonia, Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu, Indonesia, 
Malaysia, La Réunion, Mauritius, Rapa, Hawai‘i, French Polynesia." 
2.02b Tropical Biology Association, Usambra Invasive Plants, 2012: 
"Introduced range: Invasive in Tanzania, Hawaii, French Polynesia 
and Swaziland. Introduced but not invasive in parts of Africa, Brazil, 
West Indies and Thailand." 2.02c Mapa climático de Koeppen-Geiger, 
2006. A espécie está estabelecida nos climas Cwa, Cfa, Cfb, Am, Aw, 
Af.

2.03 2.03a Global Invasive Database - Ecology, 2012: "Native range: 
Asia, Australia, China, Taiwan. Known introduced range: New 
Caledonia, Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu, Indonesia, 
Malaysia, La Réunion, Mauritius, Rapa, Hawai‘i, French Polynesia." 
2.03b Tropical Biology Association, Usambra Invasive Plants, 2012: 
"Introduced range: Invasive in Tanzania, Hawaii, French Polynesia 
and Swaziland. Introduced but not invasive in parts of Africa, Brazil, 
West Indies and Thailand." 2.03c Mapa climático de Koeppen-Geiger, 
2006. A espécie está estabelecida nos climas Cwa, Cfa, Cfb, Am, Aw, 
Af.

3.01 3.01a Global Invasive Species Database - Ecology, 2012: "Native 
range: Asia, Australia, China, Taiwan.
Known introduced range: New Caledonia, Papua New Guinea, 
Solomon Islands, Vanuatu, Indonesia, Malaysia, La Réunion, 
Mauritius, Rapa, Hawai‘i, French Polynesia." 3.01b Tropical Biology 
Association, Usambra Invasive Plants, 2012: "Introduced range: 
Invasive in Tanzania, Hawaii, French Polynesia and Swaziland. 
Introduced but not invasive in parts of Africa, Brazil, West Indies and 
Thailand."

3.02
3.02a Global Invasive Species Database - Ecology, 2012: "This 
species has become invasive in Hawai‘i and French Polynesia, where 
it is capable of intruding into the understory of rainforests." 3.02b 
Tropical Biology Association, Usambra Invasive Plants, 2012: 
"Introduced range: Invasive in Tanzania, Hawaii, French Polynesia 
and Swaziland."

3.03

3.03a Global Invasive Species Database - Ecology, 2012: "Occurs in: 
natural forests, ruderal/disturbed, scrub/shrublands." 3.03b Tropical 
Biology Association, Usambra Invasive Plants, 2012: "Habitat 
occupied in invaded range: Moist forests, especially disturbed areas."

3.04 3.04a Instituto Hórus, 2012. Base de dados - Rubus rosifolius: 
Invade áreas de pastagens reduzindo a produtividade e agregando 
custos de controle." 3.04b Motooka et al. Weeds of Hawai‘i’s 
Pastures and Natural Areas; An Identification and Management 
Guide, 2003: "A nuisance in pastures and natural areas, where it 
displaces desirable plants and interferes with passage and use of the 
land."
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3.05 3.05a Global Invasive Species Database - Ecology, 2012: "This 
species has become invasive in Hawai‘i and French Polynesia, where 
it is capable of intruding into the understory of rainforests." 3.05b 
Tropical Biology Association, Usambra Invasive Plants, 2012: 
"Ecosystem: Invades the understorey of rainforests and forms dense 
thickets."

3.06 3.06a Instituto Hórus, 2012: Espécie do gênero: Rubus fruticosus 
também é invasora no Brasil.

4.01 4.01a Instituto Hórus, 2012. Base de dados - Rubus rosifolius: 
"Arbusto com acúleos presentes em toda parte aérea da planta, mais 
frequentes no caule, frutos isolados, ocos, vermelhos quando 
maduros." "Cresce em moitas formando aglomerados densos, 
deslocando espécies nativas e formando barreiras à passagem de 
animais, por ser espinhenta." 4.01b Global Invasive Species 
Database - Ecology, 2012: "Rubus rosifolius is a prickly shrub."

4.02 A espécie não tem essas características.
4.03 A espécie não tem essas características.
4.04

4.04a BioNET-EAFRINET - Invasive Plants Key and Fact Sheets, 
2012: "Goat grazing can be used as a management tool." 4.04b 
Global Invasive Species Database - Ecology, 2012: " Goats (Capra 
hircus) are able to control infestations through grazing."

4.05 A espécie não tem essas características.
4.06 4.06a Hawaiian Ecosystems at Risk project - Pathogens of plants of 

Hawaii, 2012:  "Host pathogens: Cuscuta sandwichiana, Gnomonia 
rubi, Phytophthora cinnamomi, Stictis hawaiiensis."

4.07 A espécie não tem essas características.
5.01 Não foram encontradas evidências.
5.02

5.02a Cáceres & Monteira-Filho, 2007. Germination in seed species 
ingested by opossums implications for seed dispersal and forest 
conservation: "Because they germinated fully under both shaded and 
lighted conditions" 5.02b US Forest Service, 2012: "It is moderately 
shade intolerant, requiring partial sun to flower and fruit."

5.03 5.03a Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER) - Rubus rosifolius, 
2012: " A variety of well drained to poorly-drained soils are 
colonized."

5.04
5.04a Global Species Invasive Database - Ecology, 2012: "Can climb 
using hooks on the stems and prickles on the leaves (BRAIN, 2002)."

5.05
5.05a Global Species Invasive Database - Ecology, 2012: "Is able to 
form dense thickets when adequate sunlight is available." 5.05b 
Instituto Hórus, 2012. Base de dados - Rubus rosifolius: "Cresce em 
moitas formando aglomerados densos, deslocando espécies nativas e 
formando barreiras à passagem de animais, por ser espinhenta." 
5.05c Stang, 2012: "Prickly stems and an ability to form dense 
thickets make R. rosifolius undesirable in many areas."

5.06
5.06a Global Invasive Species Database - Ecology, 2012: "Erect to 
trailing shrub up to 2m or more in height." 5.06b US Forest Service, 
2012: "is an evergreen scrambling shrub."

6.01
Não foram encontradas evidências.

6.02
6.02a Global Invasive Species Database - Ecology, 2012: "Seeds 
have germination successs of about 90% after 12 weeks (Greening 
Australia NSW, 2003)."

6.03
6.03a Randell et al., 2004, Genetic analysis of natural hybrids 
between endemic and alien Rubus (Rosaceae) species in Hawaii: "A 
population of putative hybrids between the endemic Rubus 
hawaiensis and naturalized R. rosifolius was
discovered in K¯ıpahulu Valley, on the island of Maui in the Hawaiian 
archipelago."



6.04 6.04a Encyclopedia of Life - Overview - Rubus boliviensis, 2012: 
"Rubus boliviensis Focke: Bolivia (South America), Brazil (South 
America), Colombia (South America), Ecuador (South America)." 
6.04b Flora Digital do Rio Grande do Sul - Rubus erythrocladus, 
2011: "Ocorrência no RS: Nativa." 6.04c Flora Digital do Rio Grande 
do Sul - Rubus brasiliensis, 2011: "Ocorrência no RS:  Nativa." 6.04d 
Tropicos - Rubus schottii, 2012:  "Locality: Brasilia Collector and 
Number: Schott 5885
Distribution: Brazil."

6.05
6.05a Gonçalves-Souza et al., 2008: "Trait-mediated effects on 
flowers - artificial spiders deceive pollinators and decrease plant 
fitness: Rubus rosifolius depended on the pollinators to complete 
seed maturation, suggesting that this species has some degree of 
self-incompatibility."

6.06
6.06a Tropical Biology Association, Usambra Invasive Plants, 2012: 
"Flowers are hermaphrodite and are pollinated by insects, in 
particular honey bees (Apis mellifera L.)."

6.07 Não foram encontradas evidências.
6.08

Não foram encontradas referências específicas.
7.01 Não foram encontradas evidências.
7.02

7.02a Tropical Biology Association, Usambra Invasive Plants, 2012: 
"Distributed by humans for ornamental purposes, as it is grown for 
its flowers." 7.02b Instituto Hórus, 2012. Base de dados: Rubus 
rosifolius: "Muito utilizada como planta ornamental." 

7.03
Não foram encontradas evidências.

7.04 Não foram encontradas evidências.
7.05 Não foram encontradas evidências.
7.06 7.06a Global Invasive Species Database - Ecology, 2012: 

"Consumption/excretion: Seeds are dispersed by birds and rodents 
that eat the fruit (PIER, 2002)." 7.06b BioNET-EAFRINET - Invasive 
Plants Key and Fact Sheets, 2012: "Rubus rosifolius reproduces by 
seed which is eaten by birds, people and other mammals."

7.07 Não foram encontradas evidências.
7.08 7.07a Global Invasive Species Database - Ecology, 2012: 

"Consumption/excretion: Seeds are dispersed by birds and rodents 
that eat the fruit (PIER, 2002)." 7.07b BioNET-EAFRINET - Invasive 
Plants Key and Fact Sheets, 2012: "Rubus rosifolius reproduces by 
seed which is eaten by birds, people and other mammals."

8.01 8.01a US Forest, 2012: "Air-dried seeds separated 
from them averaged 0.00045 g/seed or 2.2 million 
seeds/kg." 8.01b Herbiguide, 2012: "Up to 13,000 seeds/m2 have 
been recorded. In WA, an average of 8600 seeds/m2 were produced 
by R. anglocandicans."

8.02
8.02a BioNET-EAFRINET - Invasive Plants Key and Fact Sheets, 
2012: "The seeds of R. rosifolius are said to remain viable in the soil 
for many years."

8.03
Não foram encontradas referências específicas; os métodos de 
controle são conhecidos, porém a espécie rebrota e requer o controle 
químico, o que dificulta a execução prática do controle. 8.03a 
Instituto Hórus, 2012. Base de dados I3N Brasil, Manejo - Rubus 
rosifolius: "Aspersão foliar de herbicida à base de Triclopir a 1% ou à 
base de Glifosato a 1% (Motooka, 2003)."

8.04
Não foram encontradas evidências.


