
Recomendação
Pontuação: 28 Avaliação válida (>70% das perguntas respondidas), RISCO ALTO Rejeita

Urochloa humidicola

Seção Grupo Questão Braquiária

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)? não

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? não

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

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?
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?

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? 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?

não
5.05 O táxon forma touceiras densas? (principalmente lenhosas perenes) não
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".

gramínea

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

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? sim
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.?
sim

7.02 Produz propágulos dispersados intencionalmente ou cultivados por pessoas? sim
7.03 Produz propágulos com probabilidade de dispersão como contaminantes de produtos? sim
7.04 Produz propágulos adaptados para dispersão pelo vento (anemocoria)? sim
7.05 Produz propágulos adaptados para dispersão por água (hidrocoria)? não
7.06 Produz propágulos dispersados por pássaros (ornitocoria) ou morcegos (quiropterocoria)?

não
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
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8.01 O táxon é um produtor de sementes prolífero? sim
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?

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  Tropical Forages, 2012, Factsheet - Brachiaria humidicola: "Native to: 

Africa, from southern Sudan and Ethiopia in the north to South Africa and 
Namibia in the south. Grown widely in humid-tropical countries of South 
America, the Pacific Islands and south-east Asia, and in coastal regions of 
northern Australia." 2.01b Instituto Hórus, 2012. Base de dados - Urochloa 
humidicola: "Área de distribuição natural: África: regiões leste e sudeste." 
"Outros locais onde a espécie é invasora: Fiji, Niue, Kiribati, Estados Unidos 
(Flórida)" Há registros de ocorrência da espécie em todas as regiões do Brasil. 
2.01c Mapa climático de Koeppen-Geiger, 2006. A espécie está estabelecida 
nos climas Am, Aw, Cfb, Csa, BSh, BWh.

2.02 2.02a  Tropical Forages, 2012, Factsheet - Brachiaria humidicola: "Native to: 
Africa, from southern Sudan and Ethiopia in the north to South Africa and 
Namibia in the south. Grown widely in humid-tropical countries of South 
America, the Pacific Islands and south-east Asia, and in coastal regions of 
northern Australia." 2.02b Instituto Hórus, 2012. Base de dados - Urochloa 
humidicola: "Área de distribuição natural: África: regiões leste e sudeste." 
"Outros locais onde a espécie é invasora: Fiji, Niue, Kiribati, Estados Unidos 
(Flórida)" Há registros de ocorrência da espécie em todas as regiões do Brasil. 
2.02c Mapa climático de Koeppen-Geiger, 2006. A espécie está estabelecida 
nos climas Am, Aw, Cfb, Csa, BSh, BWh.

2.03 2.03a  Tropical Forages, 2012, Factsheet - Brachiaria humidicola: "Native to: 
Africa, from southern Sudan and Ethiopia in the north to South Africa and 
Namibia in the south. Grown widely in humid-tropical countries of South 
America, the Pacific Islands and south-east Asia, and in coastal regions of 
northern Australia." 2.03b Instituto Hórus, 2012. Base de dados - Urochloa 
humidicola: "Área de distribuição natural: África: regiões leste e sudeste." 
"Outros locais onde a espécie é invasora: Fiji, Niue, Kiribati, Estados Unidos 
(Flórida)" Há registros de ocorrência da espécie em todas as regiões do Brasil. 
2.03c Mapa climático de Koeppen-Geiger, 2006. A espécie está estabelecida 
nos climas Am, Aw, Cfb, Csa, BSh, BWh.

3.01 3.01a Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER) - Urochloa humidicola, 2012: 
"In Fiji, "introduced as a pasture grass and now established in wet and 
intermediate zones." (Smith, 1979; p. 338)." 3.01b Vigna et al., 2011, BMC 
Research Notes: "Urochloa humidicola (syn. Brachiaria humidicola is an out-
crossed and wind-pollinated perennial tropical grass that is widely used for 
pasture in several tropical regions, including Central and South America, 
Southeast Asia and Oceania."

3.02 3.02a Zenni & Ziller, 2011, An overview of invasive species in Brazil: "The 
invasive plants with the greatest number of occurrences recorded are 
Urochloa decumbens (265 records), Ricinus communis (253 records), Tecoma 
stans (239 records), Urochloa humidicola (225 records)"  3.02b Pacific Island 
Ecosystems at Risk (PIER) - Urochloa humidicola, 2012: "Cited as invasive in: 
Fiji Island, Niue" 3.02c Instituto Hórus, 2012. Base de dados - Urochloa 
humidicola: "Outros locais onde a espécie é invasora: Fiji, Niue, Kiribati, 
Estados Unidos (Flórida)."

3.03 3.03a Tropical Forages, 2012, Factsheet - Brachiaria humidicola: "Like many 
grasses, it has the potential to colonise disturbed sites, although its spread is 
predominantly from stolons and therefore slow." 3.03b Contextualização 
Sobre Espécies Exóticas Invasoras, Recife, 2009: "Substitui a vegetação 
nativa, invade e domina áreas desmatadas."

3.04
3.04a Instituto Hórus, 2012. Base de dados i3n Brasil - Urochloa humidicola: 
"Invade lavouras anuais e perenes e pomares, prejudicando a produção e 
gerando custos de controle e remoção." 3.04b Tropical Forages, 2012, 
Factsheet - Brachiaria humidicola: "Can invade and then dominate multi-
species pastures."

3.05 3.05a Contextualização Sobre Espécies Exóticas Invasoras, Recife, 2009: 
"Substitui a vegetação nativa, invade e domina áreas desmatadas." 3.05b 
Instituto Hórus, 2012 - Base de Dados I3N de Espécies Invasoras - Urochloa 
humidicola .

3.06 3.06a Instituto Hórus, 2012 - Base de Dados I3N Brasil. Espécies do gênero: 
Urochloa brizantha, Urochloa decumbens, Urochloa dictyoneura, Urochloa 
maxima, Urochloa mutica, Urochloa plantaginea, Urochloa ruziziensis, 
Urochloa stolonifera.

4.01 A espécie não tem essas características.

Atributos de 
persistência



4.02 4.02a Souza et al., 2012, XXVIII CBCPD: "Entretanto, gramíneas do gênero 
Urochloa possuem compostos com atividade alelopática potencial, capazes de 
inibirem o crescimento de várias espécies." 4.02b Caporal et al., 2011, 
Hoehnea: "Além de seu potencial alelopático, esta espécie se propaga 
facilmente de modo vegetativo, com formação de novos colmos a partir de 
estolões e rizomas."

4.03 A espécie não tem essas características.
4.04

4.04a Tropical Forages, 2012, Factsheet - Brachiaria humidicola: "Sown for 
permanent pasture for grazing and as ground cover for control of erosion and 
weeds." 4.04b Cameron, 2009, Pastures Australia: "It is mainly sown as a 
permanent pasture for grazing, particularly in wet areas."

4.05 4.05a Tropical Forages, 2012, Factsheet - Brachiara humidicola: 
"Photosensitization has been recorded in horses grazing B. humidicola pasture 
for over 5 months, but is not common.  Its low Ca concentration and high 
levels of oxalate may induce ‘big head’ disease (parathyroidism) in horses." 
4.05b Instituto Hórus, 2012. Base de dados - Urochloa humidicola: "Acumula 
oxalatos solúveis que se combinam com o cálcio no organismo do animal, 
formando oxalato de cálcio insolúvel, o que provoca carências de cálcio. Essa 
carência afeta o crescimento dos animais; afeta vacas leiteiras e de um modo 
geral, equinos, que são particularmente sensíveis." Dado que existe registro 
de toxicidade, porém ainda assim a espécie é amplamente utilizada como 
pastagem, a questão foi deixada em branco.

4.06 Não foram encontradas evidências.
4.07 Não foram encontradas evidências.
5.01 Não foram encontradas informações específicas.
5.02 5.02a Dias-Filho, 2000, Pesquisa Agropecuária Brasileira: "O crescimento e a 

alocação de biomassa das gramíneas forrageiras tropicais Brachiaria brizantha 
cv. Marandu e B. humidicola foram comparados, em plantas cultivadas em 
vasos, a pleno sol e a 70% de interceptação da luz solar, durante um período 
de 30 dias." "Ambas as espécies mostraram-se capazes de desenvolver 
rapidamente ajustes fenotípicos em resposta ao sombreamento." 5.02b 
Animal Feed Resources Information System, 2012: "Koronivia grass can bear 
some shaded conditions"

5.03 5.03a Cameron, 2009, Pastures Australia: "It is tolerant of a wide range of 
soil types from acid infertile sandy soils to heavy cracking clay soils.  It grows 
well on soils with low phosphorus levels." 5.03b Tropical Forages, 2012, 
Factsheet - Brachiara humidicola: "Grows on a very wide range of soil types 
from very acid-infertile (pH 3.5), high Al soils, to heavy cracking clays, to 
high pH coralline sands."

5.04 A espécie não tem essas características.
5.05

A espécie não tem essas características.
5.06 5.06a Tropical Forages, 2012, Factsheet - Brachiara humidicola: "A strongly 

stoloniferous and rhizomatous perennial grass, forming a dense ground 
cover." 5.06b Instituro Hórus, 2012. Base de dados - Urochloa humidicola: 
Forma biológica: Gramínea"

6.01 6.01a Marchi et al, 2009, Arq. Inst. Biol: "Ustilago operta, agente causal do 
carvão, constitui séria ameaça para a produção de sementes de braquiária." 
Como a referência é genérica e não se aplica a U. humidicola, a resposta ficou 
em branco.

6.02 6.02a Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER) - Urochloa humidicola, 2012: 
"Propagation:  Seed, locally by rooting from stolons." 6.02b Instituto Hórus, 
2012. Base de dados - Urochloa humidifolia: "Reprodução: Sementes, 
Vegetativa."

6.03
6.03a Boldrini et al., 2010, Evidence of natural hybridization in Brachiaria 
humidicola (Rendle) Schweick. (Poaceae: Panicoideae: Paniceae).

6.04 6.04a Flora do Brasil, 2012: "Urochloa megastachya. Origem: nativa." 6.04b 
Tropicos - Urochloa megastachya, 2012.

6.05 6.05a Vigna et al., 2011, BMC Research Notes: "It is a polyploid and 
apomictic species with high phenotypic plasticity."

6.06 6.06a Vigna et al., 2011, BMC Research Notes: "Urochloa humidicola (syn. 
Brachiaria humidicola is an outcrossed and wind-pollinated perennial tropical 
grass that is widely used for pasture in several tropical regions,"

6.07 A espécie não tem essas características.
6.08 Não foram encontradas referências específicas.



7.01 7.01a Instituto Hórus, 2012. Base de dados I3N Brasil - Urochloa humidicola: 
"Vetores de dispersão: Animal vetor, Humano, Lixo, Maquinário, Solo, Vento". 
Outras espécies do gênero também são dispersas por maquinário 
contaminado. 7.01b Coir Weed Risk Assessment – Brachiaria subquadripara, 
2012: "Human mediated dispersal likely in contaminated machinery, produce, 
soil or stock feed." 7.01c Space & Imada, 2004, Report to the Republic of 
Kiribati on Invasive Plant Species on the Islands of Tarawa, Abemama, 
Butaritari and Maiana: "Grasses are easily introduced as contaminants in 
imported seed, imported sand and gravel or on used machinery, and by their 
nature tend to be invasive."

7.02 7.02a Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER) - Urochloa humidicola, 2012: 
"In Fiji, "introduced as a pasture grass and now established in wet and 
intermediate zones" (Smith, 1979; p. 338)." 7.02b Vigna et al., 2011, BMC 
Research Notes: "Urochloa humidicola (syn. Brachiaria humidicola is an out-
crossed and wind-pollinated perennial tropical grass that is widely used for 
pasture in several tropical regions, including Central and South America, 
Southeast Asia and Oceania."

7.03 7.03a Instituto Hórus, 2012. Base de dados - Urochloa humidicola: "Vetores 
de dispersão: Animal vetor, Humano, Lixo, Maquinário, Solo, Vento". Outras 
espécies do gênero também são dispersas como contaminantes. 7.03b Coir 
Weed Risk Assessment – Brachiaria subquadripara, 2012: "Human mediated 
dispersal likely in contaminated machinery, produce, soil or stock feed." 
7.03c Space & Imada, 2004, Report to the Republic of Kiribati on Invasive 
Plant Species on the Islands of Tarawa, Abemama, Butaritari and Maiana: 
"Grasses are easily introduced as contaminants in imported seed, imported 
sand and gravel or on used machinery, and by their nature tend to be 

7.04
7.04a Instituto Hórus, 2012. Base de dados - Urochloa humidicola: "Vetores 
de dispersão: Animal vetor, Humano, Lixo, Maquinário, Solo, Vento". 

7.05 Não foram encontradas evidências.
7.06 Não foram encontradas evidências.
7.07

Não foram encontradas evidências.
7.08

É comum a dispersão por gado após o pastoreio.
8.01 8.01a Tropical Forages, 2012, Factsheet - Brachiara humidicola: 

"Approximately 200,000 seeds/kg."
8.02 Não foram encontradas referências específicas.
8.03

Não há uma análise específica no Brasil, porém a ampla dispersão da espécie 
e sua resistência ao controle inviabiliza o trabalho com custos razoáveis em 
escala nacional. Os métodos de controle são conhecidos, porém a espécie 
rebrota e requer o controle químico, o que dificulta a execução prática.  8.03a 
Tropical Forages, 2012, Factsheet - Brachiara humidicola: "Herbicide effects: 
Spraying with glyphosate (3 l/ha of 36% a.i.) will give sufficient control to 
establish a pasture legume." 8.03b Instituto Hórus, 2012. Base de dados - 
Urochloa humidicola: "Aspersão foliar com herbicida à base de glifosato em 
diluição de 1-2% em água. Repetir a aplicação no início da floração para 
impedir a produção de sementes. Idealmente, a área deve ser roçada antes 
da aplicação para reduzir o volume do herbicida, que pode ser aplicado 
quando as plantas estiverem com rebrote de 10 a 25cm de altura."

8.04 Não foram encontradas evidências.


