
Recomendação
Pontuação: 30 Avaliação válida (>70% das perguntas respondidas), RISCO ALTO Rejeita

Urochloa plantaginea

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)? 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? 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)

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)

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, 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? 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?

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.?

7.02 Produz propágulos dispersados intencionalmente ou cultivados por pessoas? sim
7.03 Produz propágulos com probabilidade de dispersão como contaminantes de produtos?

7.04 Produz propágulos adaptados para dispersão pelo vento (anemocoria)? sim
7.05 Produz propágulos adaptados para dispersão por água (hidrocoria)? sim
7.06 Produz propágulos dispersados por pássaros (ornitocoria) ou morcegos (quiropterocoria)?

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

INSTITUTO HÓRUS DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
RESULTADO

Características indesejadas

B

Atributos 
indesejados

Hábito e 
potencial 

competição por 
recursos em 
ambientes 
naturais

Análise de risco para plantas exóticas

Histórico biogeográfico

A

Cultivo / 
Domesticação

Clima

Registros de 
ocorrência e 

invasão

Características biológicas e ecológicas

C

Mecanismos 
reprodutivos

Mecanismos de 
dispersão de 
propágulos



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 Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER) - Urochloa plantaginea, 2012: 

"Native range:  West Africa, Mexico, central and South America; naturalized 
elsewhere (GRIN). Presence: State of Hawaii"  2.01b Instituto Hórus, 2012. 
Base de dados - Urochloa plantaginea: "Área de distribuição natural: África; 
Outros locais onde a espécie é invasora: Estados Unidos (Havaí, Flórida). 
Ocorrências no país: Distrito Federal, Paraná e Espírito Santo." 2.01c Mapa 
climático de Koeppen-Geiger, 2006.  A espécie está estabelecida nos climas: 
Am, Af, Aw, Cwa, Cwb

2.02 2.02a Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER) - Urochloa plantaginea, 2012: 
"Native range:  West Africa, Mexico, central and South America; naturalized 
elsewhere (GRIN). Presence: State of Hawaii"  2.02b Instituto Hórus, 2012. 
Base de dados - Urochloa plantaginea: "Área de distribuição natural: África; 
Outros locais onde a espécie é invasora: Estados Unidos (Havaí, Flórida). 
Ocorrências no país: Distrito Federal, Paraná e Espírito Santo." 2.02c Mapa 
climático de Koeppen-Geiger, 2006.  A espécie está estabelecida nos climas: 
Am, Af, Aw, Cwa, Cwb

2.03 2.03a Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER) - Urochloa plantaginea, 2012: 
"Native range:  West Africa, Mexico, central and South America; naturalized 
elsewhere (GRIN). Presence: State of Hawaii"  2.03b Instituto Hórus, 2012. 
Base de dados - Urochloa plantaginea: "Área de distribuição natural: África; 
Outros locais onde a espécie é invasora: Estados Unidos (Havaí, Flórida). 
Ocorrências no país: Distrito Federal, Paraná e Espírito Santo." 2.03c Mapa 
climático de Koeppen-Geiger, 2006.  A espécie está estabelecida nos climas: 
Am, Af, Aw, Cwa, Cwb

3.01
3.01a FMC Agrícola, 2012: Gramínea anual, entouceirada, ereta ou com 
colmos decumbentes, que se desenvolve em todo o país, sendo utilizada para 
a formação de pastos, no entanto, quando estas áreas são utilizadas para 
outros cultivos, torna-se indesejável em função de sua competição e 
agressividade." 3.01b Wagner & Herbs, 1995,  Contributions to the Flora of 
Hawai‘i. IV. New Records and name changes: "Brachiaria plantaginea 
apparently was originally introduced by the Hawaii Agricultural Experimental 
Station as part of their screening for grasses for pasture improvement in the 
Hawaiian Islands." 3.01c Wipff & Thompson, s/d, Urochloa P. Beauv: 
"Urochloa plantaginea, native to western and central Africa, is found from the 
southern United States to Argentina. It is now established in the southeastern 
United States, growing in loose sand and loam soils. Although considered a 
weed in the Flora area, Sendulsky (1978) stated that it provided good 

3.02 3.02a Wipff & Thompson, s/d, Urochloa P. Beauv: "Urochloa plantaginea, 
native to western and central Africa, is found from the southern United States 
to Argentina. It is now established in the southeastern United States, growing 
in loose sand and loam soils. Although considered a weed in the Flora area, 
Sendulsky (1978) stated that it provided good forage." 

3.03
3.03a Instituto Hórus, 2012. Base de dados - Urochloa plantaginea: "Campos, 
áreas abertas e degradadas, margens de rodovias, áreas agrícolas."

3.04 3.04a Plantwise Knowledge Bank, 2012: In Santa Barbara, Sao Paulo, Brazil, 
uncontrolled weed infestation decreased cotton yields by 94%." "In carrots 
grown on a clay soil, where B. plantaginea was the major weed, weed 
competition 15-50 days after sowing caused significant yield reductions." 
3.04b Kalsing & Vidal, 2012, Redução da infestação de papuã (Urochloa 
plantaginea) no feijoeiro comum através do uso de herbicidas residuais: "A 
presença dessa planta daninha pode reduzir em até 96% o rendimento de 
grãos do feijoeiro comum, o que pode inviabilizar economicamente o cultivo 
dessa cultura."

3.05
, p g p ,

áreas abertas e degradadas, margens de rodovias, áreas agrícolas. 3.05b 
Cavarzere et al., 2011, Birds from cerradão woodland, an overlooked forest of 
the Cerrado region, Brazil: "We surveyed birds at a cerradão remnant 
(22º20'S, 49º00'W) located at Jardim Botânico Municipal de Bauru, at the 
eastern margin of the city (Pinheiro et al., 2002). This fragment (314 ha) is 
classified as tropical semi-deciduous xeromorphic forest with an average 8-m 
closed canopy. Common understory herb and shrub species are Myrcia 
guianensis (Aubl.) DC, Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg. and 
Siparuna guianensis Aubl. (Christianini & Cavassan, 1998), and in the 
herbaceous stratum common species are Andropogon bicornis L., Urochloa 
plantaginea (Link) R.D. Webster and Setaria vulpiseta (Lam.) Roem. & Schult. 
(Pinheiro et al., 2002)."

Atributos de 
persistência



3.06 3.06a Instituto Hórus, 2012. Espécies do gênero: Urochloa brizantha, 
Urochloa decumbens, Urochloa dictyoneura, Urochloa humidicola, Urochloa 
mutica, Urochloa maxima, Urochloa ruziziensis, Urochloa stolonifera.

4.01 A espécie não tem essas características.
4.02 Não foram encontradas evidências, porém como outras espécies do gênero 

são fortemente alelopáticas, a questão foi deixada em branco.
4.03 A espécie não tem essas características.
4.04 4.04a Pilau, 2009, Ingestão de forragem por novilhas de corte em pastagens 

de estação quente: "o papuã (Urochloa plantagínea), espécie invasora de 
culturas anuais tem sido considerada, nos últimos anos, uma espécie com 
potencial para alimentação de animais a pasto." 4.04b  Costa, 2009, 
Comportamento e ingestão de forragem por novilhas de corte em pastagens 
de milho e papuã: "O papuã (Urochloa plantagínea) é uma gramínea exótica 
no estado, de ocorrência espontânea, principalmente em áreas cultivadas. 
Devido a sua alta capacidade de ressemeadura natural tem sido utilizado 
como forrageira nas áreas bastante infestadas."

4.05
Não foram encontradas evidências.

4.06 4.06a Lapierre & Signoret, 2004, Viruses and virus diseases of Poaceae 
(Gramineae), p. 793: "Urochloa hoja blanca virus - The only plant host is 
plantain signalgrass [U. plantaginea = Brachiaria plantaginea (Link.) 
A.S.Hitchc or Panicum plantagineum (Link)]."

4.07 Não foram encontradas evidências.
5.01 Não foram encontradas evidências.
5.02

5.02a Plantwise Knowledge Bank, 2012: "A good crop canopy inhibits the 
germination and/or establishment of B. plantaginea seedlings. Once 
established, however, the weed may outgrow the soyabean canopy."

5.03 5.03a Curry et al., 2012, Acúmulo e partição de nutrientes de cultivares de 
milho em competição com plantas daninhas: "Brachiaria plantaginea e 
Euphorbia heterophylla, embora tolerantes a ambientes limitados em recursos 
naturais e dotadas de rusticidade e agressividade competitiva, foram as 
espécies daninhas que menos afetaram negativamente o CR em plantas de 
milho" 5.03b Spader & Vidal, 2000, Interferência de Brachiaria plantaginea 
sobre características agronômicas, componentes do rendimento e 
produtividade de grãos de milho : "O solo da área experimental é classificado 
como Podzólico Vermelho Escuro distrófico, com 38% de argila, pH em água 
de 5,8, matéria orgânica de 2,2%, 8 ppm de fósforo e 260 ppm de potássio" 
Experimento foi realizado em área de invasão de Urochloa plantaginea, onde o 
solo era ácido. 5.03c Costa, 2009, Comportamento e ingestão de forragem 
por novilhas de corte em pastagens de milho e papuã: "O papuã é adaptado a 
solos de diferentes níveis de fertilidade e aptidão agrícola." 5.03d Wipff & 
Thompson, s/d, Urochloa P. Beauv: "Urochloa plantaginea, native to western 
and central Africa, is found from the southern United States to Argentina. It is 
now established in the southeastern United States, growing in loose sand 
and loam soils. Although considered a weed in the Flora area, Sendulsky 

5.04
A espécie não tem essas características.

5.05 5.05a Instituto Hòrus, 2012 - Base de Dados I3N, Invasão - Impactos 
econômicos: "Invade áreas agrícolas, especialmente de cultivo de soja e de 
arroz, causando perda da produção. Uma planta por m2 chega a afetar em 
50% o rendimento na soja). A invasora tem ciclo mais longo do que as 
culturas anuais e a presença de grande massa foliar dificulta ou impede o 
funcionamento das colheitadeiras, além de aumentar o teor de umidade dos 
grãos (Kissmann, 1997)."

5.06 5.06a Costa, 2009, Comportamento e ingestão de forragem por novilhas de 
corte em pastagens de milho e papuã: "O papuã (Urochloa plantagínea) é 
uma gramínea exótica no estado." 5.06b Spader & Vidal, 2000, Interferência 
de Brachiaria plantaginea sobre características agronômicas, componentes do 
rendimento e produtividade de grãos de milho: "Brachiaria plantaginea é a 
gramínea de maior ocorrência na região Sul do Brasil (Kissmann, 1991)."

6.01
Não foram encontradas evidências ou registros de problemas reprodutivos.

6.02 6.02a Costa, 2009, Comportamento e ingestão de forragem por novilhas de 
corte em pastagens de milho e papuã: "O papuã é adaptado a solos de 
diferentes níveis de fertilidade e aptidão agrícola, e atua como espécie 
infestante devido à alta produção de sementes."

6.03
, , gy, g y, p , p

211: "Also, but recently, available is brachipará, an apparent natural hybrid of 
B. plantaginea with B. mutica (C. B. do Valle, 1994, personal 
communication)."

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

6.05
Não foram encontradas referências específicas.



6.06 Não foram encontradas referências específicas, porém a maior parte das 
braquiárias é polinizada por vento, podendo-se inferir que a espécie funcione 
de forma análoga.

6.07 Não foram encontradas evidências.
6.08

Não foram encontradas referências específicas.
7.01

Não foram encontradas referências específicas, porém pode se inferir que há 
potencial para esse tipo de dispersão em função do uso intensivo da espécie 
em ambientes agrícolas e pastoris e das referências encontradas para 
espécies congêneres. 7.01a Costa, 2009, Comportamento e ingestão de 
forragem por novilhas de corte em pastagens de milho e papuã: "O potencial 
do papuã para ser utilizado em sistemas pastoris deve-se não só ao seu 
potencial de produção e qualidade de forragem, mas também por sua 
adaptação ao ambiente riograndense e brasileiro." 7.01b Souza, 2009, Uso de 
pastagem de gramíneas de estação quente na recria de novilhas de corte: "O 
papuã (Urochloa plantaginea), espécie considerada invasora de lavouras, tem 
se destacado como forrageira para a produção de bovinos de corte e pode ser 
utilizado em áreas infestadas como recurso forrageiro de alto potencial de 
produção e deve ser melhor estudado na recria de novilhas de corte."

7.02 7.02a Costa, 2009, Comportamento e ingestão de forragem por novilhas de 
corte em pastagens de milho e papuã: "O potencial do papuã para ser 
utilizado em sistemas pastoris deve-se não só ao seu potencial de produção e 
qualidade de forragem, mas também por sua adaptação ao ambiente 
riograndense e brasileiro." 7.02b Souza, 2009, Uso de pastagem de 
gramíneas de estação quente na recria de novilhas de corte: "O papuã 
(Urochloa plantaginea), espécie considerada invasora de lavouras, tem se 
destacado como forrageira para a produção de bovinos de corte e pode ser 
utilizado em áreas infestadas como recurso forrageiro de alto potencial de 
produção e deve ser melhor estudado na recria de novilhas de corte."

7.03
Não foram encontradas evidências, porém como é provável sua mistura com 
sementes de outras forrageiras, a questão foi deixada em branco.

7.04 7.04a Instituto Hórus, 2012. Base de dados - Urochloa plantaginea: 
"Dispersão: Vento, Animais, Água."

7.05 7.05a Instituto Hórus, 2012. Base de dados - Urochloa plantaginea: 
"Dispersão: Vento, Animais, Água."

7.06 Não foram encontradas referências específicas, porém a dispersão por aves é 
provável, como ocorre com espécies congêneres.

7.07 Não foram encontradas referências específicas e as sementes não apresentam 
adaptações para esse fim. Por isso a questão foi deixada em branco.

7.08 Não foram encontradas referências específicas, porém é provável que ocorra 
disseminação após ingestão por aves, como ocorre com espécies congêneres. 
Por isso a questão foi deixada em branco.

8.01 8.01a Costa, 2009, Comportamento e ingestão de forragem por novilhas de 
corte em pastagens de milho e papuã: "A sua produção de sementes pode 
atingir 670 kg/ha." 8.01b Instituto Hórus, 2012. Base de dados - Urochloa 
plantaginea: "Reprodução: Sementes." 8.01c Costa, 2009, Comportamento e 
ingestão de forragem por novilhas de corte em pastagens de milho e papuã: 
"A grande produção de sementes dessa espécie e sua persistência no solo 
por vários anos fazem com que ela seja reconhecida como a invasora mais 
importante dessas culturas."

8.02 8.02a Costa, 2009, Comportamento e ingestão de forragem por novilhas de 
corte em pastagens de milho e papuã: "A grande produção de sementes 
dessa espécie e sua persistência no solo por vários anos fazem com que 
ela seja reconhecida como a invasora mais importante dessas culturas."

8.03
Não há uma avaliação para o país, porém dada a vasta extensão de 
ocorrência e a persistência da espécie não há uma solução fácil e/ou de baixo 
custo. Os métodos de controle são conhecidos, porém a espécie rebrota e 
requer o controle químico, o que dificulta a execução prática.  8.03a Kalsing & 
Vidal, 2012, Redução da infestação de papuã (Urochloa plantaginea) no 
feijoeiro comum através do uso de herbicidas residuais: "Este trabalho 
demonstrou, com base nos resultados obtidos e na discussão realizada, que o 
uso de herbicidas residuais permite reduzir a infestação do papuã no feijoeiro 
comum durante o período crítico de interferência. Todavia, mesmo obtendo 
nível de controle satisfatório dessa infestante com o uso desses produtos, 
devem-se integrar outras práticas de manejo em pós-emergência da cultura." 
8.03b Instituto Hórus, 2012. Base de dados - Urochloa plantaginea: "Controle 
mecânico: Pastoreio intensivo controlado; abafamento com lona plástica 
transparente durante 40-60 dias para eliminar banco de sementes. Arranquio 
somente no caso de poucos indivíduos ou indivíduos isolados, mas em geral 
consegue rebrotar das raízes. Controle químico: 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 

8.04 Não foram encontradas evidências.


