
Recomendação

Pontuação: 23 Avaliação válida (>70% das perguntas respondidas), RISCO ALTO Rejeita

Urochloa stolonifera

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? 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? 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? 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, 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"

gramínea

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? sim

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

6.04 Há no país alguma espécie endêmica 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)?

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

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?
não

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, 2012. Base de dados - Urochloa stolonifera: "Área de distribuição natural: 
Botsuana, Quênia, Malaui, Moçambique, África do Sul, Swazilândia, Tanzânia, Uganda, Zâmbia, 
Zimbábue. Outros locais onde a espécie é invasora: EUA, Austrália (porção norte), Índia, Sri Lanka, 
Mianmar, Tailândia, Indonésia e Fiji." 2.01b Queensland Government, 2012: "Origin: Native to central 
and southern Africa (i.e. Kenya, Tanzania, Uganda, Malawi, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, 
Botswana, South Africa and Swaziland).
Naturalised Distribution: Widely naturalised in northern Australia (i.e. in northern Western Australia, 
large parts of the Northern Territory and Queensland, and in some inland parts of northern and central 
New South Wales). Also naturalised on Christmas Island and elsewhere in tropical regions, including in 
south-eastern USA (i.e. Texas)." 2.01c Mapa climático de Koeppen-Geiger, 2006.  A espécie está 
estabelecida nos climas: BSh, BWh, Am, Cwa, Cwc, Af.

2.02

2.02a Instituto Hórus, 2012. Base de dados - Urochloa stolonifera: "Área de distribuição natural: 
Botsuana, Quênia, Malaui, Moçambique, África do Sul, Swazilândia, Tanzânia, Uganda, Zâmbia, 
Zimbábue. Outros locais onde a espécie é invasora: EUA, Austrália (porção norte), Índia, Sri Lanka, 
Mianmar, Tailândia, Indonésia e Fiji." 2.02b Queensland Government, 2012: "Origin: Native to central 
and southern Africa (i.e. Kenya, Tanzania, Uganda, Malawi, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, 
Botswana, South Africa and Swaziland).
Naturalised Distribution: Widely naturalised in northern Australia (i.e. in northern Western Australia, 
large parts of the Northern Territory and Queensland, and in some inland parts of northern and central 
New South Wales). Also naturalised on Christmas Island and elsewhere in tropical regions, including in 
south-eastern USA (i.e. Texas)." 2.02c Mapa climático de Koeppen-Geiger, 2006.  A espécie está 
estabelecida nos climas: BSh, BWh, Am, Cwa, Cwc, Af.

2.03

2.03a Instituto Hórus, 2012. Base de dados - Urochloa stolonifera: "Área de distribuição natural: 
Botsuana, Quênia, Malaui, Moçambique, África do Sul, Swazilândia, Tanzânia, Uganda, Zâmbia, 
Zimbábue. Outros locais onde a espécie é invasora: EUA, Austrália (porção norte), Índia, Sri Lanka, 
Mianmar, Tailândia, Indonésia e Fiji." 2.03b Queensland Government, 2012: "Origin: Native to central 
and southern Africa (i.e. Kenya, Tanzania, Uganda, Malawi, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, 
Botswana, South Africa and Swaziland).
Naturalised Distribution: Widely naturalised in northern Australia (i.e. in northern Western Australia, 
large parts of the Northern Territory and Queensland, and in some inland parts of northern and central 
New South Wales). Also naturalised on Christmas Island and elsewhere in tropical regions, including in 
south-eastern USA (i.e. Texas)." 2.03c Mapa climático de Koeppen-Geiger, 2006.  A espécie está 
estabelecida nos climas: BSh, BWh, Am, Cwa, Cwc, Af.

3.01
3.01a Plant Resources of Tropical America, 2012: "Urochloa mosambicensis is distributed from Kenya 
southwards to South Africa; it has been introduced as a pasture grass into many other tropical 
countries, including Ghana and Madagascar. It was introduced into Australia in the early 1900s and has 
become an important grass for the northern Australian beef industry." 3.01b Souza & Oliveira, 1999, 
Coleta, introdução e seleção de forrageiras nativas e exóticas: "Urochloa mosambicensis e 
Andropogon gayanus, que podem ser recomendadas para a formação de pastagens na região semi-
árida do Nordeste brasileiro."

3.02

3.02a The Western Australian Flora, 2012: "Naturalised Status: Alien to Western Australia" 3.02b 
Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER) - Urochloa mosambicensis, 2012: "Australia (continental): 
introduced,invasive (Smith, Nicholas M., 2002)." 3.02c Gillar, 1971, Urochloa mosambicensis - An 
easily established perennial grass companion for Townsville stylo: " U. mosambicensis was established 
in grassland containing Townsville stylo in the dry tropics of northern Queensland."

3.03
3.03a Instituto Hórus, 2012. Base de dados - Urochloa stolonifera: "Ambientes preferenciais de invasão 
(descrição): Áreas desmatadas, campos e pastagens."

3.04
3.04a Instituto Hórus, 2012. Base de dados - Urochloa stolonifera: "Ambientes preferenciais de invasão 
(descrição): Áreas desmatadas, campos e pastagens." 3.04b Global Compendium of Weeds - 
Urochloa mosambicensis (Poaceae), 2012:  "Status(es) (compiled for below "Data sources"): 
agricultural weed, cultivation escape, environmental weed, naturalised, weed"

3.05
3.05a Global Compendium of Weeds - Urochloa mosambicensis (Poaceae), 2012:  "Status(es) 
(compiled for below "Data sources"): agricultural weed, cultivation escape, environmental weed, 
naturalised, weed." 3.05b Zenni & Ziller, 2011: "Urochloa stolonifera (Gooss.) Chippindale; 
Physiognomic-ecological class: Steppic-savanna; Ecoregion: Caatinga." 

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 
plantaginea.

4.01
A espécie não tem essas características.

4.02
Não foram encontradas referências específicas.

4.03 A espécie não tem essas características.
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4.04
4.04a PlantzAfrica, 2012: "It is a palatable grass with an average leaf production." 4.04b Tropical 
Forages, 2012: "Livestock selectively graze U. mosambicensis when it is young, and still find it more 
palatable than many other warm-season grasses when mature."

4.05 Não foram encontradas referências específicas.

4.06
Não foram encontradas referências específicas.

4.07
Não foram encontradas informações específicas.

5.01 Não foram encontradas informações específicas.

5.02
5.02a Tropical Forages, 2012: "Tolerant of light shade." 5.02b PlatzAfrica, 2012: " It often grows in light 
shade."

5.03

5.03a PlantzAfrica, 2012: "It grows on a variety of soil types, mostly in fertile sand-loam soil and usually 
in sheltered disturbed places." 5.03b  Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2012: "It 
will grow in a wide range of soils, from clay loams to sands, but appears to be more suitable for lighter 
soils with relatively high fertility. It can tolerate both acid and alkaline soils."

5.04 A espécie não tem essas características.

5.05 A espécie não tem essas características.

5.06 5.06a Tropical Forages, 2012: "A perennial, loosely tufted grass sometimes rooting and branching from 
the lower nodes." 5.06b Sertão, 2005: "O capim urocloa (Urochloa mosambicensis (Hack.) Daudy, 
também conhecido como capim corrente é originário da Rodésia (África)."

6.01
Não foram encontradas referências específicas.

6.02

6.02a Tropical Forages, 2012: "This grass can be established by planting stolon pieces or slips, or 
sowing seed, usually at 2–4 kg/ha." 6.02b PlantzAfrica, 2012: "It also multiplies easily from seed."

6.03 Não foram encontradas referências específicas.

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 6.06a PlantzAfrica, 2012: "Urochloa mosambicensis is pollinated by wind."

6.07
A espécie não tem essas características.

6.08 Não foram encontradas referências específicas.

7.01 Não foram encontradas referências específicas.

7.02
7.02a Sertão, 2005: "É uma gramínea forrageira da família Poaceae, muito apreciada pelos animais, 
capaz de suportar pastejo próximo ao nível do solo e que aos poucos, vem conquistando espaço no 
semi-árido nordestino (OLIVEIRA, 1999)"

7.03
Não foram encontradas referências específicas.

7.04
7.04a PlantzAfrica, 2012: "Urochloa mosambicensis is pollinated by wind, and seeds are also 
dispersed by wind and water." 7.04b Instituto Hórus, 2012. Base de dados - Urochloa stolonifera: 
"Dispersão: Vento."

7.05
7.05a PlantzAfrica, 2012: "Urochloa mosambicensis is pollinated by wind, and seeds are also 
dispersed by wind and water."

7.06 Não foram encontradas referências específicas.

7.07
Não foram encontradas referências específicas.

7.08 Não foram encontradas referências específicas.

8.01

8.01a Tropical Forages, 2012: "Seed is harvested by direct heading, producing seed yields of (80–) 
100–190 (–220) kg/ha/harvest, and 300 kg/ha or more per year." 8.01b Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 2012: "Number of seeds per kg.: 60.600 (Queensland)."

8.02
8.02a Tropical Forages, 2012: "Seed remains dormant for 6–12 months after harvest, due to physical 
obstruction of the embryo by the enclosing lemma and palea." 8.02b Food and Agriculture Organization 
of the United Nations, 2012: "There is post-harvest dormancy, but after six to 12 months' storage 
germination is satisfactory (Harty, 1972), the delay being due to physical obstruction of the embryo by 
the enclosing lemma and palea."

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 - Urochloa stolonifera: "Controle mecânico: Arranquio de 
indivíduos, quando isolados ou em pequenas populações. Instalação de lona plástica transparente por 
40-60 dias. Roçada periódica para evitar produção de sementes. Pastoreio intensivo controlado. 
Controle químico: Aspersão foliar com herbicida à base de glifosato em diluição de 1 a 2%, em água. 
Repetir aplicação sempre no início da floração, para impedir a produção de sementes."

8.04 Não foram encontradas referências específicas.


