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Melinis minutiflora Beauv. (Poaceae, capim-gordura) é uma espécie invasora, muito agressiva 
que impede o crescimento de outras espécies e, devido ao seu rápido crescimento, acaba 
sufocando as plantas que crescem mais lentamente. A Reserva Biológica Municipal Santa 
Cândida é um fragmento florestal urbano com vegetação do tipo Floresta Estacional 
Semidecidual Montana, com 113,3 ha, situada no município de Juiz de Fora, Minas Gerais. A 
reserva possui em seu interior uma área de clareira, com aproximadamente 0,5 ha, presente já 
há cerca de 40 anos, que hoje se encontra dominada por capim-gordura. O objetivo do 
trabalho foi caracterizar o processo de regeneração natural dessa clareira após a remoção do 
capim-gordura. Para isso, no mês de novembro de 2007 foi realizada a capina manual em 
alguns pontos da clareira nos quais foram estabelecidas 10 parcelas de 1 m² (1 x 1 m). A 
quantificação da regeneração foi feita através do monitoramento das parcelas e contagem do 
número das plantas, juntamente com a estimativa da área de cobertura, realizadas 
mensalmente, durante 6 meses. Até o momento, foram reconhecidas 28 morfo-espécies, 
pertencentes a 10 famílias botânicas, sendo 4 identificadas apenas ao nível de família, 7 ao 
nível de gênero, 7 espécies e 10 morfotipos. Fabaceae e Asteraceae apresentaram maior 
riqueza de espécies, ambas com 4. Dentre as espécies mais abundantes, as de maior 
freqüência foram M. minutiflora (Poaceae) e Sida glaziovii K. Schum. (Malvaceae 100%), seguidas 
de Borreria alata (Aubl.) DC. (Rubiaceae, 90%). M. minutiflora e B. alata foram as 
principais espécies responsáveis pelo aumento da cobertura vegetal ao longo do tempo, na 
maioria das parcelas, no entanto, Crotalaria sp foi dominante em uma. Um mês após a capina 
a cobertura média foi de 10,2% (±10,1) chegando a 85% (±14,9) após cinco meses. Agora, ao 
final do sexto mês de monitoramento está havendo uma redução da cobertura média, pois B. 
alata começou a secar, após sua frutificação. Apesar da clareira ser circundada por um 
remanescente florestal, não foi observada a germinação de pioneiras arbóreas, sendo que a 
grande maioria das plantas que germinaram e conseguiram se estabelecer nesses 6 meses 
foram espécies ruderais, além do capim-gordura, indicando o alto grau de perturbação nesse 
trecho da reserva e a necessidade de práticas de manejo, visando a sua restauração.   
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