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As samambaias do gênero Pteridium caracterizam-se pelas largas frondes e por um sistema
de  rizomas  subterrâneos  que  possibilita  sua  rápida  expansão.  São  conhecidas  como
plantas-problema,  pois  vêm  ocupando  grandes  áreas  em  diversas  partes  do  mundo,
causando impacto econômico e ecológico. Nesse contexto, este estudo teve por objetivo a
compreensão  do  impacto  da  invasão  por  Pteridium  arachnoideum  sobre  a  vegetação  de
cerrado. Para tanto, analisou-se áreas de cerradão invadidas há mais de quatro décadas na
Estação  Ecológica  de  Assis,  no  sudoeste  do  estado  de  São  Paulo.  Foram  avaliados  os
componentes do estrato arbóreo e regenerante da comunidade.  Para tanto,  comparou-se  a
vegetação  da  área  invadida  com  uma  área  adjacente  não  invadida,  com  ambiente  e
histórico  de  perturbações  semelhantes.  Foram  utilizados  100  pontos  quadrantes  para
amostragem da  composição  florística  e,  para  caracterização  da  estrutura  da  comunidade,
alocou-se 15 parcelas de 10 m x 30 m para amostrar  o  estrato  superior,  dentro das  quais
foram instaladas sub-parcelas de 2 m x 30 m para o estrato intermediário e de 2 m x 2 m
para o estrato inferior.  Mediu-se  a  cobertura  das  copas  das  árvores  dentro  das  parcelas  e
estimou-se  a  porcentagem  de  cobertura  do  solo  por  Pteridium.  As  espécies  que
conseguiram ocupar  a  área  no  início  da  invasão  são  tolerantes  à  sombra  e  com ritmo  de
crescimento  rápido,  características  que  as  possibilitaram  ultrapassar  a  barreira  de
samambaia e se estabelecer na área. Já as espécies do estrato inferior se assemelham às da
área  não  invadida,  indicando  que  está  havendo  uma  substituição  das  espécies  na
comunidade vegetal. A baixa densidade das árvores na área invadida diminui a competição
entre  os  indivíduos,  que,  por  sua  vez,  investem  em  aumento  de  tamanho,  sendo
consideravelmente maiores do que as árvores do cerradão não invadido. Essas árvores, que
formam o estrato arbóreo atualmente,  estão  facilitando  a  regeneração  natural  de  espécies
arbóreas nativas e, assim, revertendo, lentamente, o processo de invasão.
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