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A  bioinvasão  é  a  segunda  maior  responsável  pela  perda  de  biodiversidade  em
ecossistemas, alterando as relações ecológicas por exibir alta capacidade de competição e
adaptação.  No  Nordeste,  a  espécie  C.  madagascariensis,  popularmente  conhecida  por
unha-do-cão,  nativa  de  Madagascar,  África,  vem  se  comportando  como  invasora,
destacando-se  na  adaptação  às  matas  ciliares,  ameaçando  a  carnaúba,  Copernicia
prunifera  (Miller)  H.  E.  Moore.  Buscando  compreender  o  caráter  invasor  desta  planta,
realizou-se  o  estudo  na  mata  de  carnaúba  do  município  de  Aquiraz,  Ceará,  onde  foram
marcadas  e  georeferenciadas  13  carnaúbas  e  58  unhas-do-cão,  acompanhadas  com
medições da altura e do diâmetro de copa por seis meses. A área experimental foi dividida
em  três  grupos:  carnaúbas  circundadas  pela  unha-do-cão  (A),  carnaúbas  isoladas  (B)  e
unhas-do-cão  circundantes  das  carnaúbas  (C).  Realizou-se  um  sorteio  para  obtenção  de
três  representantes  para  cada  grupo.  Os  dados  obtidos  foram  submetidos  à  análise  de
variância observando a significância pelo teste F. Nos casos em que os tratamentos foram
significativos, procederam-se ajustes através de regressões polinomiais. As variáveis para
o grupo A apresentaram comportamento linear, sendo explicadas em 88% para altura e em
90%  para  o  diâmetro  de  copa  pela  equação  de  regressão.  As  variáveis  para  o  grupo  B
apresentaram  comportamento  cúbico,  sendo  explicadas  em  mais  de  90%.  As  variáveis
para o grupo C apresentaram comportamento cúbico, sendo a altura explicada em 99% e o
diâmetro  de  copa  em  70%.  O  crescimento  em  altura  dos  grupos  A  e  B  mostrou  a
influência  dos  exemplares  da  unha-do-cão  no  crescimento  da  palmeira.  Quando  as
carnaúbas  não  estão  ameaçadas  pela  presença  da  unha-do-cão  elas  crescem  mais
rapidamente em altura e diâmetro do que a Cryptostegia individualmente. Considerando o
crescimento  do  diâmetro  de  copa,  os  valores  médios  entre  os  grupos  A  e  B  foram  bem
próximos, não sendo significativa a influência da invasora sobre a carnaúba. 
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