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Seção: Ecologia Vegetal
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O Cerrado tem sido impactado pela invasão de gramíneas exóticas, como as do gênero Urochloa, o que tem 
reduzido a diversidade de espécies. Este estudo visou quantificar o crescimento de plântulas de 6 espécies 
do Cerrado em áreas sem e com U. brizantha. Para efeitos comparativos, conduziram-se experimentos tam-
bém com Paspalum atratum, uma gramínea nativa de porte similar ao de U. brizantha. As arbóreas foram: 
Kielmeyera coriacea, Dalbergia miscolobium, Copaifera langsdorffii, Dipteryx alata, Dimorphandra mollis e 
Qualea grandiflora. Delimitou-se parcelas para plantio de gramíneas, sendo parte mantida sem cobertura, 
parte coberta com plástico, e parte coberta com sombrite (50%), sendo as parcelas cobertas submetidas à 
irrigação artificial. Plantou-se 10 indivíduos por tratamento, totalizando 90 por espécie. Após 6 meses me-
diu-se o número de folhas, altura e diâmetro basal do caule. Observou-se maior crescimento em altura de 
D. miscolobium na presença da gramínea exótica, em comparação à nativa nos ambientes sombreado e 
coberto. Nesse último, D. alata e C. lagsdorffii tiveram maior crescimento em altura nas áreas com U. bri-
zantha, em comparação com parcelas com P. atratum e sem gramíneas. Em ambiente descoberto estas 3 
espécies tiveram maior crescimento em altura quando consorciadas a gramínea nativa. As demais espécies 
apresentaram maior altura nas parcelas com P. atratum nos 3 ambientes, quando comparado ao crescimen-
to na ausência de gramínea ou com a exótica. Nesta, K. coriacea e C. langsdorffii tiveram maior diâmetro 
basal no ambiente não irrigado, e D. miscolobium nos três ambientes. As demais espécies cresceram mais 
em diâmetro basal na ausência de gramíneas. Conclui-se que, para a maior parte das espécies, a produção 
de folhas e o diâmetro basal foram maiores na ausência de gramíneas; o maior crescimento em altura foi 
de indivíduos plantados junto a P. atratum. U. brizantha reduziu a altura, diâmetro e número de folhas para 
a maioria das espécies investigadas. 
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