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The biodiversity of aquatic and terrestrial ecosystems is being reduced at rates never before detected
in the geological history of the planet. The threats have diverse backgrounds, including the
destruction of habitats, pollution and introduction of species. The last one, is considered one of the
most important factors influencing extinctions, although its effects are discussed to occur
simultaneously to other causes. In Brazil, studies show that populations of exotic macrophytes with
high invasive potential have grown in reservoirs and in natural aquatic ecosystems. For example,
the African Poaceae Urochloa arrecta (Hack. Ex T. Durand & Schinz) Morrone & Zuloaga is
recorded in high frequency and abundance in aquatic environments. The effects that this Poaceae
cause in the structure of native populations and communities are well known, but the factors that
regulate its invader potential via vegetative reproduction and its effects on growth and sexual
reproduction of some natives’ species are poorly studied. In this context, this paper consists of three
chapters. In the first, we tested the differences of U. arrecta sprouts growth from propagules
derived in different parent plants sizes, positions and biomass. The results of this study showed that
the origin of propagules (small or large parent plant) is more important that their position in the
plant and, in some cases, even more important than the biomass of propagules, as determining the
length of biomass and new sprouts of U. arrecta. In the second study we evaluated experimentally
the effects of the density of U. arrecta on the success and development of two native species of
aquatic macrophytes (Pontederia cordata L. and Leersia hexandra Sw.). The results showed that
biomass and length’s of the native plants decreased with increasing biomass of the invasive species,
demonstrating that the competition between natives and U. arrecta depends on the exotic density.
Moreover, the two species showed different strategies related to competition for nutrients or light
when they interacted with U. arrecta. In the third chapter, we tested experimentally the effect of the
competition of U. arrecta on the cost of reproduction of two native species of aquatic macrophyte
(Pontederia cordata and Eleocharis montana (Kunth) Roem. & Schult). The results of this study
showed that increased competition between invasive and natives species caused a decreasing of
biomass and reproductive structures of native species. However, despite the decrease of total
reproductive effort, in low to moderate densities of U. arrecta, both native species increased the
biomass’ relative allocation to reproduction and shortened the time required for issuing a first
flower.
Keywords: Competition, cost of reproduction, aquatic macrophytes, Urochloa arrecta, biomass
allocation.
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DISCUSSÃO
REFERÊNCIAS

30

55

4. Sessão III

(Times 48, alinhado a esquerda)

(Times 22, negrito, centralizado)

O sucesso reprodutivo de duas espécies de
macrófitas nativas depende da densidade de
uma Poaceae invasora.

(Times 10, caixa de texto, justificado)
A terceira sessão desta tese foi
elaborada e formatada conforme as
normas da publicação científica
Biological Invasions, disponível em:
http://www.springer.com/life+sciences/e
cology/journal/10530?detailsPage=pltci_
1060750 .

(Times 12, negrito, centralizado)

O sucesso reprodutivo de duas espécies de macrófitas nativas depende da densidade de uma
Poaceae invasora

Corpo do texto: (Times 12, justificado)
RESUMO
INTRODUÇÃO
MATERIAIS E MÉTODOS
RESULTADOS
DISCUSSÃO
REFERÊNCIAS

56

81

5. CONCLUSÃO GERAL (Times 12, negrito, justificado)

Corpo do texto (Times 12, justificado)

6. REFERÊNCIAS
Referências citadas na Introdução Geral e na Conclusão Geral deverão ser colocadas aqui. (Times 12,
justificado)

85

90

SUGESTÃO: Caso o discente tenha interesse em colocar a produção científica que teve
durante o período de mestrado e doutorado, ele pode criar um ponto aqui:
7. ARTIGOS PUBLICADOS DURANTE O PERÍODO DO DOUTORADO:
Liste os artigos como primeiro autor e de coautoria.
-

8 - ANEXOS

