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Gramíneas invasoras aumentam o risco de incêndios
florestais
Bárbara Angélio Quirino
Cada vez mais se conhece os impactos
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O trabalho foi realizado por ecólogos da
Universidade de Massachusetts em parceria
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ser inclusive semelhantes às ocasionadas por

que-los-pastos-invasivos-aumentan-riesgo-

mudanças climáticas.

incendio-20191104_542949

Assim, uma possível ferramenta para
mitigar os incêndios pode estar no controle
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dessas plantas invasoras. O manejo destas
espécies e a prevenção de futuras introduções
são fundamentais para remediar os impactos
ecológicos e econômicos devido a ocorrência
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