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1. Introdução 

Seja para fins paisagísticos, comerciais ou de reflorestamento, devemos 
conhecer os aspectos positivos e negativos referentes ao uso dessas espécies, 
para que possamos formular uma opnião a respeito do assunto. 

O uso indiscriminado de plantas exóticas para fins paisagísticos, 
comerciais e até de reflorestamento, caso do pinheiro americano (Pinnus 

ellioti), já é encarado como um risco ao ecossistema. "A recuperação ambiental 
com plantas exóticas é um erro pois estabelece, na prática, uma monocultura 
que ocupa o espaço de espécies nativas em prejuízo da biodiversidade", afirma 
a engenheira florestal Sílvia Ziller¹. Ela coordena o Instituto Hórus de 
Desenvolvimento e Conservação Ambiental, organização não-governamental 
de Curitiba, que realiza um levantamento inédito de plantas exóticas invasoras 
no Brasil, com a elaboração de um sistema de informações geográficas para 
localizar as regiões invadidas por essas espécies. Sílvia acrescenta que o 
potencial de as espécies invasoras alterarem os sistemas naturais é tão 
grande, que essas plantas são hoje a segunda maior ameaça mundial à 
biodiversidade, só perdendo para a exploração humana direta na destruição de 
habitats (SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA, 
2011). 

 
¹ Sílvia Ziller, presidente do Instituto Hórus de Desenvolvimento e Conservação 

Ambiental, é Engenheira Florestal com mestrado e doutorado em conservação da natureza.  
 
No cenário internacional, Sílvia cita o caso da Cidade do Cabo, na África 

do Sul. A ação dos colonizadores a partir do início do século XIX que, para fins 
paisagísticos, substituíram paisagem nativa (herbáceo arbustiva) por coníferas 
da Austrália e da América do Norte, resultou na quebra do balanço hídrico: por 
consumirem muito mais água, essas árvores invadiram os mananciais. "Se não 
forem removidas, o que o governo já começou a fazer, a cidade do Cabo 
poderia perder em 20 anos, 40% do volume de água de sua bacia hidrográfica 
e, em 40 anos, os rios correriam o risco de secar". 

Embora possua a maior biodiversidade vegetal do planeta, com mais de 
55 mil espécies de plantas fanerógamas e cerca de 10 mil de briófitas, fungos e 
algas, um total equivalente a quase 25% de todas as espécies de plantas 
existentes, a flora brasileira recebeu aportes significativos de outras regiões 
tropicais, trazidas para cá desde o período colonial. Não existe uma estimativa 
exata da quantidade de espécies exóticas introduzidas no Brasil nos últimos 
quinhentos anos, mas é perceptível a presença delas em nossas vidas. 



 

 

Todos os dias milhões de pessoas acordam para trabalhar, para 
estudar, e para começar mais um dia, nada melhor do que um cafezinho bem 
quente. Presente em nosso cotidiano, poucos sabem que o café (Coffea 

arabica) é uma espécie vegetal originária da Etiópia, e que foi introduzida no 
Brasil no século XVIII. 

E fazendo companhia ao nosso cafezinho, temos também o pãozinho 
francês, que têm em sua composição o trigo (Tritium aestivum), originário do 
Oriente Médio. Também as frutas campeãs de popularidade entre o 
consumidor brasileiro, como a manga, a melancia, a maçã, a pêra são espécies 
exóticas, e quem diria a “nacionalíssima” banana é originária do sudeste 
asiático. 

Além dessas espécies citadas acima várias outras foram aqui 
introduzidas com finalidade agrícola, como o arroz, a cana-de-açúcar, a soja e 
as frutas cítricas. Outras, entretanto, adaptaram-se muito bem e espalharam-se 
pelas florestas nativas a tal ponto que freqüentemente são confundidas com 
espécies nativas. O coqueiro (Cocus nucifera) que forma verdadeiras florestas 
ao longo do litoral nordestino brasileiro, é originário da Ásia. Da mesma forma, 
a fruta-pão (Artocarpus communis) e a jaqueira (Artocarpus integrifolia), 
originários da região indo-malaia, são integrantes comuns da Mata Atlântica. 
Além dessas, podemos citar a mangueira, a mamona, o cafeeiro e várias 
espécies de eucaliptos e pinheiros, introduzidas para a produção de madeira, 
bem como dezenas de espécies de gramíneas. É comum encontrar em matas 
degradadas ou brotadas em pastos ou terras agrícolas abandonadas uma 
grande proporção de espécies exóticas. 

O que se pretende neste projeto não é um inventário de todas as 
espécies vegetais exóticas encontradas no Brasil, o que levaria anos para ser 
concluído, mas sim das principais em termos de utilização e disseminação na 
microrregião de São Roque (São Roque, Mairinque, Alumínio,  Araçariguama e 
Ibiuna), tenha ela sido feita de forma controlada ou não, e que tenham maior 
impacto sobre o meio ambiente brasileiro. Nosso objetivo é fazer um registro 
fotográfico e documental, pesquisar as leis ambientais referentes ao assunto, 
para assim podermos ter um maior conhecimento dessas espécies e suas 
implicações em nosso meio ambiente. 

 
 

2. Metodologia 
 

2.1 Local de estudo 
A microrregião de São Roque é compreendida, além da cidade de São 

Roque, pelos municípios de Mairinque, Ibiúna, Araçariguama e Aluminio, região 
esta que conta com grandes áreas de reflorestamento comercial, 
principalmente o eucalipto (especialmente em Aluminio e Mairinque), sendo um 
dos reflorestamentos mais antigos do País. É ainda uma importante região 
agrícola (hortifrutigranjeiros) do estado de São Paulo. 

 
2.2 Espécies em estudo 

As espécies mais utilizadas em reflorestamentos, sejam elas para fins 
comerciais ou não, espécies utilizadas na agricultura da região, e as com 
finalidade de paisagismo, como arborização de praças e ruas, serão focadas 
neste projeto. 



 

 

 
2.3 Coleta de dados 

Através de identificação visual, reconhecimento por livros 
especializados, sites especializados na internet e através de biólogos e 
agrônomos que tenham conhecimento das espécies pesquisadas, além do 
conhecimento prévio dos elaboradores do projeto. 
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