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A presença de espécies alóctones com potencial de invasão em áreas de conservação é uma 
grande ameaça à preservação da biodiversidade e integridade biológica dos ecossistemas, já 
que estas, por possuírem uma grande capacidade reprodutiva e de sobrevivência, podem 
causar perda de espécies nativas, levando a homogeneização da flora, além de mudanças na 
estrutura e funções ecológicas das comunidades locais. O conhecimento das principais 
espécies alóctones e do seu potencial de invasão faz-se necessário a fim de elaborar um plano 
de manejo adequado para a preservação das espécies naturais de uma unidade de conservação. 
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento das espécies alóctones e 
classificá-las de acordo com o seu potencial de invasão, em uma Unidade de Conservação 
Federal (Floresta Estacional Semidescidual - Mata de Santa Genebra) do Município de 
Campinas-SP. Trilhas internas e a borda da floresta (100m do aceiro em direção ao interior da 
mata) foram percorridas e o levantamento de espécies realizado através de uma varredura 
visual total do solo até o dossel da mata. Os materiais botânicos foram coletados para a 
identificação das espécies vegetais e depositados no herbário da Mata de Santa 
Genebra (MSG). A classificação do potencial de invasão das espécies amostradas foi 
realizada através de observações em campo e de dados presentes na literatura especializada 
sobre as características reprodutivas, de dispersão de sementes e os possíveis impactos 
ecológicos causados pelo processo de invasão. Foram encontradas 46 espécies alóctones, 
pertencentes a 25 famílias, sendo 29 espécies arbóreas, 8 arbustivas, 3 lianas e 6 herbáceas. 
Das 46 espécies encontradas, 23 são nativas de outras regiões do Brasil, 9 da África, 8 da 
Ásia, 2 da América do Sul, 3 da América Central e 1 da América Tropical. Todas as espécies 
encontradas estão na área de borda, sendo que 7 também se localizam no seu interior. O 
número de espécies alóctones com potencial de invasão foi de 17, sendo as principais: 
Brachiaria sp., Coffea arabica, Impatiens walleriana, Panicum maximum, Pennisetum sp., 
Psidium guajava, Ricinus communis, Syzigium jambos. As 46 espécies alóctones observadas 
merecem um monitoramento permanente nessa Unidade de Conservação, sendo que as 17 
invasoras devem ter um programa específico de erradicação. 
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