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As  invasões  biológicas  constituem  um  grave  problema  mundial,  também  afetando  os
ecossistemas brasileiros.  A Reserva Florestal  da Cidade Universitária Armando de Salles
Oliveira, localizada na cidade de São Paulo/SP (23º33’44”S e 23º34’02”S, 46º43’38”W e
46º43’49”W),  é  um  dos  últimos  remanescentes  urbanos  de  mata  Atlântica  na  região,  e
atualmente  é  impactada  pela  invasão  da  palmeira  exótica  Archontophoenix
cunninghamiana, trazida da Austrália para ornamentação. Entre os atributos dessa espécie,
que  favorecem  sua  proliferação,  estão  a  produção  de  frutos  pequenos  e  vermelhos,  ao
longo  do  ano  todo,  fatores  atrativos  à  avifauna  dispersora.  Diante  disso,  este  trabalho
objetivou  verificar  a  abundância  relativa  dos  diásporos  da  palmeira  em relação  às  outras
espécies,  através  da  análise  da  chuva  de  sementes.  Para  isso,  foram  instalados,  a  1m  do
solo, 25 coletores de 6m2 cada, preparados com tela de nylon de 0,4mm, abrangendo uma
parcela de 2 ha no interior da Reserva. Entre março/2009 e fevereiro/2010 realizaram-se 8
coletas,  onde  foram  contabilizados  33.678  diásporos,  classificados  em  54  morfotipos  ou
até  o  nível  taxonômico  possível  de  ser  identificado.  Os  três  morfotipos  mais  abundantes
corresponderam, respectivamente, a 61,87% (20.835 diásporos), 28,02% (9.435 diásporos)
e 3,01% (1.015 diásporos) do total, sendo que o terceiro valor corresponde à palmeira A.
cunninghamiana.  As  duas  maiores  abundâncias  resultam  de  diásporos  de  espécies  de
dispersão  anemocórica,  diferentemente  da  palmeira  invasora.  Excluindo-se  todos  os
diásporos  anemocóricos,  a  abundância  relativa  da  palmeira  atinge  38,71%,  um  índice
alarmante,  que  aponta  para  a  dominância  de  diásporos  da  palmeira  invasora  frente  às
espécies nativas, refletindo a situação atual de invasão no fragmento florestal. Esses dados
confirmam a  necessidade  premente  de  uma intervenção  rápida  e  eficiente  para  conter  ou
controlar  a  invasão,  visto  que  a  dispersão  desses  diásporos  pode  expandir  ainda  mais  o
recrutamento de indivíduos na Reserva e em seus arredores.
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