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Espécies exóticas são consideradas uma ameaça aos ecossistemas naturais, por disputarem
espaço e recursos  com espécies  nativas  e  acredita-se  que  invasões  biológicas  possam ser
desencadeadas a partir de plantios de restauração. Com o objetivo de avaliar esse risco em
região  anteriormente  ocupada  por  floresta  estacional  semidecidual  –  FES,  efetuamos
levantamento em plantio de restauração de mata ciliar iniciado em 1972, no município de
Cândido  Mota,  SP.  Identificamos  todas  as  espécies  arbóreas  plantadas  em  em  vinte
parcelas  de  100  m2  e  amostramos  as  populações  em  regeneração  (altura  ≥  50  cm),
agrupando  os  indivíduos  em  três  classes  de  tamanho.  O  potencial  invasivo  foi  avaliado
com  base  na  estrutura  populacional  de  cada  espécie  na  comunidade.  Considerou-se  a
ameaça  mais  grave  quando  a  proporção  de  indivíduos  da  espécie  entre  os  regenerantes
supera  a  proporção  de  indivíduos  plantados  e  tende  a  aumentar  com  o  tempo.  Das  97
espécies amostradas, 38,14% não ocorrem na região de estudo. Destas, 14,4% ocorrem em
outros  países,  8,24%  em  outros  biomas  brasileiros  e  15,4%  em  FES  de  outras  regiões.
Apesar do elevado número de espécies não nativas plantadas, apenas sete oferecem ameaça
de  proliferação  (e.g.  Eriobotrya  japonica  Lindl.  e  Michelia  champaca  L.)  e  seis
encontram-se estabelecidas (e.g. Spondias mombin L. e Syzygium cumini (L.) Skeels), com
baixo risco de proliferação. As demais espécies não nativas apresentam densidade relativa
muito baixa ou não deixam descendentes na condição ambiental estudada e, portanto, não
exigem providências de erradicação ou controle de invasão. Para a comunidade como um
todo, a proporção de indivíduos jovens não nativos diminui nas classes de menor tamanho,
indicando  que  espécies  nativas  tendem  a  dominar  a  comunidade,  tornando-a  mais
semelhante aos ecossistemas naturais com o passar do tempo, independentemente do que
foi plantado.
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