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Espécies exóticas são aquelas que não ocorreriam naturalmente em uma dada região 
não fosse o seu transporte pelo ser humano. Algumas exóticas podem se reproduzir e 
atingir diferentes graus de naturalização, vindo a se tornar desde exóticas casuais a 
naturalizadas e, até mesmo, invasoras. Podem, ainda, ser classificadas como daninhas 
quando causam impactos em áreas cultivadas, termo também aplicado às nativas de 
mesmo comportamento. O Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora 
(JB-UFJF) está localizado no município de Juiz de Fora, mesorregião da Zona da 
Mata de Minas Gerais, abrangendo uma área correspondente a 80 hectares de Floresta 
Estacional Semidecidual Montana. A área apresenta uma composição de espécies 
nativas e exóticas, devido ao seu histórico, com registros de cultura do café no século 
XIX e XX e criação de pomares e introdução de espécies ornamentais. O presente 
estudo teve como objetivo conhecer a flora exótica invasora e daninha da área, como 
subsídio ao plano de manejo do JB-UFJF, ainda em instalação. Expedições ao JB-
UFJF foram realizadas entre dezembro de 2015 e março de 2016 para coleta e 
fotografia de material fértil. Posteriormente, o material foi herborizado segundo a 
metodologia usual e depositado no Herbário Leopoldo Krieger (CESJ) da UFJF. 
Foram incluídos registros desta área encontrados na redes “Species Link” além de 
coletas anteriores de trabalhos realizados na região. As identificações foram realizadas 
com base em literatura especializada e comparação com materiais identificados por 
especialistas. Dos 949 registros de espécies vasculares para o JB/UFJF, 309 são 
angiospermas e 49 licófitas e monilófitas. Foi encontrado um total de 14 famílias de 
angiospermas que incluem espécies exóticas para o Brasil, sendo Asteraceae Bercht. 
& J.Presl (3); Lamiaceae Martinov (3); Orchidaceae A.Juss. (2) e Piperaceae Giseke 
(2), as mais representativas. Com relação às espécies daninhas, as famílias mais 
representativas foram Asteraceae (19), Poaceae Barnhart (8), Cyperaceae Juss. (7), 
Euphorbiaceae Juss. (7) e Verbenaceae J.St.-Hil. (7). Para monilófitas, há registros de 
três espécies exóticas: Christella dentata (Forssk.) E.P.St.John, Deparia petersenii 
(Kunze) M. Kato, Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching. As espécies 
invasoras e/ou daninhas estão localizadas majoritariamente em áreas de impacto 
humano, como nas trilhas ou próximas ás áreas de atividade com construções. 
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