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Refere-se a espécies que 
evoluíram em um determinado 
ambiente. 

O conceito independe de divisas 
políticas.  

Os limites de distribuição das 
espécies são impostos por 
condições físicas ou geográficas 
naturais. 

Espécies nativas  



Espécies, subespécies ou táxons 
de menor hierarquia levados 
para fora de sua área de 
distribuição natural, anterior ou 
atual. Inclui qualquer parte, 
gametas, sementes, ovos ou 
propágulos dessas espécies 
capazes de sobreviver e 
consequentemente reproduzir-
se (CDB). 

Espécies exóticas  



Toda espécie exótica cuja 
introdução ameaça a diversidade 
biológica (CBD). 

 

A invasão biológica é um 
processo gradativo. 

Espécies exóticas 
invasoras 



BARREIRA DE DISPERSÃO 

A terceira barreira inclui características ambientais 
(presença de predadores naturais, falta de agentes 
dispersores, etc.) que inibem a dispersão de espécies 
estabelecidas.  

ESPÉCIE INVASORA 

BARREIRA AMBIENTAL 

BARREIRA GEOGRÁFICA 

ESPÉCIE INTRODUZIDA 

ESPÉCIE ESTABELECIDA 



Ambientes terrestres: 

Ornamentais e pets  

Alimentar 

Forrageira 

Silvicultura 

Estabilização de solo 

Involuntária 

IMPORTANTE: O problema não está relacionado ao 
número de espécies, mas sim ao potencial de invasão e 

aos consequentes danos causados. 

Lithobates catesbeianus – rã-touro 

Principais causas de 
introduçao de espécies 



Clarias gariepinus – bagre-africano 

Cyprinus carpio – carpa-comum Tilapia rendalli – tilápia 

Oreochromis niloticus – tilápia-do-nilo 

Água doce:  
introduções voluntárias 



Ambientes marinhos:  
introduções involuntárias 

Phyllorhiza punctata Pseudopolydora diopatra 

Megabalanus coccopoma 

http://marine1.bio.sci.toho-u.ac.jp/tokyobay/2005obitsu/obitsubio_images/sugokai.jpg


O sagui é nativo do nordeste 

do Brasil. Chegou ao Paraná 

por tráfico ilegal de animais. 

Erroneamente foram feitas 

solturas pela Polícia 

Ambiental em áreas naturais e 

houve abandono de animais 

adquiridos.  

Saguis são predadores de 

ovos e filhotes de aves e 

competem com espécies 

nativas por espaço, alimento 

e abrigo. Não há predadores 

naturais para saguis no sul do 

Brasil. Podem transmitir 

doenças a pessoas e a outros 

animais. 

É preciso fazer controle de 

saguis para restaurar o 

equilíbrio de ambientes 

invadidos. 

ESPÉCIES EXÓTICAS 
INVASORAS NO PARANÁ 

Callithrix jacchus - sagui 



A tartaruga tigre-d´água (Trachemys 

scripta elegans) é nativa dos Estados 

Unidos e foi introduzida no Brasil para 

venda como animal de estimação. Na 

década de 1980 foi proibida pelo IBAMA 

e substituída pela espécie nativa do Rio 

Grande do Sul, Trachemys dorbigni. 

Esses animais podem viver 50 anos. É 

comum que os donos se cansem de 

cuidar delas e  as abandonem em 

parques e córregos. A soltura é proibida 

por lei (crime ambiental) e impacta 

animais nativos. 

Em função das solturas, há híbridos das 

duas espécies, o que pode representar 

risco à sobrevivência de T. dorbigni em 

longo prazo. 

Tartaruga tigre d´água 

Trachemys dorbigni 

Trachemys scripta elegans 



Aves 

Estrilda astrild 

O bico-de-lacre (Estrilda 

astrild) é nativo da África e 

comercializado como pet. Seu 

principal impacto está na 

disseminação de sementes de 

gramíneas africanas 

invasoras como braquiária e 

capim-gordura. 

 

O papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) é nativo do 

sudeste do Brasil e encontra-se em vida livre em diversos 

locais fora de seu hábitat original em função de solturas 

indevidas feitas no passado e tráfico de animais 

silvestres. Vive em grupos grandes e barulhentos 

inclusive nos Parques Estaduais do Guartelá e Mata dos 

Godoy e Estação Ecológica do Caiuá. 



Alguns animais de estimação 

como o furão (Mustela putorius) 

são comercializados somente 

depois de esterilizados. A 

reprodução de animais 

selvagens em ambiente 

doméstico não é permitida. 

Animais de estimação 

Mustela putorius 



Animais de estimação somente deveriam 
ser comercializados já esterilizados para 
evitar a reprodução sem critério e o 
abandono. As pessoas interessadas em 
adquirir animais devem antes receber 
informações detalhadas sobre seu tempo 
de vida, alimentação, necessidades de 
espaço e outras informações que possam 
ajudá-las a decidir se podem de fato tomar 
conta desses animais.  
O abandono de animais é crime ambiental. 

Animais de estimação 



Plantas 
ornamentais 
são a causa 
mais comum 
de introdução 
voluntária de 
espécies em 

todo o mundo. 
 

Troque 
plantas 

exóticas por 
plantas 
nativas.  



Plantas ornamentais devem ser escolhidas com muito critério para 
que não haja risco de impactarem ambientes naturais. Algumas 
espécies se reproduzem a partir de fragmentos, como estacas ou 
partes de raízes. Resíduos de jardinagem devem ser cuidadosamente 
descartados, nunca jogados em terrenos baldios, pois isso pode 
facilitar a sua disseminação. Muitas plantas são dispersadas por aves 
e outros animais, de modo que o seu controle não é viável. O uso 
dessas plantas deve ser evitado e devem ser substituídas. 

Pilea cadierei 

Plantas ornamentais 

Tradescantia zebrina 

 - trapoeraba 

Tecoma stans 

 - amarelinho, ipê-de-jardim 



Vetores de dispersão 



A maria-sem-vergonha é nativa da África. Invade o subosque de 
florestas e expulsa espécies nativas. Essa espécie somente deve ser 
cultivada em vasos ou em quintais fechados na cidade, de onde não 
possa escapar para ambientes naturais. Há outras espécies similares 
que não são invasoras e podem ser usadas em jardins em seu lugar. 

Impatiens walleriana – maria-sem-vergonha 



A madressilva (Lonicera japonica) é uma trepadeira nativa do Japão. 
Invade florestas com araucária, formando um denso tapete por cima 
das plantas nativas. Com isso as plantas não conseguem fazer 
fotossíntese e acabam morrendo. Nunca plante trepadeiras exóticas 
próximo a ambientes naturais, especialmente de florestas. 



Schefflera arboricola 



Hovenia dulcis – 
uva-do-japão 
Nativa do Japão, da 
China e da Tailândia, 
foi introduzida no 
Brasil com fins 
ornamentais. 
Atualmente é a 
espécie exótica 
invasora mais 
agressiva na 
Florestal Estacional 
e com araucária no 
estado. Expulsa 
espécies nativas e 
impede sua 
regeneração, 
comprometendo a 
sustentabilidade das 
florestas nativas. 

Invasão por Hovenia dulcis em verde mais claro 



Ligustrum spp. – 
alfeneiro ou ligustro 
Nativo do Japão, é 
comumente plantado 
em arborização 
urbana, parques e 
praças. Muito 
agressivo na floresta 
com araucária. 
Expulsa espécies 
nativas e impede sua 
regeneração. Deve 
ser substituído por 
espécies não 
invasoras, 
preferencialmente 
nativas. 

Ligustrum lucidum 

Pittosporum undulatum 

Pittosporum undulatum 
– pau-incenso 
Nativo da Austrália, é 
altamente agressivo 
como invasor em 
florestas com 
araucária. Impede a 
regeneração de plantas 
nativas e domina 
totalmente o ambiente 
ao longo do tempo. 

Plantas ornamentais 



Tithonia diversifolia – girassol-mexicano 



Hedychium coronarium – lírio-do-brejo:  
nativo da Ásia, invade áreas úmidas e o subosque  
de florestas, expulsando espécies nativas 



Casuarina equisetifolia – nativa da Austrália,  
invade restingas e dunas 



Terminalia catappa –sombreiro, sete-copas:  
nativo da Ásia, invade restingas, manguezais  
e costões à beira do mar 



Acacia podalyriifolia – acácia-mimosa: 
nativa da Austrália, invade os campos 
gerais e restingas litorâneas 



Eriobotrya japonica – nêspera, ameixa-amarela:  
nativa do Japão, é disseminada por morcegos e  
invade todos os tipos de florestas no estado 



Os pínus cultivados no Brasil são nativos da América do Norte. São 
agressivos colonizadores de ambientes abertos, sendo especialmente 
impactantes na região de campos gerais, em áreas úmidas e em 
florestas degradadas por desmatamento. As sementes são 
disseminadas pelo vento a grandes distâncias. O manejo florestal 
precisa incluir medidas permanentes de controle de pínus para evitar 
invasões biológicas. Essas árvores somente devem ser plantadas para 
fins de produção florestal e não devem ser distribuídas ao público 
para outros usos. 

Invasão por pínus no Parque Estadual de Vila Velha - PR 



Remoção de pínus do Parque Municipal Tanguá em Curitiba 

pela Prefeitura Municipal (2007) 



Ajude a conscientizar mais pessoas 

Não cultive espécies exóticas invasoras 

Substitua espécies exóticas invasoras no seu 
quintal, propriedade ou jardim por espécies 
nativas 

Solicite espécies nativas em floriculturas 

Nunca solte animais de estimação ou de criação 

Dê mais valor a espécies nativas: elas são 
essenciais ao funcionamento dos ecossistemas 

O que você pode fazer 



Espécies alternativas a 
exóticas invasoras 

•Espécies alternativas a ornamentais exóticas invasoras 
não necessariamente precisam ser nativas locais, mas 
precisam ser espécies que não sejam invasoras 

 
Como saber? 
 
http://i3n.institutohorus.org.br/www - Base de Dados 
Nacional de Espécies Exóticas Invasoras 

 
Busca no Google: nome científico + invasive 
 



Lafoensia pacari – dedaleiro: floresta com araucária 

Espécies nativas do Paraná 



Tabebuia crysotrycha – ipê-amarelo: Floresta Estacional Semidecidual 

Espécies nativas do Paraná 



Schinus terebinthifolius – aroeira-vermelha ou pimenta-rosa:  
floresta com araucária, floresta atlântica 

Espécies nativas do Paraná 



Programa do Estado do Paraná 
para Espécies Exóticas Invasoras 

www.iap.pr.gov.br 
http://www.iap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=811 

 

Instituto Hórus 
www.institutohorus.org.br 

contato@institutohorus.org.br 

 

Mais informações 


