
Espécies Exóticas

Algumas plantas podem 
parecer bonitas, mas também 

podem causar impactos 
devastadores! 

www.institutohorus.org.br
invasoras@tnc.org

Uma ameaça à 
biodiversidade

Ao utilizar espécies exóticas em 
seu jardim, tenha certeza de que 
esta espécie não é invasora. A lista 
das espécies exóticas invasoras no 
Brasil podem ser encontradas no 
sítio 
www.institutohorus.org.br.

Cinemática Produções

Para mais informações sobre espécies 
exóticas invasoras e suas ameaças à 
biodiversidade, por favor, entre em contato 
com:

Programa de Espécies Exóticas 
Invasoras para América do Sul
The Nature Conservancy, 
Alameda Júlia da Costa, 1240, 
Curitiba, Paraná, Brasil, 
CEP 80.730-070.

55 (41) 2111-8768
Fax: 55 (41) 2111-8766. 

Programa De 
Espécies Exóticas 

Invasoras Para 
América Do Sul

http://tncweeds.ucdavis.edu (em inglês)

Plantas ornamentais que possuem 
dispersão de sementes por vento, 
água ou animais (principalmente 
pássaros) são impossíveis de 
controlar a disseminação das 
sementes para além dos jardins. Seja 
cuidadoso com a natureza ao seu 
redor e evite utilizar tais espécies.

Invasoras
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Tumbérgia (Sílvia R. Ziller)
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Prefira a utilização de espécies 
nativas da sua região para construir 
o seu jardim. Assim você estará 
contribuindo com a conservação da 
biodiversidade e com a valorização 
da nossa bela flora. Consulte um 
paisagista para auxilia-lo na escolha 
das espécies mais adequadas.

Não abandone  o seu jardim, 

Busque sempre o conhecimento de um 
paisagista para auxiliá-lo na escolha das 
espécies do seu jardim.

Procure encomendar as plantas de uma 
floricultura consciente da responsabilidade 
de conservar a natureza

O transporte de plantas ou suas partes 
entre regiões ou países deve ser evitado para 
minimizar os riscos de invasão biológica.

Para obter informações sobre paisagistas e 
floriculturas conveniados com esta iniciativa, 
entre em contato com:

Associação Paranaense de Paisagismo

www.apaflor.com.br.

Espécies exóticas invasoras são aquelas 
espécies introduzidas fora de sua região 
de ocorrência natural, e sua introdução 
e dispersão causam danos para a saúde, 
à economia e/ou ao meio ambiente. 
Elas representam uma ameaça singular 
à biodiversidade e aos habitats dos 
quais nós e milhões de outras espécies 
dependemos para sobreviver.

mantenha-o sempre  bonito e saudável!

As introduções dessas espécies, 
podem ser acidentais ou intencionais. 
Entre as causas de introduções 
intencionais, o uso ornamental de 
espécies é a segunda em importância. 
A primeira causa é a introdução para 
uso econômico.

Contribua para evitar 
essa ameaça!

Para as áreas protegidas, como 
os parques e as matas ciliares dos 
rios, as invasões biológicas são uma 
ameaça ainda maior por alterarem os 
ciclos ecológicos naturais, como o 
ciclo da água e a cadeia alimentar, e 
por expulsarem as espécies nativas, 
podendo até levar à extinção de 
espécies.
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