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Resumo 

A origem do paisagismo vem desde a antiguidade e foi introduzido no Brasil desde o 

descobrimento. Ganhou mais destaque na época dos barões do café, visando à beleza e 

estética das plantas, além de resgatar a beleza e a riqueza através de jardins com estilos 

francês e inglês. A introdução de plantas exóticas foi facilitado pela falta de conhecimento a 

respeito da vegetação nativa e a necessidade de estabelecer um padrão europeu para a 

sociedade brasileira em ascensão na época. Posteriormente outras plantas foram introduzidas 

visando a economia agropecuária de forma generalizada em todo território. Este trabalho tem 

por objetivo avaliar o impacto do uso de plantas exóticas e plantas invasoras, introduzidas 

através do paisagismo e agropecuária. O trabalho foi realizado no campus Liberdade das 

Faculdades Metropolitanas Unidas e foram levantadas 12 espécies com potencial paisagístico, 

das quais apenas duas são nativas. Quando introduzidas, as plantas exóticas competem por 

nutrientes com as plantas nativas, ou devido sua dispersão maior e ausência de predadores, 

tem um aumento súbito na população, colocando em risco a biodiversidade do local. O estudo 

do potencial paisagístico da flora nativa trás inúmeros benefícios como: a conservação da 

biodiversidade, a disponibilidade maior de nutrientes para as espécies, o estabelecimento de 

corredores ecológicos para movimentação da fauna, atração da avifauna com maior dispersão 

de sementes, o bem-estar social e a informação a cerca do patrimônio florístico regional e a 

valorização dos logradouros.  

Palavra chave:  Biodiversidade, degradação biológica, plantas ornamentais, jardins. 
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Introdução 

O Brasil é considerado o país mais rico em biodiversidade do mundo, mesmo com 

décadas de desmatamento, a natureza prossegue com sua exuberância de formas e cores, 

mas não nas grandes capitais brasileiras. As cidades desde o descobrimento foram 

construídas de forma não ordenada, contribuindo para o desmatamento de grandes áreas. 

Inicialmente, no Brasil os jardins ficaram delimitados a áreas de quintais, no fundo do terreno, 

sendo constituídas por plantas ornamentais e para consumo frutíferas, hortaliças e ervas 

medicinais para temperos e infusões. Em meados de 1800 a cidade estava dominada pela 

migração, onde o estilo arquitetônico e paisagístico passou a se inspirar na Europa. Com a 

riqueza chegando à região de São Paulo, gradativamente o jardim assumiu uma nova 

localização, na frente da casa como um cartão de visitas, e demonstrativo da riqueza e da 

aristocracia, geralmente carregado de elementos do paisagismo francês ou inglês (CARDIM 

2013). 

Devido a esta influencia estrangeira no paisagismo, adotaram-se espécies exóticas 

para representar a beleza dos palácios e jardins europeus, tendo como apoio o conhecimento 

já bem estabelecido sobre o crescimento e a manutenção dessas plantas. Isto contribuiu para 

que a Mata Atlântica, principalmente, e seus elementos fossem vistos como símbolos de atraso 

econômico e selvageria atribuída aos indígenas e a sua falta de civilidade (CARDIM 2013). 

Contudo a utilização de plantas exóticas para fins de ornamentação ocorre pelo 

Homem desde a Antiguidade com os gregos (HEIDEN et al.2006). A movimentação das 

plantas do campo estrangeiro para, inicialmente na agricultura e, posteriormente, para as 

cidades, culminou com a origem do paisagismo e, negativamente para a degradação dos 

ecossistemas cada vez mais explorados (ZILLER 2001). 

Com o crescente uso de espécies exóticas surgiram problemas para a biodiversidade 

devido à fuga destas plantas para a Natureza. O impacto causado por esta invasão de plantas 

exóticas tem causado danos irreversíveis à paisagem natural (ZILLER, 2001) e, 

conseqüentemente, à economia (ZALBA & ZILLER 2007), afetando a produção agropecuária 

com a invasão destas plantas em áreas de plantações e pastagens, p. ex. 

As plantas exóticas são aquelas que foram introduzidas de forma acidental ou 

intencional, em um local onde não ocorre naturalmente sem a intervenção humana. Às plantas 

exóticas também se aplicam os sinônimos alóctone, não indígena, não nativa e alienígena 

(MORO et al. 2012). Já as plantas invasoras são aquelas, de origem exótica, que apresentam 
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dispersão e propagação ocupando locais distantes, muitas vezes causando danos à natureza e 

se tornando um problema ambiental (MORO et al. 2012). E, conceitualmente, plantas nativas 

são aquelas que ocorrem naturalmente num determinado local, cujos processos evolutivos 

acompanharam a evolução da área, sem qualquer interferência do Homem, e sua distribuição 

geográfica se estende até localidades próximas onde há ambiente adequando para a sua 

dispersão com a ajuda de seus dispersores naturais. Também são aplicados, para as plantas 

nativas, os sinônimos de autóctone, indígena (MORO et al. 2012). 

Entre as plantas nativas e as exóticas, existem as plantas ornamentais, utilizadas por 

sua beleza na jardinagem por apresentarem uma exuberante quantidade de formas, perfumes 

e cores. Ocupam espaços como enfeites, com a idéia de trazer a Natureza para próximo do 

Homem (LORENZI 2008). 

Há espécies nativas com potencial ornamental para diferentes utilidades, como 

maciços, bordadura e forração que suportam ser utilizadas em locais de solo descaracterizados 

ou áreas degradadas (LEAL & BIONDI 2006). A introdução dessas espécies nativas para fins 

paisagísticos necessita de um estudo a respeito do potencial ornamental dessas plantas, com 

investimento em pesquisa e na produção de mudas para o comércio. A utilização de plantas 

nativas contribui para a preservação e valorização ambiental, bem como com a redução das 

ameaças de extinção das plantas comumente exploradas da Natureza sem nenhum tipo de 

melhoramento ou beneficiamento em viveiros, como bromélias, samambaias e palmitos 

(HEIDEN et al. 2006). 

 

Objetivos 

• Identificar as espécies usadas no projeto paisagístico da praça de alimentação da 

Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU campus liberdade; 

• Avaliar o impacto de plantas exóticas no ecossistema; 

• Apresentar um projeto com espécies exclusivamente nativas da região de São Paulo; 

• Facilitar medidas de educação ambiental. 
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Metodologia 

Foi realizado um levantamento das espécies que compõem o projeto paisagístico da 

praça de alimentação do Complexo Educacional das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), 

campus Liberdade, com registro fotográfico dos espécimes. Além da identificação das 

espécies, são fornecidos dados atualizados de nomenclatura científica e vulgar e local de 

origem. Para a identificação foram utilizadas obras de referencia em taxonomia vegetal, além 

da consulta a especialistas nos herbários da Cidade de São Paulo. 

Também foi realizado um levantamento de dados históricos da ocupação vegetal da 

região onde está inserido o bairro da Liberdade da cidade de São Paulo, na época do 

descobrimento do Brasil, para escolha de espécies nativas ocorrentes na região e com maior 

possibilidade de terem ocorrido na área. 

É apresentada uma planta baixa, confeccionada em AutoCAD, indicando o local 

apropriado para cada espécie. 

 

Desenvolvimento 

O estudo contribui para o conhecimento da flora nativa regional e seu uso no 

paisagismo, além do levantamento da grande utilização das espécies exóticas que competem 

por nutrientes e água, restringindo o crescimento das espécies nativas. Essas plantas exóticas, 

não apresentam predadores e seu ciclo reprodutivo favorece a maior produção e dispersão de 

sementes, colocando em risco a biodiversidade local com a invasão de áreas verdes próximas. 

Numa primeira etapa foram levantadas as espécies nativas e exóticas na área de estudo. 

Relacionando os dados obtidos com o histórico de plantas nativas da região, foi detectada a 

grande utilização de plantas exóticas no paisagismo, o que demonstra que ainda são 

preservados os mesmos valores de uma sociedade brasileira que busca inserir elementos 

estrangeiros na interpretação de uma paisagem estética agradável e da selvageria ou falta de 

modernismo do patrimônio florístico. 

 

Resultados   

No levantamento realizado foram encontradas 13 espécies paisagísticas (tabela 1), 

entre elas duas com ocorrência no Brasil, e o restante com a ampla distribuição geográfica 

como Ásia, Índia, Colômbia, Japão, Polinésia, México entre outras, sendo assim classificadas 

como plantas exóticas. 
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Tabela 1. Lista das espécies levantadas. 

Nome cientifico  Nome vulgar Família Botânica  Ocorrência  Autor 
Agave angustifoli Piteira do caribe Asparagaceae Antilhas e México Haw. 
Arachis repens Grama amendoim Fabaceae Lindl. Brasil Handro & Oswaldo 
Buxus sempervirens  Buxinho Buxaceae Oriente e China L. 
Calathea zebrina Maranta zebra Marantaceae Brasil (Sims) Lindl. 
Clivia miniata Clívia Amaryllidaceae África do sul Regel 
Cordyline terminalis Dracena Asparagaceae Índia/Malásia  (L.) Kunth 
Dieffenbachia amoena Difembáquia Araceae Colômbia/Costa Rica Bull. 
Dypsis madagascariensis Areca de Locuba Arecaceae Japão/Indonésia (Mart.) W. Watson 
Liriope muscari Barba de serpente Liliaceae China/Japão (Decne.) L.H. Bailey 
Ophiopogon japonicus Grama preta anã Asparagaceae China/Japão (L. f.) Ker Gawl. 
Phormium tenax Fórmio roxo Xanthorrhoeaceae Nova Zelândia J.R. Forst. 
Spathiphyllum wallisii Lírio da paz Araceae Venezuela/Colômbia Regel 
Zoysia japonica Grama esmeralda Poaceae Ásia/Chima/Japão Steud.  

 

 

Considerando o potencial ornamental das espécies ocorrentes na área foram 

encontradas espécies nativas substitutas que não interferem na descaracterização da área e 

ainda favorece a paisagem estética (tabela 2). Mantendo o mesmo desenho de projeto 

existente e plantas que já são usadas no paisagismo, substituições das plantas exóticas para 

plantas nativas podem ser realizadas, com inserção de plantas que atraem a fauna como o 

Jerivá (Syagrus romanzoffiana) que atrai tucanos, maritacas. 

 

Tabela 2. Relação das espécies exóticas e suas substitutas nativas. 

Exótica existentes Nativa substitutas 

Nome cientifico  Nome vulgar Nome cientifico  Nome vulgar 
Agave angustifoli Agave Alcatarea imperialis Bromélia imperial 

Buxus sempervirens  Buxinho Clusia Fluminensis  Clúsia 

Dypsis madagascariensis Areca de Locuba Syagrus romanzoffiana Jerivá 

Liriope muscari Barba de serpente Neomarica candida Iris da praia 
Ophiopogon japonicus Grama preta anã Arachis repens hardro Grama amendoim 

Phormium tenax Fórmio roxo Neomarica caerulea pseudo íris azul 

Spathiphyllum wallisii Lírio da paz Spathiphyllum canniolium Lírio da paz 

Zoysia japonica Grama esmeralda Axonopus compressus Grama São Carlos 

 

O projeto sugerido (figura 1) foi estabelecido com uso de plantas nativas, contribuindo 

com uma grande diversidade de espécies e de elementos estéticos que não é observado no 

projeto atual (figura 2). Entre as plantas usadas estão: palmito jussara (Euterpe edulis) 

considerado vulnerável pela Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de 

Extinção (MMA), assim como a copaíba (Copaifera langsdorffii). Frutíferas como araçá 

(Psidium cattleianum), uvaia (Eugenia uvalha) e cabeludinha (Plinia glomerata), contribuem 
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para atração da avifauna, além de não serem tóxicas para a ingestão dos transeuntes, seja 

acidental ou intencional. A atração da avifauna contribui com a dispersão das sementes para 

áreas verdes próximas, servindo de núcleo de expansão da biodiversidade. 

 

 

 

Figura 1.  Projeto de paisagismo com planta baixa e vista. 

 

 

Figura 2.  Projeto de paisagismo existente na área. 
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Discussão 

O Brasil reúne seis biomas diferentes: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, 

Pampa e Pantanal (CARDIM 2013). A cidade de São Paulo está inserida na Mata Atlântica, 

que abrange grande parte do litoral brasileiro, correspondendo a 13,04% do território. Neste 

bioma ocorrem diferentes tipos de fitofisionomias florestais de grande importância ameaçadas 

pela grande invasão antrópica e crescimento das cidades, reunindo em seu território 70% da 

população brasileira (FONTOLAN et al. 2013, CARDIM 2013). 

O estudo do potencial ornamental para fins de paisagismo da flora nativa beneficia toda 

a comunidade biológica, protegendo o patrimônio genético florístico regional, bem como a 

atração da fauna, principalmente da avifauna, pelo fornecimento de frutos e sementes que são 

consumidos por esses animais e favorecem a zoocoria com maior dispersão dessas sementes 

e estabelecimento de novas mudas. A inclusão dessas plantas nos projetos paisagísticos 

também possibilita a valorização das praças e edifícios, e um melhor relacionamento entre 

sociedade e meio ambiente. 

Plantas invasoras estão se dispersando para áreas de preservação e unidades de 

conservação. O impacto causado por essas plantas é crescente, devendo ser abordado 

trabalhos preventivos, levando em conta a falta de recursos, técnicas, nem equipamentos para 

um manejo de retirada destas plantas (ZILLER & DECHOUM 2013). Segundo Pastore et al. 

(2012) três formas de controle de plantas exóticas invasoras, podem ser realizadas: controle 

mecânico, com a retirada da vegetação, por corte, escavação ou maquinário apropriado; 

controle químico com a utilização de herbicidas ou hormônios; e controle biológico com a 

introdução de predadores naturais, reduzindo a dispersão de sementes na área e áreas no 

entorno. 

A vegetação urbana proporciona ainda a diminuição da temperatura da cidade. A ilha 

de calor, causada pela grande quantidade de concreto nos centros urbanos, pode ser 

controlada através do sombreamento das árvores e pela transpiração natural dessas plantas, 

favorecendo uma maior umidade relativa do ar, rápida dispersão de poluentes, principalmente 

poeira, que muito afetam a saúde e o bem-estar da sociedade, principalmente nas épocas 

secas do ano. Árvores grandes, com densas copas, são mais eficazes, e podem ser utilizadas 

em calçadas e canteiros de avenidas, possibilitando também, maior escoamento de água de 

chuvas para o lençol freático (SHINZATO 2009).  
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Além do bem-estar social, a utilização da vegetação possibilita abrigo e alimento para a 

fauna no meio urbano, para aves de espécies generalistas, e no caso da vegetação nativa 

pode atrair também aves de espécies com hábitos específicos, atraindo aves endêmicas. A 

utilização de diferentes espécies vegetais cria corredores ecológicos no meio urbano. Devido a 

migração desses animais e a dispersão das sementes, a utilização de plantas nativas 

possibilita a implementação de inúmeros corredores ecológicos necessários para a 

conservação da biodiversidade, sendo essenciais para a manutenção dos últimos fragmentos 

da Mata Atlântica. 

 

Considerações finais  

 Plantas exóticas estão se difundindo para áreas de preservação, colocando em risco a 

fauna e a flora. A utilização de plantas nativas no paisagismo e arborização urbana é eficaz 

para a conservação da biodiversidade, a disponibilidade maior de nutrientes para as espécies, 

o estabelecimento de corredores ecológicos para movimentação da fauna, atração da avifauna 

com maior dispersão de sementes, o bem-estar social e a informação a cerca do patrimônio 

florístico regional e a valorização dos logradouros.  

Para o Complexo Educacional das Faculdades Metropolitanas Unidas, um jardim 

autossustentável que valoriza os elementos da flora nacional demonstra a sua preocupação 

com o Meio Ambiente, e se torna referencia na conservação urbana da biodiversidade. 
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