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"Uma árvore usa o que vier em seu caminho para se alimentar. Afundando suas raízes fundo 
na terra, aceitando a chuva que cai nela, alcançando o sol, a árvore aperfeiçoa seu caráter e 

torna-se ótima...Absorver, absorver, absorver. Esse é o segredo da árvore.” 

(Deng Ming-Dao) 
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RESUMO 

A realização deste trabalho tem por objetivo avaliar a composição e estrutura de uma 
floresta urbana reflorestada com Mimosa caesalpiniifolia Bentham seis anos após ter sido 
realizado um enriquecimento florestal utilizando mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. 
O que encontramos atualmente em grande parte das áreas onde atua o programa Mutirão 
Reflorestamento são agrupamentos homogêneos chamados de “sabiazal”, ações como esta de 
enriquecimento são importantes do ponto de vista conservacionista. Após a recuperação das 
funções básicas do solo com uso de espécies rústicas, esta intervenção surge como forma de 
aumentar a biodiversidade e a dinâmica, e restabelecer a estrutura e função das áreas 
reflorestadas. A obra Cosme e Damião em realengo, zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro 
foi pioneira na realização desta atividade, na ocasião foram distribuídas sistematicamente 
onze parcelas de 100 m² cada ao longo da área, em oito destas o plantio foi realizado após o 
corte dos indivíduos de sabiá e em três o plantio foi feito sob o dossel destes. Após seis anos 
encontramos um total de 320 indivíduos (2.909 ind./ha) distribuídos em 17 famílias e 44 
espécies que produziram uma área basal total de 6,31 m²/ha. Não houve diferença na 
densidade, nem na riqueza de espécies e no quociente de mistura entre os dois tratamentos. 
Chorisia speciosa St. Hil apresentou os maiores valores de importância (7,91 e 15,20 %). O 
índice de Shannon-weaver médio foi de 3 nats ind.-1. A floresta apresenta característica de 
estagio médio de sucessão. 

 

Palavras-chave: Silvicultura urbana, Mata Atlântica, regeneração artificial, 
fitossociologia, diversidade, fragmento florestal. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the composition and structure of an urban 
forest reforested with Mimosa caesalpiniifolia Bentham six years after the completion of an 
forest enrichment using seedlings of Atlantic forest native species. What we find actually in 
most areas where operates the Mutirão Reflorestamento Program are homogeneous groupings 
called "sabiazal”, therefore the enrichment activities are important as this point of view of 
conservation. After the restoration of basic functions of the soil using species rustic, this form 
of intervention appears to increase the biodiversity and dynamics, and restore the structure 
and function of the reforested areas. The Cosme e Damião work in Realengo, West Zone of 
Rio de Janeiro City, was a pioneer in conducting this activity and, at the time, eleven plots of 
100 m² each were distributed systematically throughout the area and in eight of them the 
planting was done after the cutting of individuals, in the other three planting was done under 
the canopy of these. After six years we found a total of 320 individuals (2,909 ind. / ha) 
distributed in 17 families and 44 species that produced a total basal area of 6.31 m² / ha. There 
was no difference in density, or the richness of species and the mixing ratio between the two 
treatments. Chorisia speciosa St. Hil showed the highest values of importance (7.91 and 
15.20%). The Shannon-Weaver index of medium was 3 nats ind.-1. The forest presents 
characteristic of middle stage of succession. 

 
  
 
Keywords: urban forestry, Atlantic forest, artificial regeneration, plant diversity, forest 

fragment. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Mata Atlântica é um bioma praticamente contínuo ao longo de grande parte da 
região litorânea, estendendo-se desde o nordeste (Ceará) até o Estado de Santa Catarina. O 
processo de colonização e de ocupação do território brasileiro teve inicio nas regiões 
próximas do litoral, tendo esse bioma experimentado séculos de contínua devastação (Leitão 
Filho, 1987). 

A dinâmica da destruição foi mais acentuada nas últimas três décadas, resultando em 
alterações severas para os ecossistemas pela alta fragmentação do habitat e perda de sua 
biodiversidade. O resultado atual é a perda quase total das florestas originais e a contínua 
devastação dos remanescentes florestais, o que coloca a Mata Atlântica entre um dos 
conjuntos de ecossistemas mais ameaçados de extinção no mundo (MMA, 2002; SOS Mata 
Atlântica, 2008). Estima-se que os remanescentes da Mata Atlântica ocupam, atualmente, de 
11 a 16% da sua extensão original (Fundação SOS Mata Atlântica/INPE, 2001), porém com 
uma distribuição bastante fragmentada (Ribeiro et. al., 2009). Esses fragmentos de diferentes 
tamanhos, formas, graus de isolamento, tipos de vizinhança e históricos de perturbações estão 
comprometidos em sua composição, estrutura e dinâmica, onde a perda de biodiversidade é o 
principal impacto ambiental do processo de isolamento (Viana, 1990). 

O Rio de Janeiro é uma cidade marcada por contrastes sociais extremos evidenciados 
pelas favelas, que há mais de um século fazem parte do cenário carioca, tornando-se um dos 
elementos principais da sua diversidade e que vem sendo, ao longo destes anos, parte 
integrante e precursora de inúmeras modificações. Segundo Dean (1995) as florestas foram 
removidas, primeiramente, nas baixadas para a abertura de áreas para a agricultura e habitação 
e, posteriormente, nas encostas para fins agrícolas, principalmente durante o Ciclo do Café, 
nos séculos XVIII e XIX. A fragmentação florestal, causada pela expansão humana na Cidade 
Maravilhosa, causou o isolamento de trechos florestais, impedindo o fluxo gênico e 
diminuindo a diversidade biológica. 

O crescimento desordenado ocasionou um dos principais problemas ambientais da 
cidade do Rio de Janeiro, através de erosão e frequentes desabamentos, muitas das vezes com 
vítimas fatais. Desta forma é criado em 1986 pela Prefeitura do Rio de Janeiro o Programa 
Mutirão Reflorestamento tendo como prioridade a recomposição da cobertura florestal do 
município e geração de trabalho e renda para comunidades inseridas nas áreas de intervenção. 

São hoje 150 espécies selecionadas para o reflorestamento, distribuídas dentro do 
conceito de sucessão em pioneiras, secundárias iniciais, secundárias tardias e clímax. Entre 
estas as espécies de leguminosas de rápido crescimento destacam-se pela rusticidade e alto 
índice de sobrevivência e, por isso, são plantadas em maior quantidade. 

O reflorestamento com mudas de espécies nativas de rápido crescimento é um dos 
métodos mais eficientes para acelerar o processo da instalação de florestas. O emprego desta 
técnica assegura o domínio das espécies arbóreas e reduz ou elimina a competição com 
plantas invasoras herbáceas, por meio de sombreamento. Uma desvantagem deste método é a 
dificuldade de estabelecimento de regeneração natural de outras espécies, devido a 
competitividade das espécies de leguminosas já estabelecidas, na disputa por luz, água e 
nutrientes. Esta situação se agrava ainda mais em áreas distantes de remanescentes florestais, 
que sirvam como fontes de propágulo (Janzen, 1983). Dessa forma, são necessárias medidas 
adequadas de manejo das áreas naturais que devem estar voltadas para a conservação de 
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atributos naturais tais como composição florística e estrutura (Martins, 1990) e dos processos 
ecológicos e evolutivos (Carroll & Meffe, 1997). 

Embora a elevada diversidade de espécies seja uma das características mais marcantes 
nas florestas tropicais, o que se encontra, atualmente, na maioria das áreas onde atua o 
programa Mutirão Reflorestamento são agrupamentos homogêneos de Mimosa 
caesalpiniaefolia Benth chamados de “sabiazais”. A necessidade de rápida cobertura do solo, 
visando à proteção das encostas e o desestímulo à ocupação de áreas de risco levou a grande 
utilização deste grupo de espécies, quase sempre alienígenas em relação ao ecossistema da 
Mata Atlântica, tendo como principal característica a associação com bactérias do grupo 
Rhizobium, capazes de converter o nitrogênio atmosférico em formas passíveis de utilização 
pelas plantas. Por conta desta particularidade, possuem grande capacidade de estabelecimento 
em terrenos pobres e degradados, trazendo melhorias significativas ao solo em longo prazo 
através de sua ação protetora e de ciclagem de nutrientes através da deposição de folhedo. 

Atualmente o Programa Mutirão Reflorestamento está completando 20 anos, tendo 
atingido satisfatoriamente suas metas prioritárias, porém, surge uma preocupação em relação 
à baixa diversidade de espécies arbóreas encontradas nas áreas de atuação. 

Os reflorestamentos mais antigos, até 1996, ainda não atenderam aos critérios 
mínimos para o restabelecimento da função, estrutura e processos ecológicos de uma floresta 
e ainda que estas florestas apresentem capacidade de se regenerar naturalmente, este poder 
diminui conforme aumenta a distância dos remanescentes florestais, além da degradação dos 
solos. 

A intervenção humana através de enriquecimentos com espécies nativas vem sendo 
uma das melhores formas de aumentar a diversidade das florestas remanescentes, melhorando 
sua estrutura e função, retornando espécies localmente extintas à área, acelerando a 
regeneração natural e aumentando a diversidade genética e florística (Souza & Jardim, 1993; 
Kageyama et al., 1998; Quirós et al., 2001). Em áreas muito degradadas e que não conservam 
nenhuma das características bióticas da formação, os plantios de enriquecimento e o manejo 
da regeneração natural têm sido as práticas mais recomendadas para a recuperação de 
fragmentos degradados (Rodrigues & Gandolfi,1993). 

Souza & Jardim (1993) apontam que uma das limitações do uso de plantios de 
enriquecimento é a deficiência de conhecimentos sobre a auto-ecologia e as características 
ecofisiológicas das espécies. Em condições não controladas os resultados podem ser ainda 
mais inesperados, devido às extremas condições de estresse ambiental, predação, alelopatia, 
competição, entre outros, as quais as plantas são submetidas (Jesus, 2001). 

A Lei da Mata Atlântica estabelece que é de ”interesse social”, o desenvolvimento das 
“atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como:... 
erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas.” (Lei 11428/ 2006 
artigo 3° VIII). Esta mesma lei também defende o “enriquecimento ecológico” como 
”atividade técnica e cientificamente fundamentada que vise à recuperação da diversidade 
biológica em áreas de vegetação nativa, por meio da reintrodução de espécies nativas;” (Lei 
11428/2006  artigo 3° VI). 

A espécie Mimosa caesalpiniifolia Bentham faz parte da família Leguminosae 
Mimosoidae, conhecida vulgarmente no Estado do Rio de Janeiro como sabiá. São árvores 
monóicas, com dispersão autocórica do tipo barocórica (por gravidade).  

Ocorre com uma freqüência elevada nesse Estado onde se desenvolve com facilidade, 
apesar do clima úmido (Aguiar Sobrinho, 1995). É uma leguminosa de rápido crescimento, 
ocorrendo tanto em formações primárias como secundárias, onde é comum ou freqüente nas 
capoeiras. Por sua baixa exigência em fertilidade e umidade dos solos, desenvolve-se bem, 



 

3 

 

inclusive em áreas muito degradadas, onde tenha havido movimentação de terra e exposição 
do subsolo. Trata-se de uma espécie que é capaz de fixar nitrogênio através da simbiose entre 
as suas raízes e as bactérias do gênero Rhizobium. Associado a outras espécies, o sabiá, tem se 
prestado para plantios de contenção de encostas e para proteger os morros desnudos da cidade 
do Rio de Janeiro, evitando assim o carreamento do solo, devido a sua raiz axial bastante 
ramificada (Aguiar Sobrinho, 1995). 

Marinelli (2006) estudando um reflorestamento com alto predominio de Mimosa 
caesalpiniifolia no Parque Estadual do Grajaú, no município do Rio de janeiro, observa que a 
recuperação da diversidade do ecossistema é muito lenta, visto que, após 30 anos de plantio, o 
ingresso de somente duas espécies na regeneração natural do mesmo. 

2 OBJETIVO 

Assim, o presente trabalho teve por objetivo analisar os efeitos da retirada dos 
indivíduos de Mimosa caesalpiniifolia Bentham na estrutura e composição de uma floresta 
urbana seis anos após a realização de um enriquecimento florestal com espécies nativas da 
Mata Atlântica. 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Descrição da Área de Estudo 

3.1.1 Descrição física 

 

A área experimental de 40,78 hectares está localizada no Morro Cosme e Damião, na 
Serra do Barata, situado na vertente norte do maciço da Pedra Branca, no bairro de Realengo, 
acesso pela Rua Andaraiá e Santo Agostinho, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. 
 Segundo Santana (2002), a Serra do Barata encontra-se em situação de alta fragilidade, 
por encontrar-se distante de fragmentos em bom estado de conservação e sofrer incêndios 
periódicos ao longo do ano, decorrentes do manejo de pastagens das circunvizinhanças. 

 

3.1.2 Clima 

 

O clima da região é do tipo Aw (clima tropical úmido de savana, megatérmico), 
segundo a classificação de Köppen, com um período de chuvas e outro de estiagem bem 
definidos. Com temperatura média anual de 27,7°C; a precipitação pluviométrica total anual é 
maior que 1.400mm, com menos de 60 mm nos meses mais secos (julho e agosto) e a 
umidade relativa pouco variável, em tomo de 75%. Com declividade média de 58%. 
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3.1.3 Solo 

 

Segundo a classificação da EMBRAPA/CNLCS o solo é do tipo PVe4 - PODZÓLICO 
VERMELHO-AMARELO - argila de baixa atividade; eutrófico raso a moderado; textura 
média/argilosa; relevo forte ondulado. De acordo com EMBRAPA (1999) a área em estudo 
possui alta vulnerabilidade condicionada por espessura do solum, declividade, rochosidade e 
pedregosidade. 

 

3.1.4 Hidrografia 

 

 A área está situada na vertente sudeste da microbacia do rio Caranguejo, contribuinte 
da bacia do Rio Piraquara, que faz parte da su-bacia dos Rios Acari, Pavuna e Meriti, 
componente da Macro-bacia da baia de Guanabara. 

Essasa bacias se caracterizam pela intensa ocupação humana, estando os rios Piraquara 
e Carangueijo canalizados em grande parte do seu curso. 

A encosta enriquecida apresenta alguns cursos d’água intermitentes, onde a água flui 
nos periodos de maior intensidade pluviométrica. Há presença de nascentes. 
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Figura 1 Vista geral do reflorestamento do morro Cosme e Damião, município do Rio de 
Janeiro, RJ. 

3.2 Histórico da Área 

 
O reflorestamento do morro Cosme e Damião teve inicio no ano de 1987, utilizando-se 

um espaçamento (2x2)m entre plantas e assim, como nos reflorestamentos mais antigos 
promovidos pelo programa Mutirão Reflorestamento, as leguminosas de rápido crescimento 
foram às espécies mais utilizadas. O reflorestamento passou por três grandes incêndios e, a 
partir destes eventos, somente as espécies tolerantes ao fogo conseguiram se desenvolver na 
área como foi o caso da Mimosa caesalpiniifolia Benthan (sabiá). 

O plantio de enriquecimento foi realizado no ano de 2002 (21 anos após o 
reflorestamento) quando foram distribuídas sistematicamente onze parcelas de (10x10)m 
totalizando uma área total de 0,11 ha. Em oito destas o plantio foi feito a partir da supressão 
(destoca) dos indivíduos de árvores de Mimosa caesalpiniifolia Benth e nas outras o plantio se 
deu sob o dossel dos indivíduos de sabiá. As mudas utilizadas para o enriquecimento foram 
em sua maioria mudas de medida compensatória, não tendo sido produzidas nos viveiros da 
Prefeitura do Rio de Janeiro, visto isso, não se tem informações precisas do estado em que 
essas mudas chegaram a campo e nem a procedência destas. Como houve atividades de 
manutenção na área como replantio e o enriquecimento foi realizado não só dentro das 
parcelas experimentais, mas também em toda o morro do Cosme e Damião, não foi possivel 
reunir dados de quais espécies foram introduzidas nas parcelas de eriquecimento, quais 
morreram e quais foram replantadas. 

 

3.3 Coleta e Análise de Dados 

 
A identificação das espécies foi feita in loco quando possível e feita a coleta de 

material botânico para posterior identificação com bibliografia especializada, quando 
necessária. 

Nas parcelas, em todas as árvores foram feitas medições da altura total, estimadas 
visualmente e o diâmetro de copa, feito em duas direções ortogonais tendo como base a linha 
de plantio. As árvores com CAP (circunferência a altura do peito) menor que 10 cm foram 
tomadas somente as medidas de copa e altura total. 

Os dados foram tabulados e os indivíduos agrupados por classes de DAP com 5 cm de 
amplitude. 

Estimaram-se e se compararam as médias de altura, DAP, densidade de árvores, 
quociente de mistura e área de copa utilizando o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, 
gerando os gráficos blox pot. 
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Figura 2 Plantio de enriquecimento com mudas nativas nas parcelas onde foi realizado o 
corte dos indivíduos de Mimosa caesalpiniifolia Bentham, no município do Rio de Janeiro, RJ 
no ano de 2002. 

 

Figura 3 Plantio de enriquecimento com mudas nativas nas parcelas onde não houve o corte 
dos indivíduos de Mimosa caesalpiniifolia Bentham, no município do Rio de Janeiro, RJ no 
ano de  2002. 
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3.4 Parâmetros Fitossociológicos 

A estrutura horizontal foi caracterizada através dos parâmetros quantitativos que 
indicam a ocupação dos indivíduos no espaço horizontal da floresta, esta determinação nos 
permite obter informações a respeito da dinâmica espacial das populações da comunidade, 
para isso fez-se uso de parâmetros fitossociologicos, tais como: 

 
Densidade ou Abundância: Mede a participação numérica das espécies na associação 

vegetal.  
 
Dominância: Corresponde à participação de cada espécie na expansão horizontal 

total. Relacionada à soma da área basal de todas as espécies encontradas. 
 
Freqüência: É a ocorrência ou ausência de uma espécie em uma determinada parcela, 

diz o padrão espacial da população na comunidade. 
 
Índice de Valor de Importância (IVI): É a soma dos valores fitossociológicos 

relativos de cada espécie, tais como dominância, densidade e frequência. 
 
Índice Valor Cobertura (IVC): É a soma dos valores relativos de dominância e 

densidade. 
 

3.5 Diversidade, Equabilidade e Similaridade.  

Os índices de diversidade são formas de se quantificar e representar a variação de 
espécies de uma comunidade. Assim, para avaliar o comportamento nos onze tratamentos 
estudados, utilizaram-se os índices a seguir: 

 
Quociente de mistura de Jentsch (QM) – representa o número de indivíduos 

amostrados em relação às espécies encontradas no povoamento. É uma relação proporcional, 
ou seja, quanto maior a mistura (menor denominador), maior será a diversidade, a partir disso 
podemos realizar comparações entre comunidades.  

 

QM = S / N 

Onde:  
 
S = número total de espécies amostradas;  
N = número total de indivíduos amostrados 
 
 
Índice de Shannon-Weaver (H’) – Fornece a idéia do grau de incerteza em prever, 

qual seria a espécie pertencente a um indivíduo da população, se retirado aleatoriamente 
(Lamprecht, 1990). Quanto maior o valor de H’, maior a diversidade da área em estudo. 
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Onde 
pi = número de indivíduos amostrados para a i-ésima espécie; 
Ln = logaritmo neperiano; 
 
 
Índice de eqüabilidade de Pielou (J’) – é derivado do índice de diversidade de 

Shannon e permite representar a uniformidade da distribuição dos indivíduos entre as espécies 
existentes (Pielou, 1966). Seu valor apresenta uma amplitude de 0 (uniformidade mínima) a 1 
(uniformidade máxima). 

 
J = H’/ H Max 
 
em que: Hmax = ln(S) 
S= número total de espécies amostradas 
 
Sörensen (SO) - Foi realizado a partir de uma matriz de presença e ausência das 

espécies através da fórmula. 
CCs = (2.c) / (a+b) 

 
Onde: 
a = número de espécies da parcela A;  
b = número de espécies da parcela B;  
c = número de espécies comuns em A e B. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Composição Florística 

Nas onze parcelas amostradas foi encontrado um total de 320 indivíduos 
correspondendo a 2.909 ind./há, distribuídos em 17 famílias e 44 espécies que produziram 
uma área basal total de 6,31 m²/ha. Os valores foram superiores aos encontrados em um 
trecho da Ilha Grande, RJ, com 5 anos de idade, com 26 indivíduos e uma área basal de 5,6 
m²/ha estudado por Oliveira (2000). Santana et al (2004) em estudo na Serra do Barata 
encontrou uma densidade de 700 indivíduos por hectare e uma área basal de 5,824m²/ha.  

Quatro espécies encontradas na amostragem pertencem à lista das espécies ameaçadas 
da extinção da cidade do Rio de Janeiro: Caesalpinia echinata (pau-brasil) e Dalbergia nigra 
Fr. Allem Lam. (jacarandá-da-bahia) relacionadas na categoria de “perigo de extinção”, 
Erythroxylum pulchrum St. Hil. (arco-de-pipa) na categoria de “criticamente em perigo” e 
Hymenaea courbaril L. (jatobá) como espécie “vulnerável”. 
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Tabela 1 Relação das espécies encontradas nas parcelas de enriquecimento com corte e sem 
corte prévio das árvores de Mimosa caesalpiniifolia Bentham, aos seis anos, no município do 
Rio de Janeiro, RJ.  

Família Espécie Nome vulgar GE
  Astronium graveolens  Jacq. Aderno ST

Anacardiaceae Schinus therebintifolius  Raddi. Aroeira P 
  Spondias lutea L. Cajá-mirim SI 

Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Jerivá SI 
  Tabebuia chrysotricha Mart ex DC Ipê-amarelo ST
  Tabebuia heptaphylla (Vell.) Tol. Ipê-roxo ST

Bignoniaceae Tabebuia pentaphylla Kuntze Ipê-rosa-mexicana SI 
  Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sand. Ipê-rosa ST
  Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bur. Ipê-felpudo ST

Boraginaceae Cordia superba Cham. Babosa-branca ST
  Cordia trichotoma (Vell.) Arrabida ex Steudel. Louro-da-serra ST

Erythroxilaceae Erythroxylum pulchrum St. Hil. Arco-de-pipa P 
Euphorbiaceae Joannesia princeps Vell. Anda-açu SI 
Lecythidaceae Lecythis pisonis Camb. Sapucaia C 

  Caesalpinia echinata Lam. Pau-brasil SI 
  Caesalpinia ferrea Mart. Pau-ferro ST
  Caesalpinia peltophoroides Benth. Sibipiruna ST

Leg. Caesalpinoideae Cassia grandis L.f. Cassia-rosa SI 
  Hymenaea courbaril L. Jatobá C 
  Peltophorum dubium (Spreng) Taub Tamboril SI 
  Schizolobium parahyba (Vell.) Blake Guapuruvu SI 
  Senna spectabilis  Irwin et Barn. Canafistula SI 
  Dalbergia nigra Fr. Allem Jacarandá-da-bahia C 

Leg. Faboideae Plathymenia foliolosa Benth. Vinhático C 
  Pterogyne nitens Tul. Amendoim-bravo ST
  Acacia polyphylla DC. Monjoleiro SI 
  Anadenanthera colubrina Vell. Angico-branco SI 
  Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong Orelha-de-negro C 
  Inga laurina (Sw.) Wild. Ingá-branco SI 

Leg. Mimosoideae Inga uruguensis Hooker et Arnott  Ingá-quatro-quinas SI 
  Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan  Angico-vermelho SI 
  Pithecellobium tortum Mart. Jurema P 
  Samanea tubulosa (Benth.)Barneby & Grimes Samã P 

Lythraceae Lafoensia glyptocarpa Koehn Mirindiba C 
  Guazuma ulmifolia Lam Mutambo P 
 Pterygota brasiliensis F. Allem.  Pau-rei ST

Malvaceae Bombacopsis glabra (Pasq.) A. Robyns Castanha-do-maranhão ST
 Chorisia speciosa St. Hil. Paineira ST

  Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns Embiruçu ST

(continua...) 
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Tabela 1 (...Cont.) 
Meliaceae Cedrela fissilis Vell. Cedro ST
Urticaceae Cecropia pachystachya Trec. Embaúba P 

Phytolacaceae Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms Pau-d'alho ST
Rubiaceae Genipa americana L. Jenipapo C 
Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mamica-de-porca SI 
GE=Grupo ecológico 
 
 
O estudo revela que 13% das espécies fazem parte do grupo das pioneiras, 29% 

pertencentes ao grupo das secundárias iniciais, 41% do grupo das secundárias tardias e 17% 
espécies do grupo das clímax. 

As famílias com maior diversidade em relação ao número de espécies foram 
Leguminosae Caesalpinoideae (oito), Leguminosae Mimosoideae (sete) e Bignoniaceae 
(cinco). Em relação ao número de indivíduos foram Leguminosae Mimosoideae (85), 
Legeguminosae Caesalpinoidae,(74), Malvaceae (57) e Bignoniaceae (35). 

 
 

 

Figura 4 Número de espécies por família amostradas nas parcelas de enriquecimento com 
corte e sem corte prévio das árvores de Mimosa caesalpiniifolia Bentham, aos 6 anos, no 
município do Rio de Janeiro, RJ. 
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4.1.1 Parcelas com corte 

Neste tratamento foram identificados 223 indivíduos de 41 espécies diferentes 
pertencentes a 17 famílias, formando uma área basal de 6,32 m²/ha.  

 

 

Figura 5 Parcela de enriquecimento onde ocorreu o manejo, através do o corte dos indivíduos 
de Mimosa caesalpiniifolia Bentham, com 6 anos de idade no município do Rio de Janeiro, 
RJ. 

As dez espécies que apresentaram os maiores valores de importância correspondem a 
quase 61% do valor de importância da comunidade. Com destaque para Chorisia speciosa 
onde o parâmetro que mais contribuiu para este valor foi o de dominância, Carvalho (2003), 
aponta que esta espécie pode ser plantada a pleno sol, em pequenos plantios puros, em 
plantios puros, associada com espécies pioneiras, possuindo um crescimento moderadamente 
rápido. 

A densidade das espécies foi baixa em relação à frequência, observa-se que houve uma 
preocupação na época do plantio em distribuir as espécies por toda a área. 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. (mamica-de-porca) e Pithecellobium tortum Mart. 
(jurema) aparecem com um dos maiores valores de cobertura, são espécies que apresentaram 
altos valores de dominância. 

Peltophorum dubium (Spreng) Taub (tamboril) e Dalbergia nigra Fr. Allem 
(jacarandá-da-bahia) não aparecem no gráfico das dez maiores IVIs, porém são espécies que 
merecem destaques devido apresentarem altos valores de dominância. Suassuna (1982) em 
estudo na Zona da Mata em Pernabuco mostra exemplos bem sucedidos da associação de 
Dalbergia nigra Fr. Allem (jacarandá-da-bahia) com Mimosa caesalpiniifolia Bentham.  

Hymenaea courbaril L. embora não tenha um alto IVC é uma espécie importante do 
ponto de vista conservacionista, seus frutos são atrativos de fauna silvestre, seu 
desenvolvimento não pode ser comparado entre os tratamentos, já que não aparece indivíduos 
nas parcelas onde não ocorreu o corte das árvores de sabiá, Silva e Torres (1993) afirma que o 
comportamento silvicultural desta espécie é melhor em plantio misto , a pleno sol. 
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Tabela 2 Parâmetros fitossociológicos das espécies encontradas nas parcelas onde houve 
corte dos indivíduos de sabiá, aos 6 anos de idade no município do Rio de Janeiro, RJ.  

Espécie Dor Dr Fr IVI IVC 
Chorisia speciosa St. Hil. 24,06 6,28 50,22 7,91 1,81 
Pithecellobium tortum Mart. 6,22 6,73 53,81 7,73 0,47 
Guazuma ulmifolia Lam 3,15 6,73 53,81 7,62 0,24 
Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns 2,89 6,28 50,22 7,11 0,22 
Genipa americana L. 1,37 5,83 46,64 6,55 0,10 
Schizolobium parahyba (Vell.) Blake 7,82 4,48 35,87 5,29 0,59 
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong 1,79 4,48 35,87 5,07 0,13 
Cordia superba Cham. 1,58 4,48 35,87 5,06 0,12 
Inga uruguensis Hooker et Arnott  1,99 4,04 32,29 4,57 0,15 
Zanthoxylum rhoifolium Lam. 8,63 3,14 25,11 3,83 0,65 
Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sand. 2,31 3,59 28,70 4,09 0,17 
Spondias lutea L. 1,68 3,59 28,70 4,06 0,13 
Lafoensia glyptocarpa Koehn 1,25 3,59 28,70 4,05 0,09 
Tabebuia chrysotricha Mart ex DC 1,09 3,59 28,70 4,04 0,08 
Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms 2,47 3,14 25,11 3,59 0,19 
Caesalpinia ferrea Mart. 1,87 3,14 25,11 3,57 0,14 
Cassia grandis L.f. 2,85 2,24 17,94 2,61 0,21 
Peltophorum dubium (Spreng) Taub 4,90 1,79 14,35 2,18 0,37 
Acacia polyphylla DC. 0,46 2,24 17,94 2,52 0,03 
Dalbergia nigra Fr. Allem 6,73 1,35 10,76 1,75 0,51 
Anadenanthera colubrina Vell. 1,09 1,79 14,35 2,04 0,08 
Joannesia princeps Vell. 0,86 1,79 14,35 2,03 0,06 
Caesalpinia echinata Lam. 0,53 1,79 14,35 2,02 0,04 
Tabebuia heptaphylla (Vell.) Tol. 0,00 1,79 14,35 2,00 0,00 
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 3,09 1,35 10,76 1,62 0,23 
Senna spectabilis  Irwin et Barn. 2,13 1,35 10,76 1,58 0,16 
Erythroxylum pulchrum St. Hil. 0,54 1,35 10,76 1,52 0,04 
Samanea tubulosa (Benth.)Barneby & Grimes 2,92 0,90 7,17 1,11 0,22 
Bombacopsis glabra (Pasq.) A. Robyns 0,35 0,90 7,17 1,01 0,03 
Schinus therebintifolius  Raddi. 0,29 0,90 7,17 1,01 0,02 
Lecythis pisonis Camb. 0,24 0,90 7,17 1,01 0,02 
Cordia trichotoma (Vell.) Arrabida ex Steudel. 0,22 0,90 7,17 1,01 0,02 
Hymenaea courbaril L. 1,27 0,45 3,59 0,55 0,10 
Cecropia pachystachya Trec. 0,58 0,45 3,59 0,52 0,04 
Cedrela fissilis Vell. 0,26 0,45 3,59 0,51 0,02 
Pterogyne nitens Tul. 0,22 0,45 3,59 0,51 0,02 
Caesalpinia peltophoroides Benth. 0,13 0,45 3,59 0,50 0,01 
Plathymenia foliolosa Benth. 0,08 0,45 3,59 0,50 0,01 
Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan  0,06 0,45 3,59 0,50 0,00 
Tabebuia pentaphylla Kuntze 0,05 0,45 3,59 0,50 0,00 

Fr= frequência relativa (%), Dor= dominância relativa (%), Dr= densidade relativa 
(%), IVI= índice de valor de importância (%), IVC= índice de valor de cobertura(%). 
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Figura 6 Espécies com os dez maiores Índices de Valor de Importância (IVI) amostradas nas 
parcelas de enriquecimento com corte das árvores de Mimosa caesalpiniifolia Bentham, aos 6 
anos, no município do Rio de Janeiro, RJ. 

Do total de indivíduos encontrados, 35% fazem parte do grupo ecológico das 
secundárias tardias, 31% das secundárias iniciais, 17% das pioneiras e 17% em clímax. 

 

 

Figura 7 Frequência dos indivíduos amostrados relacionados por cada grupo ecológico nas 
parcelas de enriquecimento onde ocorreu o corte prévio das árvores de Mimosa 
caesalpiniifolia Bentham, aos 6 anos, no município do Rio de Janeiro, RJ. 
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Figura 8 Parcela de enriquecimento onde ocorreu o manejo, através do o corte dos indivíduos 
de Mimosa caesalpiniifolia Bentham, com 6 anos de idade no município do Rio de Janeiro, 
RJ. 

4.1.2 Parcelas sem corte 

Nas três parcelas sem corte foi encontrado um total de 97 indivíduos distribuídos em 
23 espécies e 11 famílias, apresentando uma área basal total de 7,5381 m²/ha. Cinco espécies 
só são encontradas neste tipo de tratamento como, Samanea tubulosa (Benth.)Barneby & 
Grimes, Pithecellobium tortum Mart., Erythroxylum pulchrum St. Hil., Schinus 
therebintifolius  Raddi. e Cecropia pachystachya Trec., sendo estas, todas pertencentes ao 
grupo das pioneiras.  

As dez espécies com os maiores valores de importância também são as que 
apresentaram o maior número de indivíduos. Chorisia speciosa St. Hil. apresentou nos dois 
tratamentos os maiores valores de importância, ou seja, o maior peso ecológico dentro da 
comunidade estudada. O parâmetro que mais influenciou neste índice foi o de dominância 
relativa. Observa-se que esta espécie apresentou um melhor desenvolvimento em espessura 
nas parcelas com corte, onde houve maior presença de luz. E com exceção desta observa-se 
que não há predomínio de um parâmetro na análise dos indivíduos estudados, o que denota 
uma estrutura semelhante do bioma Mata Atlântica, onde muitas espécies oferecem pequenas 
contribuições na estrutura da comunidade, fazendo desta uma das formações mais diversa 
(Martins, 1993). 
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Tabela 3 Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas nas parcelas de 
enriquecimento sem corte prévio das árvores de Mimosa caesalpiniifolia Bentham, aos 6 
anos, no município do Rio de Janeiro, RJ.  

Espécie Dor Dr Fr IVI IVC 
Chorisia speciosa St. Hil. 28,47  10,31  6,82  15,20  19,39  
Caesalpinia ferrea Mart. 5,81  8,25  6,82  6,96  7,03  
Tabebuia chrysotricha Mart ex DC 4,56  9,28  6,82  6,89  6,92  
Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan  6,16  7,22  6,82  6,73  6,69  
Genipa americana L. 4,40  8,25  6,82  6,49  6,32  
Guazuma ulmifolia Lam 9,64  4,12  4,55  6,10  6,88  
Lecythis pisonis Camb. 4,86  6,19  6,82  5,95  5,52  
Caesalpinia peltophoroides Benth. 4,15  4,12  6,82  5,03  4,13  
Joannesia princeps Vell. 6,68  3,09  4,55  4,77  4,89  
Pseudobombaxgrandiflorum (Cav.) A. Robyns 3,55  6,19  4,55  4,76  4,87  
Lafoensia glyptocarpa Koehn 5,57  6,19  2,27  4,68  5,88  
Caesalpinia echinata Lam. 3,66  5,15  4,55  4,45  4,41  
Tabebuia heptaphylla (Vell.) Tol. 2,17  4,12  4,55  3,61  3,14  
Cordia superba Cham. 1,44  4,12  4,55  3,37  2,78  
Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bur. 3,38  2,06  4,55  3,33  2,72  
Pterygota brasiliensis F. Allem.  2,03  2,06  2,27  2,12  2,04  
Senna spectabilis  Irwin et Barn. 1,05  2,06  2,27  1,80  1,56  
Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sand. 1,05  1,03  2,27  1,45  1,04  
Anadenanthera colubrina Vell. 1,05  1,03  2,27  1,45  1,04  
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 0,00  2,06  2,27  1,44  1,03  
Inga uruguensis Hooker et Arnott  0,31  1,03  2,27  1,21  0,67  
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong 0,00  1,03  2,27  1,10  0,52  
Astronium graveolens  Jacq. 0,00  1,03  2,27  1,10  0,52  
G= área basal (m³), N2= número de indivíduos, Fr= frequência relativa (%), Dor= dominância 
relativa (%), Dr= densidade relativa (%), IVI= índice de valor de importância, IVC= índice de 
valor de cobertura 

 
Lafoensia glyptocarpa Koehn (mirindiba), uma espécie importante para fauna, 

apresentou uma média de 4,4 cm de diâmetro a altura do peito, tendo alto valor de 
dominância, porém esta espécie foi mal distribuída na área, aparecendo com baixa frequência, 
apresentando um alto valor de cobertura no local onde ocorre. 

Diante do bom desenvolvimento de Caesalpinia ferrea Mart e de Parapiptadenia 
rigida (Benth.) Brenan pode-se aferir que o solo possui boas características químicas já que 
estas espécies apresentam melhor crescimento em solos de boa fertilidade. 

Coutinho et al (2002) avaliado a sobrevivência e crescimento inicial de espécies 
arbóreas nativas no enriquecimento de floresta secundária em cruzeiro, concluiu que o 
embiruçu foi umas das espécies mais promissoras no enriquecimento de floretas secundárias. 

Genipa americana L. aparece na lista dos dez maiores valores de importância em 
ambos os tratamentos, tendo um maior desenvolvimento em DAP nas parcelas onde não 
houve a retirada dos indivíduos de sabiá, é uma espécies importante do ponto de vista 
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ecológico, seus frutos são fonte de alimento para fauna e podem ser utilizados in natura para 
consumo humano. 

Guazuma ulmifolia Lam (mutambo), embora seja considerada como pioneira, é uma 
espécie promissora, pois aparece em ambos os tratamentos como uma das dez espécies com 
os maiores índices de valor de importância. 

Segundo Carvalho (2003) Joannesia princeps Vell é indispensável na recuperação de 
áreas degradadas além de ser uma espécie importante para fauna.  

 

 

Figura 9 Espécies com os dez maiores Índices de Valor de Importância (IVI) amostradas nas 
parcelas de enriquecimento sem o corte prévio das árvores de Mimosa caesalpiniifolia 
Bentham, aos 6 anos, no município do Rio de Janeiro, RJ. 

 

Das espécies encontadas neste tratamento 41% fazem parte do grupo das secundárias 
iniciais, 29% das secundárias iniciais, 13% das clímax e apenas 4% pertencem ao grupo das 
pioneiras. 
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Figura 10 Frequência dos indivíduos amostrados relacionados por cada grupo ecológico nas 
parcelas de enriquecimento onde não houve o corte prévio das árvores de Mimosa 
caesalpiniifolia Bentham, aos 6 anos, no município do Rio de Janeiro, RJ. 

4.2 Distribuição por Classe de DAP (Diâmetro a Altura do Peito). 

A distribuição do número de indivíduos por classe de DAP segue o padrão do J 
invertido, tendo um maior número de indivíduos nas classes menores de DAP e menor nas de 
maior DAP, característica dos povoamentos naturais. 

O efeito da competição por luz pode ter comprometido o crescimento em diâmetro dos 
indivíduos das parcelas sem corte. Nas parcelas onde ocorreu o corte das árvores de sabiá 
alguns indivíduos conseguiram atingir as classes mais altas de DAP. 

Valores baixos de área basal são normalmente encontrados em florestas secundárias 
jovens, porém deve-se considerar que a profundidade do solo, a declividade, rochosidade e 
pedregosidade são fatores que restringem o desenvolvimento das espécies. 
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Figura 11 Freqüência de indivíduos distribuídos por classe de DAP encontrados nas parcelas 
de enriquecimento com corte e sem corte prévio das árvores de Mimosa caesalpiniifolia 
Bentham, aos 6 anos, no município do Rio de Janeiro, RJ. 
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Figura 12 Média do diâmetro à altura do peito (DAP) das árvores amostradas nas parcelas de 
enriquecimento com corte e sem corte prévio das árvores de Mimosa caesalpiniifolia 
Bentham, aos 6 anos, no município do Rio de Janeiro, RJ. 
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Não houve diferença entre as médias encontradas para DAP assim como mostrado na 
figura 12, porém os tratamentos com corte apresentaram maior amplitude, ou seja, há uma 
maior diferença entre os menores e os maiores valores, neste tratamento também ocorreram 
um maior número de dados dispersos (outliers). 
 

4.3 Altura 

As espécies Hymenaea courbaril L. “jatobá” (h=10 m) e Parapiptadenia rigida 
(Benth.) Brenan “angico-vermelho” (h=6 m) apresentaram um dos maiores valores de altura. 
Desempenho semelhante também foi identificado por Paiva e Poggiani (2000) em estudo 
sobre crescimento de mudas de espécies arbóreas nativas plantadas no sub-bosque de um 
fragmento florestal em Guaratinguetá, SP. Dalbergia nigra Fr. Allem “jacarandá-da-bahia”, 
também apresentaram um dos melhores resultados em altura (h=9 m), como observado por 
Davide et al (1996). A altura máxima encontrada dos indivíduos presentes na parcela sem 
corte foi de seis metros e meio relacionado à Guazuma ulmifolia Lam (mutambo) sendo esta 
uma espécie que obteve um dos maiores valores em altura nos diferentes tratamentos. 
Seguindo as que apresentaram os maiores valores de altura, Caesalpinia ferrea Mart. (pau-
ferro) e Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan (angico-vermelho) ambas com 6m. Nestas 
parcelas observou-se que 25% dos indivíduos não ultrapassam dois metros de altura e que 
75% não alcançam 3,5 m. 

Assim como no caso do DAP (diâmetro a altura do peito), as médias de altura (figura 
13) não diferiram entre os tratamentos, havendo uma maior amplitude nos tratamento com 
corte. 
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Figura 13 Média da altura total das árvores amostradas nas parcelas de enriquecimento com 
corte e sem corte prévio das árvores de Mimosa caesalpiniifolia Bentham, aos 6 anos, no 
município do Rio de Janeiro, RJ. 
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4.4 Área de Copa 

A área média de ocupação total foi de 69%, sendo 64% nas parcelas com corte e 62% 
nas parcelas sem corte. Assim, como nas demais variáveis avaliadas, não houve diferença 
entre os tratamentos, tendo as parcelas com corte apresentado maiores amplitude dos dados. 

As espécies que mais se destacaram foi Tabebuia heptaphylla (Vell.) Tol. (ipê-roxo), 
Dalbergia nigra Fr. Allem (jacarandá-da-bahia), Pithecellobium tortum Mart. (jurema), 
Chorisia speciosa St. Hil. (paineira) e Tabebuia chrysotricha Mart ex DC (ipê-amarelo). 
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Figura 14 Índice de ocupação da área da copa total das árvores amostradas nas parcelas de 
enriquecimento com corte e sem corte prévio das árvores de Mimosa caesalpiniifolia 
Bentham, aos 6 anos, no município do Rio de Janeiro, RJ. 

4.5 Diversidade e Equabilidade 

Os dois tratamentos em relação densidade, a riqueza e ao quociente de mistura não 
diferem entre sim. O quociente de mistura nas parcelas foi alto o que indica que não existe 
predominância de espécies nos tratamentos. 

O índice de equabilidade de Pielou no tratamento com corte foi de 0,117, o que indica 
alta heterogeneidade florística, já que nestas parcelas o número de indivíduos por espécies é 
menor que nas parcelas onde foram mantidos os indivíduos de sabiá. 

O índice de Shannon-Weaver (3,09 e 2,91 nats/ind) encontrado em ambos os 
tratamentos é relativamente alto, considerando uma floresta secundária de seis anos de idade. 
Os valores encontrados estão dentro dos comumente encontrados em florestas no Estado do 
Rio de Janeiro que segundo Kurtz & Araújo (2000) podem variar de 1,69 a 4,4, o que pode 
ser observado também por. Peixoto (2004), em estudo sobre composição florística na Serra da 
Capoeira Grande, RJ, onde encontrou um índice de Shannon-Weaver de 2,42 nats/ind.. 
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Tabela 4 Valores das média e desvio padrão em relação ao número de indivíduos amostrados 
(N), ao número de espécies (riqueza), o quociente de mistura (QM) e os valores totais de 
índice de Shannon-Weaver (H’) e Pielou (J’) nas parcelas de de enriquecimento com corte e 
sem corte prévio das árvores de Mimosa caesalpiniifolia Bentham, aos 6 anos, no município 
do Rio de Janeiro, RJ. 
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Figura 15 Densidade total das árvores amostradas nas parcelas de enriquecimento com corte 
e sem corte prévio das árvores de Mimosa caesalpiniifolia Bentham, aos 6 anos, no município 
do Rio de Janeiro, RJ. 

Tratamento N. indivíduos Riqueza QM H’ ( nats/ind) J' 

 Média 
Desvio 
padrão Média 

Desvio 
padrão Média 

Desvio 
padrão   

Com corte 27,88 5,22 14,63 2,20 0,53 0,09 0,117 

Sem corte 32,33 8,50 14,67 4,16 0,46 0,09 

3,09 

2,91 0,487 
Total 29,09 6,16 14,64 2,62 0,51 0,09 3,00 0,08 
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4.6 Similaridade  

Os valores do Índice de Sörensen indicados na Figura 16 superiores a 0,5 indicam que 
existe similaridade floristica. As parcelas onze e dez apresentaram o maior valor, possuindo 
76% de espécies em comum, as quais não foram submetidas ao corte. As parcelas 9, 10 e 11 
também apresentaram similaridade. Mesmo com tratamentos diferentes as parcelas 10 e 11 
foram similares à 6 e 8, tendo estas sofrido corte. Entre as parcelas sem corte a parcela 5 foi a 
que apresentou maior similaridade com as demais: 0,61 com a 3; 0,69 co a 4; 0,53 com a 6 e 
0,50 com a 7. Estes resultados provavelmente devem-se ao fato de ter sido feito o plantio de 
enriquecimento com espécies comuns entre as parcelas estudadas. 

 

 

1 1,00           
2 0,32 1,00          
3 0,46 0,37 1,00         
4 0,36 0,41 0,47 1,00        
5 0,39 0,44 0,61 0,69 1,00       
6 0,37 0,36 0,48 0,39 0,53 1,00      
7 0,32 0,54 0,37 0,41 0,50 0,29 1,00     
8 0,30 0,43 0,48 0,52 0,47 0,33 0,50 1,00    
9 0,36 0,17 0,33 0,21 0,21 0,32 0,35 0,48 1,00   

10 0,27 0,32 0,44 0,41 0,49 0,55 0,32 0,61 0,50 1,00  
11 0,43 0,41 0,40 0,38 0,34 0,58 0,34 0,58 0,62 0,76 1,00

 Parcelas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Figura 16 Valores de índices de similaridade de Sörensen encontrados na comparação 
floristica entre as 11 parcelas de enriquecimento, aos 6 anos, no município do Rio de Janeiro, 
RJ. 

5 CONCLUSÃO 

O enriquecimento se mostrou como uma medida eficiente, auxiliando e acelerando na 
dinâmica deste fragmento. O plantio anterior com sabiá forneceu um ambiente favorável para 
o estabelecimento das espécies nativas introduzidas. 

A vegetação atual possui característica semelhante de uma vegetação natural de 
floresta secundária, com grande parte dos indivíduos concentrados nas classes mais baixas de 
DAP (diâmetro a altura do peito). 

A retirada das árvores de Mimosa caesalpiniifolia Bentham não interferiu no 
estabelecimento das espécies introduzidas, que é em sua maioria é do grupo das secundárias 
tardias caracterizando um estágio intermediário de sucessão. 

A ocupação se dá por um grande número de indivíduos de pequeno porte e pequenas 
dimensões, bem distribuídos na área, não foi observado dominância de uma espécie. 
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Por mais que tenham sido indicadas as espécies que mais se destacaram na 
amostragem, indivíduos de baixa ocorrência e/ou que apresentaram desenvolvimento 
insatisfatório são importantes do ponto de vista conservacionista. 

6 RECOMENDAÇÕES 

O enriquecimento deve se tornar uma das atividades prioritárias do Mutirão 
Reflorestamento nas obras em fase de manutenção, além dos benefícios ambientais mostrados 
neste trabalho também permite a permanência dos “mutirantes” nas áreas reflorestadas. 

Fazer o monitoramento da regeneração natural das áreas enriquecidas. 
É necessário fazer novos estudos avaliando a reprodução das plantas introduzidas e o 

ingresso de espécies, facilitando a regeneração natural e inibição de gramíneas. 
Considerar no plantio o uso de espécies não arbóreas e com capacidade de atrair fauna. 
Testar outros métodos de enriquecimento, como semeadura direta, transferência de 

serrapilheira e solo superficial. 
Utilizar poleiros artificiais para pouso de aves além de leirar a galhada e os restos das 

árvores de sabiá formando pilhas para abrigo de fauna, núcleos sombreados e fonte de 
alimento para decompositores. 
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ANEXO 1 

Tabela 5 Teste estatístico de Kruskal Wallis (p=0,05), em função do tratamento de corte 
prévio ou não das árvores de Mimosa caesalpiniifolia Bentham, da média das variáveis: área 
basal (G - m2/há), número de indivíduos (N), cobertura da área da copa (ACOPA - %), 
riqueza (NSP – número de espécie), quociente de mistura (QM), diâmetro à altura do peito 
(DAP – cm), altura total (H – m). 

Estatística G N ACOPA NSP QM DAP H
Chi-Quadrado 2,667 0,673 0,167 0,095 2,042 17,895 9,563

GL 1 1 1 1 1 1 1
Significância 0,102 0,412 0,683 0,758 0,153 0,000 0,002
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ANEXO 2 

Tabela 6 Número de indivíduos encontrados nas parcelas com corte e sem corte prévio das 
árvores de Mimosa caesalpiniifolia Bentham, aos 6 anos, no município do Rio de Janeiro, RJ. 

Tratamento 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 Total
Espécie/Parcela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Acacia polyphylla DC.  3     1 1    5
Anadenanthera colubrina Vell.   1  1 1 1   1  5
Astronium graveolens  Jacq.          1  1
Bombacopsis glabra (Pasq.) A. Robyns       2     2
Caesalpinia echinata Lam.        4  2 3 9
Caesalpinia ferrea Mart.      1  6 2 3 3 15
Caesalpinia peltophoroides Benth.      1   1 2 1 5
Cassia grandis L.f. 1 1  1 1  1     5
Cecropia pachystachya Trec. 1           1
Cedrela fissilis Vell.      1      1
Chorisia speciosa St. Hil. 1   2 3 2  6 3 4 3 24
Cordia superba Cham.  3 4  1 1  1  1 3 14
Cordia trichotoma (Vell.) Arrabida ex Steudel.   1 1      2
Dalbergia nigra Fr. Allem 1  2         3
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong 2 2    3 3    1 11
Erythroxylum pulchrum St. Hil.     3       3
Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms 4  1   2      7
Genipa americana L. 1  1 5 1  3 2 3 2 3 21
Guazuma ulmifolia Lam  1 1 1 2 2 6 2  1 3 19
Hymenaea courbaril L.    1        1
Inga uruguensis Hooker et Arnott    1 4 1   3  1  10
Joannesia princeps Vell.  2  2      2 1 7
Lafoensia glyptocarpa Koehn    4 2 1 1   1 1 10
Lecythis pisonis Camb.   1     1 2 2 2 8
Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan       1   3 1 3 8
Peltophorum dubium (Spreng) Taub    1 3       4
Pithecellobium tortum Mart. 4  4 1 3 3      15
Plathymenia foliolosa Benth.  1          1
Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns 2 6 1 1 1 2  1  2 4 20
Pterogyne nitens Tul.  1          1
Pterygota brasiliensis F. Allem.           2  2
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Tabela 6 (...Cont.) 
Tratamento 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 Total
Espécie/Parcela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Samanea tubulosa (Benth.)Barneby & Grimes  1    1    2
Schinus therebintifolius  Raddi. 1    1       2
Schizolobium parahyba (Vell.) Blake  2  3 1  3 1    10
Senna spectabilis  Irwin et Barn.     3     2  5
Spondias lutea L.  2 1 2 1 2      8
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman      3 1 2   6
Tabebuia chrysotricha Mart ex DC 1 1     4 2 4 2 3 17
Tabebuia heptaphylla (Vell.) Tol. 2  1      3  1 7
Tabebuia pentaphylla Kuntze    1        1
Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sand.  1 2  1  4  1   9
Zanthoxylum rhoifolium Lam.   1 1 2  1 2    7
Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bur.           6 6
Total 21 26 22 31 32 24 33 34 24 32 41 320

 


