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Árvores isoladas em áreas degradadas são foco de regeneração de árvores da floresta original, 
pois atraem animais dispersores e melhoram o microclima e a qualidade do solo. Porém, as 
espécies de árvores diferem na capacidade de atrair dispersores e de modificar o ambiente. 
Este estudo avaliou as diferenças entre Angelim, Cajueiro, Mangabeira e Murici quanto a 
características do microhabitat e quanto a densidade e riqueza de regenerantes. Essas quatro 
espécies são comumente deixadas em áreas desmatadas na planície litorânea de Sergipe, por 
produzirem fruto ou madeira. O estudo foi realizado em uma área degradada de restinga na 
Reserva do Caju, Embrapa Tabuleiros Costeiros, a 20 km de Aracaju, SE. Foram amostrados 
cinco indivíduos de Cajueiro, cinco de Murici, seis de Mangabeira e sete de Angelim. Foram 
medidas área da copa, porcentagem de luz fotossinteticamente ativa, massa seca de 
serrapilheira e densidade e riqueza de plântulas até 50 cm de altura em 1-4 parcelas de 1 m2, 
de acordo com o tamanho da copa. Plântulas de Annonaceae e a maioria das espécies de 
Myrtaceae foi identificada apenas até família. A área média da copa de Angelim foi 32 m2, de 
Cajueiro foi 37 m2, de Mangabeira foi 8 m2 e de Murici foi 28m2. A transmitância sob a copa 
de Angelim foi em média 9,6%, de Cajueiro foi 6,3%, de Mangabeira 23,4%, e de Murici 
11,4%. A massa seca de serrapilheira foi em média 24 g para Angelim, 36 g para Cajueiro, 15 
g para Mangabeira e 58 g para Murici. Angelim teve 3,2 espécies/m2 e 9,9 indivíduos/m2 sob 
sua copa, Cajueiro teve 2,8 espécies/m2 e 8,8 indivíduos/m2, Mangabeira teve 0,5 
espécies/m2 e 2,2 indivíduos/m2 e Murici teve 4,6 espécies/m2 e 18,4 indivíduos/m2. 
Conclui-se que a Mangabeira forma copa muito pequena, permite alta incidência de luz e 
produz pouca serrapilheira, resultando em baixa densidade e riqueza de plântulas. As demais 
espécies tiveram melhores resultados, pois permitem um maior sombreamento e produzem 
mais serrapilheira, amenizando as temperaturas e mantendo maior umidade no solo, 
resultando em maior riqueza e densidade de plântulas. Outras observações ainda devem ser 
realizadas, como o crescimento e a sobrevivência das plântulas amostradas. A Mangabeira, 
apesar de ser a espécie frutífera mais apreciada em Sergipe, não foi uma boa promotora de 
regeneração como árvore isolada, mas pode ser plantada em conjunto com outras espécies em 
núcleos para aumentar a regeneração.  
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