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A mancha urbana de São Paulo abriga remanescentes florestais pequenos e isolados. 
Tal condição acarreta em suscetibilidade a invasões biológicas, que causam grandes 
modificações estruturais e funcionais, além da perda de biodiversidade e serviços 
ecossistêmicos. Um importante fragmento de floresta urbana, com 10,2 ha, localiza-se 
no campus da Universidade de São Paulo (USP), a Reserva Florestal do Instituto de 
Biociências. Estudos fitossociológicos realizados desde 1992 permitiram identificar e 
acompanhar um processo de invasão biológica pela palmeira australiana 
Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude. Como parte de um plano para 
a recuperação da comunidade arbórea nativa, foi feito um manejo, de 2011 a 2013,  
que consistiu na eliminação de todos os indivíduos da palmeira invasora com altura 
superior a 50 cm. Neste trabalho pretendemos registrar e avaliar os efeitos iniciais 
desse manejo na composição florística, estrutura e dinâmica do componente 
arbustivo-arbóreo imediatamente antes  (2011) e logo após (2014) o manejo. Assim, 
em 2014, fizemos a identificação florística e a medição da comunidade arbustivo-
arbórea e os dados foram comparados aos de 2011. Foram amostrados todos os 
indivíduos arbóreos com perímetro à altura do peito (PAP) ≥ 30 cm, em 200 parcelas 
de 100m², perfazendo 2 ha. No sub-bosque, foram amostrados os indivíduos com 
altura ≥ 50 cm e PAP < 30 cm, em 69 parcelas de 10m², totalizando 690m² de área 
amostral, os quais consistem na comunidade arbórea regenerante, arvoretas, arbustos 
e subarbustos. Entre 2011 e 2014 e desconsiderando a espécie invasora, a densidade 
dos indivíduos arbóreos/ha aumentou de 445,24 para 472,86; a área basal, de 21,86 
para 23,67 m²/ha e a diversidade de Shannon (H’) se manteve em 3,5; exceto A. 
cunninghamiana, as demais espécies mantiveram suas posições no ranking de maiores 
valores de importância. As arbóreas tardias tiveram as maiores taxas de crescimento 
em número de indivíduos e área basal. Já no sub-bosque, a densidade dos indivíduos 
aumentou de 0.76 para 2.14 indivíduos/ha e a diversidade (H’) reduziu de 2.94 para 
2.57. Houve um aumento em densidade e dominância das pioneiras. Vê-se que o 
estrato arbóreo manteve a estrutura e a dinâmica do período pré-manejo, 
diferentemente do sub-bosque que apresentou mudanças entre o pré e pós-manejo, 
sugerindo uma diferença no tempo de resposta entre os estratos. A continuidade do 
monitoramento é fundamental para avaliar a efetividade do manejo. 
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