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Apesar do histórico de ocupação humana que contribuiu para a redução florestal no Bioma 
Mata Atlântica, observa-se a ocorrência de inúmeras áreas em diferentes estágios de 
regeneração natural pós-perturbação antrópica. O objetivo desse trabalho foi analisar o 
estágio de sucessão de um trecho de Floresta Ombrófila Densa na bacia hidrográfica do 
Rio Jacaré, em Niterói, RJ. O estágio de sucessão da vegetação foi estimado por meio da 
análise da composição e estrutura florística. Foi adotada a metodologia amostragem 0,1 ha 
em 10 transectos de 2 x 50 m (100 m2 cada), totalizando 1000 m2. Todos os indivíduos 
lenhosos com DAP > 2,5 cm foram marcados, medidos o diâmetro a 1,30 m do ponto de 
enraizamento, sendo a altura estimada com hipsômetro Haglöf, exceto para as trepadeiras. 
Plantas férteis e estéreis foram coletas para posterior identificação através de bibliografia 
especializada, comparações nos herbários fluminenses e consultas aos taxonomistas 
especialistas. Esse material foi herborizado e seco em estufa a 60ºC, sendo as amostras 
férteis incorporadas ao Herbário da Faculdade de Formação de Professores da UERJ 
(RFFP). Os parâmetros fitossociológicos foram calculados pelo software FITOPAC 2.1. 
Foram amostrados 278 indivíduos, pertencentes a 81 espécies e 35 famílias botânicas. O 
Índice de Shannon da área foi de 4,019. Os resultados destacam Leguminosae, Lauraceae, 
Myrtaceae e Moraceae como as famílias com maior VI e para as espécies, Piptadenia 
gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr., Guarea guidonia (L.) Sleumer, Myrcia splendens (Sw.) 
DC. e Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. Sancho. A densidade total estimada foi de 
2780 ind./ha e a área basal 46,97 m2/ha. Foi observado maior número de indivíduos na 
primeira classe de diâmetro (2,5-10 cm), com uma redução gradual nas classes superiores. 
Para altura observou-se um padrão semelhante, com maior representatividade de 
indivíduos entre 2-7 m, com o numero diminuindo progressivamente nas alturas maiores, 
mostrando que a distribuição dos valores das classes de diâmetro e altura está de acordo 
com outras florestas em regeneração na Mata Atlântica. Esses resultados indicam que o 
trecho de floresta do Vale do Jacaré estudado se encontra em estágio avançado de sucessão 
secundária, resultante da regeneração natural após perturbações pretéritas associadas ao 
uso agrícola e à exploração seletiva de madeira, evidenciados pela presença de espécies 
frutíferas exóticas e de resquícios de carvão vegetal no solo de antigas carvoarias. 
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