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Resumo - O reflorestamento é uma opção para recuperar áreas degradadas e o sucesso no estabelecimento de 

florestas nessas áreas depende das características do terreno do clima, das estratégias de implantação, 

considerando-se aí o número e frequência das espécies florestais e do manejo adotado. O experimento teve como 

objetivo avaliar o desenvolvimento inicial de mudas de espécies florestais nativas e exóticas em reflorestamento 

misto, como base para a escolha de espécies florestais em em um solo classificado como latossolo vermelho-

amarelo distrófico, no sul do Espírito Santo. Foram realizadas medições trimestrais de altura e diâmetro do caule, 

a partir de 9 meses de idade.  Maior crescimento foi verificado nas plantas da família Fabaceae, com destaque 

para Acacia auriculiformis e Cassia fistula. 
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Abstract - Reforestation is an option to recover degraded lands and the successful establishment of 

forests in these areas depends on the terrain characteristics of the climate, implementation strategies 

and the management adopted. The experiment evaluated the initial development of seedlings of native 

and exotic tree species in reforestation, as the basis for the choice of tree species in a soil classified as 

Latossolo Vermelho Amarelo distrófico, in the south of the Espírito Santo state, Brazil. Measurements 

were made quarterly in height and stem diameter, from 9 months old. Higher growth was observed in 

plants of the Fabaceae family, especially Acacia auriculiformis and Cassia fistula. 
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INTRODUÇÃO 

O reflorestamento é uma opção para recuperar áreas degradadas e o sucesso do 

estabelecimento de florestas nessas áreas depende das características do terreno e do clima, 

além das estratégias de implantação, considerando-se aí o número e frequência das espécies 

florestais e o manejo a ser adotado (FARIA et al., 1997). Segundo SCHETTINO (2000), o 

desenvolvimento sustentável de florestas requer algumas estratégias básicas, dentre elas, o 

estabelecimento de programas de reflorestamento com intuito de recuperar áreas não mais 

utilizadas, por serem improdutivas ou ociosas.  

Alguns trabalhos têm demonstrado que o desenvolvimento inicial de espécies florestais 

é diverso, sobretudo em reflorestamentos mistos (LACERDA e FIGUEIREDO, 2009). Os 

resultados desses trabalhos suscitam mais investigações, uma vez há muitas possibilidades de 

modelos ainda não explorados.  

Nesse contexto, foi proposta esta pesquisa, com o objetivo de avaliar o desenvolvimento 

inicial de mudas de espécies florestais nativas e exóticas em reflorestamento misto, como base 

para a escolha de espécies florestais em ambiente tropical em solo classificado como latossolo 

vermelho-amarelo distrófico no sul do Espírito Santo. 

 



 

 

METODOLOGIA 

O experimento foi instalado em um latossolo vermelho amerelo distrófico (LVAd) do 

Ifes - campus de Alegre, no Município de Alegre às margens da rodovia ES-482, no mês de 

agosto de 2010. As espécies florestais avaliadas foram: Acacia auriculiformis, Adenanthera 

pavonina, Albizia polycephala, Azadirachta indica, Bauhinia forficata, Carica quercifolia, 

Cariniana rubra, Cassia ferruginea, Cassia fistula, Centrolobium tomentosum, 

Chrysophyllum cainito, Genipa americana, Hovenia dulcis, Hymenaea courbaril, Inga edulis, 

Khaya ivorensis, Leucaena leucocephala, Mangifera indica, Melia azedarach, Pachira 

aquatica, Persera americana, Pseudobombax grandiflorum, Pterigota brasiliensis, Samanea 

tubulosa, Schinus terebinthifolius, Schizolobium parahyba, Senna siamesa, Tabebuia 

ochacea, Tabebuia pentaphylla e Toona ciliata. Os plantios foram feitos em covas de 30cm x 

30cm x 30cm, em espaçamento de 3m x 2m, não tendo sido observado o estádio sucessional 

das espécies por ocasião da distribuição das mudas, sendo assim distribuídas ao acaso. As 

covas receberam 150g de superfosfato simples e 100g de calcário dolomítico. Foram 

realizadas as medições trimestrais da altura das plantas a partir de noves meses do plantio, 

utilizando trena. Os resultados foram tabulados e transformados em gráficos. 

 

RESULTADOS 

A Figura 1 refere-se à altura dos indivíduos das espécies florestais na área de 

reflorestamento, no intervalo do 9° ao 18° mês de idade. 
 

 
Figura 1. Altura de indivíduos das espécies florestais estudadas, no intervalo do 9° ao 18° mês 

de idade, com destaque para grupos acima e abaixo de 3,0m aos 18 meses. 

 

Na Figura 2 encontra-se o crescimento mensal dos indivíduos das espécies florestais na 

área de reflorestamento, no intervalo do 9° ao 18° mês de idade. 

 



 

 

 
Figura 2.  Crescimento mensal de indivíduos das espécies florestais estudadas, no intervalo do 

9° ao 18° mês de idade. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A altura dos indivíduos das 30 espécies florestais, aos 18 meses de idade, apresentou 

como destaque, medido pelo crescimento igual ou acima de 3m de altura no período de 

avaliação, a Família Fabaceae: Acacia auriculiformis, Cassia fistula, Cassia ferruginea, 

Adenanthera pavonina, Albizia polycephala, Samanea tubulosa, Bauhinia forficata, Leucaena 

leucocepha, além de Schinus terebinthifolius (Anacardiaceae) e Toona ciliata (Meliaceae). As 

plantas: Acacia auriculiformis e Cassia fistula foram as que mais cresceram, com altura 

correspondendo a  4,6m e 4,5m, respectivamente (Figura 1). Ferreira et al. (2007) observaram, 

em experimentos, que os maiores valores de altura em espécies florestais em área de 

reflorestamento, também se deram com espécies dessa família. Chada et al. (2004) afirmam 

que a familia Fabaceae é fundamental para recuperação de áreas degradadas, tendo 

capacidade de se associar a fungos micorrízicos e bactérias do gênero Rhizobium, que fixam 

nitrogênio do ar no solo.  

Dentre as espécies que apresentaram menor crescimento, podem-se destacar doze que 

não chegaram a crescer 2 metros no período de análise: Carica quercifolia, Genipa 

americana, Schizolobium parahyba, Persera american, Chrysophyllum cainito, Tabebuia 

ochacea, Mangifera indica, Pseudobombax grandiflorum, Pterigota brasiliensis, Khaya 

auriculiformis e Cassia fistula foram as que mais cresceram, com altura correspondendo a 

4,6m e 4,5m, respectivamente (Figura 1).  Ferreira et al. (2007) observaram, em 

experimentos, que os maiores valores de altura em espécies florestais em área de 

reflorestamento, também se deram com ivorensis, Hymenaea courbaril, Melia azedarach. A 

espécie que menos se destacou foi a Carica quercifolia, apresentando 1m de altura aos 18 

meses (Figura 1). 

Oito espécies tiveram indivíduos com crescimento intermediário, entre 2 e 3m, aos 18 

meses: Azadirachta indica, Cariniana rubra, Cariniana rubra, Hovenia dulcis, Inga edulis 

Pachira aquatica, Senna siamesa  e Tabebuia pentaphylla. 

Na Figura 2, observa-se que as espécies que apresentaram maior crescimento mensal 

correspondem àquelas que atingiram maiores alturas aos 18 meses, exceto Schinus 



 

 

terebinthifolius, em função de as mudas desta espécie terem sido plantadas com porte maior, 

conforme pode ser observado na Figura 1. Esse comportamento demonstra que não foi o 

tamanho das mudas aos nove meses que interferiu no desenvolvimento das mesmas, ou seja, o 

que provocou as diferenças finais em altura das plantas foi à família a que pertencem. Isso é 

necessário discutir para não haver dúvida quanto à implicação da falta de informações sobre o 

tamanho das mudas na ocasião do plantio. 

Conclui-se que as plantas que apresentaram melhor desenvolvimento foram as espécies 

pertencentes a família Fabaceae. Indivíduos das famílias Caricaceae, Sapotaceae, Rubiaceae, 

Anacardiaceae, Lauraceae, Bombacaceae, Sterculiaceae e Bignoniaceae foram as que 

apresentaram menor crescimento. 
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