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RESUMO: Este trabalho é uma experiência inicial de recuperação de áreas degradadas na 
Amazônia, que utilizou os princípios da sucessão florestal em plantios mistos compostos de 
espécies pioneiras com espécies intermediárias ou climáxicas florestais da região. Os 
experimentos foram instalados através do Projeto de Pesquisas Florestais da Amazônia 
Brasileira da Cooperação Técnica entre os Governos do Brasil e Japão e denominado Projeto 
JACARANDA (INPNJICA). Também foram incluídos, tratamentos silviculturais de preparo 
do solo, com e sem gradagem e, as espécies intermediárias ou climáxicas, também foram 
plantadas isoladas de modo semelhante aos plantios tradicionais de silvicultura. Os 
experimentos estão localizados no Município de Presidente Figueiredo (AM), em terras de 
agricultores antes utilizadas com mandioca e banana. As espécies pioneiras plantadas foram o 
pau-de-balsa (Ochroma lagopus Sw.) e a caroba (Jacaranda copaia D.Don) e as 
intermediárias ou climáxicas o cumaní (Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.), jatobá (Hymenaea 
courbaril L.), castanha-de-macaco (Cariniana micrantha Ducke), mogno (Swietenia 
macrophylla King) e visgueiro (Parkia pendula Benth. ex Walp.). As sobrevivências do pau- 
de-balsa e caroba foram acima de 90% e a gradagem, aumentou o crescimento destas espécies, 
alcançando no terceiro ano a altura de 11,85m e 8,37 metros, respectivamente. O crescimento 
do visgueiro, castanha-de-macaco e jatobá não apresentaram diferenças no terceiro ano de 
plantadas, alcançando a altura média de 3,17, 1,98 e 2,64 metros, respectivamente. As mudas 
de mogno cresceram mais quando plantadas entre caroba e alcançaram a altura de 2,97 metros 
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no terceiro ano. O crescimento das mudas de cumarú foi maior em áreas com gradagem do solo 
e quando plantadas entre caroba, alcançando a altura de 6,54 metros. 
Palavras-chave: plantios florestais, espécies pioneiras, espécies clímax 

SUMMARY: This work is an initial experimentation to rehabilitate degraded areas in the 
Amazon region using the natural succession principles for mixed plantation of pioneer species 
with intermediate or climax native tree species. The experiments were supported by the 
agreement between MCT-INPA (Ministry of Science and Technology National Institute for 
Research in the Amazon) and JICA (Japan International Cooperation Agency), which is 
known as the Jacaranda Project. The soil preparation, with and without harrowing, was also 
considered as a silvicultural treatment. The intermediate or climax species were tested as pure 
plantation as well. The experiments are located in the Presidente Figueiredo Township, 
Amazonas State, in areas abandoned after cassava and banana plantations. The pioneer species 
planted were pau-de-balsa (Ochroma lagopus Sw.) and caroba (Jacaranda copaia D.Don); 
and the intermediate or climax were cumani (Diptelyx odorata (Aubl.) Willd.), jatobá 
(Hymenaea courbaril L.), castanha-de-macaco (Cariniana micrantha), mogno (Swietenia 
macrophylla King) e visgueiro (Parkia pendula Benth. ex Walp.). The survivals of pau-de- 
balsa and caroba were above 90% and harrowing increased the height growth of these species, 
reaching, in the third year, 11.85 and 8.37 meters, respectively. The growth of visgueiro, 
castanha-de-macaco and jatobá presented no difference between treatrnents in the third year 
after planting, reaching heights of 3.17, 1.98 and 2.64 meters, respectively. The mahogany 
plants grew more when planted between caroba plants, reaching a height of 2.97 metsrs in the 
third year. The growth of cumarú plants was greater in areas of harrowed soil and when planted 
between caroba plants, reaching heights of 6.54 meters. 
Key-words: plantation, pioneer species, climax species. 

As terras são consideradas degradadas quando suas condições edáficas elou a riqueza biótica 
têm sido reduzida pela atividade humana a um certo grau que sua habilidade para satisfazer 
determinado uso tenha declinado. A degradação ocorre geralmente quando qualquer dos 
fatores de estoque (estado variável como matéria orgânica do solo, nutrientes do solo, "pool" 
de sementes e biomassa) têm sido reduzido a um ponto que os "inputs" naturais não são 
suficientes para seu retomo ao estado original (Brown & Lugo, 1994). 

O termo área degradada, segundo Kageyama et al., (1992), é usado para significar 
ecossistema degradado, assim, sua recuperação é dirigida a forma e a função do ecossistema, e 
não apenas aos componentes do ecossistema ou aos interesses estritamente humanos (como 
paisagem ou produção de madeira). Para Carpenezzi et al. (1990), ecossistema degradado é 
aquele que, após distúrbio, teve eliminados, juntamente com a vegetação, os seus meios de 
regeneração biótica como banco de sementes, banco de plântulas, chuvas de sementes e 
rebrota. 

O planeta terra está coberto por 4,5 bilhões de hectares de florestas, dos quais 43% 
está distribuído nos trópicos. A floresta tropical está diminuindo numa taxa de 16,9 milhões de 
hectares por ano. As principais causas desta redução são os usos pela agricultura e as mudanças 
das áreas cultivadas. Em florestas tropicais, 5,1 milhões de hectares tornam-se florestas 
secundárias a cada ano, sem qualquer manejo adequado e subsequente tratamento silvicultura1 
(EPA et al., 1990). 

Estima-se que a área total desmatada na Amazônia chega a 11,8% do total (Scharf, 
1996). A Amazônia de hoje é identificada como uma região ameaçada pelas queimadas e que 
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põem em riscos os ecossistemas locais e a biodiversidade (D'Araujo, 1992). Os 
desmatamentos antrópicos na região variam entre 10 e 20 mil quilômetros quadrados por ano 
(Semanal-INPA, 1996). Além do impacto ambiental, a destruição e degradação dos recursos 
naturais exerce impacto negativo na qualidade de vida, na atividade sócio-econômica e na 
biodiversidade da flora e da fama (Furtini Neto et al., 1999). As derrubadas e queimadas, 
usadas no preparo das áreas para agricultura e pecuária, causam distúrbios de escala, 
grande entropia e desperdício de recursos, jogando as possibilidades da vida para patamares 
bastante baixos (Vivan, 1988). 

As áreas degradadas e abandonadas permanecem por vários anos e até décadas sem 
serem utilizadas e se recompondo muito lentamente com espécies, geralmente, de baixo 
potencial de uso comercial. 

Áreas abandonadas há mais de oito anos e que sustentam apenas samambaias e 
arbustos pioneiros indicam como histórico uma ação antropogênica intensa, com fogo e 
pastoreio. Do mesmo modo, uma formação homogênea de embaúbas (Cecropia spp.) mostra 
uma derrubada seguida de fogo com posterior abandono. Em solos mais férteis e úmidos, a 
embaúba branca pode predominar, enquanto que a vermelha pode ser dominante em solos mais 
fracos. As espécies que podemos manejar como plantios pioneiros de interesse econômico 
deve ter um grau de rusticidade próximo as espécies autóctones (Vivan, 1988). 

Uma clareira natural na mata tropical úmida irá se regenerar a partir de um patamar de 
alta energia potencial, na forma de uma grande biomassa e biodiversidade. Esse patamar é 
alcançado ao longo de um processo de sucessão de espécies em interação com o ambiente. 
Uma vez alcançado o clímax, mesmo que num processo induzido pelo homem, buscamos 
manejá-lo de modo a induzir a renovação cíclica. O ajuste crítico é-fazer isso sem perder o 
potencial energético já alcançado, visto que é nesse ponto que a necessidade de intervenção 
pode passar a ser mínima face aos resultados que podem ser obtidos. E o ponto da curva onde a 
relação custoíbeneficio é maior. Sabendo disso, madeireiros, agricultores e pecuaristas têm 
buscado as fronteiras agrícolas, desde os tempos de Moisés. Infelizmente, nossos antepassados 
e nós mesmos temos feito isso sem a tecnologia - ou a intenção - que possibilitasse manter os 
sistemas nesse patamar de produtividade para as futuras gerações (Vivan, 1988). 

No sentido de desenvolver tecnologias e selecionar espécies aptas para recuperação 
de áreas degradadas na Amazônia Central, o componente de pesquisas chamado 
"Adaptabilidade ao sítio" do Projeto Pesquisas Florestais da Amazônia Brasileira, da 
Cooperação Técnica entre os Governos do Brasil e Japão, implantou experimentos com 
espécies nativas da região e de valor comercial, utilizando técnicas silviculturais atuais e o 
método de sucessão florestal. 

A RECUPERAÇÃO DE &AS DEGRADADAS PELA AGRICULTURA OU 
PECUÁRIANA AMAZÔNIA CENTRAL. 

Os processos sucessionais, após o distúrbio inicial do terreno, ocorrem com a dispersão, 
estabelecimento, competição, reação e estabilização. Na dispersão, o sucesso inicial da 
recobertura vegetal depende da migração ou dispersão dos propágulos pelo animais, vento, 
colocação de serapilheira, recolocação de "topsoil", semeio ou plantio de mudas. No 
estabelecimento, que ocorre após a dispersão, ai condições fisicas, químicas e biológicas de 
solo, ambiental, dos propágulos, ação de predadores, fogo e o potencial adaptativo da espécie 
determinam o sucesso inicial do processo da sucessão (Griffith et al., 1994). 

As variedades de usos para os quais uma área degradada pode ser recuperada, 
qualquer que seja, deve ser sustentável, incluindo-se os econômicos e os de conservação. 
Assim a recuperação tem sempre como um dos objetivos o de desenvolver pelo menos uma 
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parte da produtividade primária aos solos degradados. No caso da recuperação para 
conservação, isto poderia limitar-se ao enriquecimento do solo restante e a plantação e o 
fomento de espécies pioneiras, deixando o processo subsequente à natureza (Programa Piloto 
para a Recuperação das Florestas Tropicais do Brasil, 1994). 

Os indivíduos e consórcios observados nos vários estágios da sucessão natural de 
espécies, a partir de intervenções humanas ou de eventos naturais, ajudam a montar estratégias 
de introdução e manejo de espécies nativas e introduzidas. Ao utilizar o fluxo da sucessão 
natural de espécies e seus ciclos e padrões para formar nossos ecossistemas, estamos refinando 
nossa tecnologia agrícola. Nossos cultivos passam a se beneficiar dos nutrientes ciclados pelo 
sistema natural de modo contínuo, pela convivência com a vegetação nativa, e não às custas da 
mineralização dela e do sistema vivo original (Vivan, 1988). 

Dentre os sistemas mais utilizados para a recomposição de ecossistema florestais 
destacam-se o fitossociológico e o sucessional. O fitossociológico tenta reproduzir a flora 
baseando-se na estrutura qualitativa e quantitativa da vegetação de áreas próximas (até 50 krn) 
do local do reflorestamento. Há grandes dificuldades em se implantar esse sistema por não se 
encontrarem mudas ou sementes de todas as espécies exigidas e de dados científicos sobre a 
evolução da mata. O sistema sucessional promove o reflorestamento de uma determinada área 
em curto espaço de tempo, por exigir uma diversidade menor de espécies pertencentes à 
mesma gama de representantes, determinada pelo sistema fitossociológico (Crestana et al., 
1993). 

As espécies agrupadas em pioneiras, são plenamente heliófilas, de porte médio a 
médio-baixo, de rápido crescimento, ciclo de vida curto, com dispersão anemocórica ou por 
pássaros e morcegos; as secundárias (iniciais ou tardias) são intermediárias em exigências de 
luz, crescimento, longevidade e ciclo de vida maior que as pioneiras; as climáxicas têm lento 
crescimento, porte elevado quando adultas, são umbrófilas na fase inicial de desenvolvimento, 
longevas, sementes pesadas e dispersão em geral por mamíferos (roedores) e pássaros grandes 
(Crestana et al., 1993) 

O uso da sucessão ecológica na implantação de florestas mistas é a tentativa de dar B 
regeneração artificial, um modelo seguindo as condições com que ela ocorre naturalmente na 
floresta. O modelo sucessional separa, portanto, as espécies em grupos ecológicos, e juntando- 
as em plantios as espécies mais iniciais da sucessão proporcionam sombreamento adequado as 
espécies dos estágios mais finais da sucessão (Kageyama e Gandara, 1999). 

Quando as plantações são estabelecidas há quase sempre mudanças na natureza e no 
nível da matéria orgânica do solo e noutras propriedades e processos importantes para a 
sustentabilidade do crescimento das plantas. Isto tem implicações na sustentabilidade a longo 
prazo, isso porque a matéria orgânica desempenha um papel crucial no crescimento da planta 
através de seus efeitos nas propriedades fisicas, químicas e biológicas do solo. Estes fatores em 
troca influenciam a estrutura do solo, a taxa de infiltração, a capacidade de manutenção da 
água, a disponibilidade de nutrientes para as plantas e as taxas de mineralização dos nutrientes. 
Do mesmo modo, dentro de uma plantação florestal, oportunidades existem para se manipular 
a matéria orgânica do solo através de praticas silviculturais (CIFOR, 1996). 

O sucesso da recuperação ou reabilitação de qualquer site ou ecossistema está 
dependendo, sobretudo, de nosso entendimento das condições críticas do solo ou do site e 
como melhor reconstruí-10 para um dado uso. Em geral, as propriedades químicas do solo e a 
fertilidade são relativamente simples de acessar e remediar. Para qualquer estratégia de 
recuperação a ser usada, deve-se ter o senso dos custos. É necessário ampliar o foco da 
reabilitação para toda a paisagem natural, não somente para o site específico naquele que 
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pretendemos reabilitar. Devemos usar a paisagem natural das áreas vizinhas como referência e 
comparar as pesquisas e escolher os múltiplos componentes de recuperação o quanto for 
possível (Lee Daniels, 1994). 

A SILVICULTURA NA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA 
AMAZONIA CENTRAL 

Para a execução de plantios mistos de espécies pioneiras e não pioneiras de estágios 
sucessionais mais tardios, é necessário um planejamento minucioso da produção de mudas 
para que estas sejam produzidas com alto padrão de qualidade e plantadas nos períodos mais 
adequados do ano em cada região. 

Sustando o distúrbio, a revegetação ou o reflorestamento pioneiro da área degradada 
é a ação inicial no método sucessional. A silvicultura pró-sucessão é integrante do método 
sucessional e difere da silvicultura comercial pelo paradigma das espécies, entre outros 
aspectos. Espécies pioneiras adequadas dos pontos de vista biológico e operacional são 
valiosas para a fase inicial da recuperação do ecossistema (Carpanezzi et al., 1990). O plantio 
de espécies pioneiras e não pioneiras deve fornecer material básico para a sucessão, visando 
colaborar com e acelerar esse processo. Os ajustes mais finos devem ficar por conta da 
natureza, com seu efeito estocástico e com suas interações múltiplas e complexas (Kageyama 
etal., 1989). 

EXPERIMENTO: O CRESCIMENTO DE ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS EM 
PLANTIOS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PELA 
AGRICULTURA ITINERANTE. 

A área utilizada para a instalação do experimento está localizada no Ramal Boa Esperança, às 
margens da BR- 174, km 120 no Município de Presidente Figueiredo no Estado do Amazonas e 
pertence à A. Teixeira Mendes LTDA. Segundo informações do proprietário, a área foi usada 
para o plantio de mandioca e banana por vários anos e abandonada a aproximadamente 8 anos. 
Nesse período, desenvolveu-se naturalmente uma capoeira rala e baixa expressando uma 
aparente necessidade de intervenção para um melhor crescimento da vegetação. 

Os solos da área são Latossolos amarelos, muito ácidos com pH entre 4,O e 4,3. O 
clima da região está classificado como 'Afi' pelo sistema de Koppen (Clima Tropical 
Chuvoso) e caracteriza-se por apresentar temperatura média do mês mais frio nunca inferior a 
18°C. A precipitação normal é de 2526 mrn, no período de 197 1 a 1997. A temperatura média 
anual é de 25,8"C, com temperatura média mensal máxima de 3 1,4"C e mínima de 22,2"C. A 
umidade relativa do ar é de cerca de 86% (EMBRAPA, 1998). 

Após a retirada da vegetação natural com trator de esteira, o experimento foi instalado 
em maio198 e foi composto por dois preparos de área: com e sem gradagem, onde foram 
plantadas, em cada uma delas, mudas das espécies pioneiras pau-de-balsa (Ochroma lagopus 
Sw.) e caroba (Jacaranda copaia D. Don) . As espécies utilizadas como climáxicas ou 
intermediárias foram o cumarú (Diptelyx odorata), jatobá (Hymenaea courbarii), castanha- 
de-macaco (Cariniana micrantha), mogno (Swietenia macrophylla) e visgueiro (Parkia 
pendula). 

O plantio foi feito em covas com 20 cm de diâmetro x 30 cm de profundidade, 
espaçadas de 3 x 3 m, com adubação mineral de 150 glcova de NPK (4-16-8) e calcário 
dolomítico na proporção de 3: 1, misturados na terra da cova. Na falta de informações sobre as 
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exigências nutricionais das espécies deste estudo, adotou-se a referida adubação como básica, 
uma vez que o adubo utilizado, além dos macronutrientes, também continha micronutrientes. 

Para avaliar o efeito da gradagem do solo, foram medidas a altura total e o diâmetro do 
colo ou DAP das plantas aos 2 meses Cjulho198) e a cada ano aproximadamente Cjunhol99, 
setembro100 e maiolol). Para as espécies pioneiras, os dados foram analisados através do 
delineamento inteiramente casualizado com 15 repetições, mantida uma bordadura simples. 
Cada repetição foi composta pela média de uma linha com 27 plantas. 

Na avaliação do crescimento de cada uma das espécies intermediárias ou climáxicas, 
as variáveis altura e diâmetro foram analisadas através de um fatorial2 x 3, ao nível de 5%, 
onde considerou-se os dois fatores de preparo do solo (com e sem gradagem) e três fatores de 
ambiente de plantio (isolado, entre pau-de-balsa e entre caroba) nos três períodos de medição. 
Foram analisados os dados de 16 plantas em cada ambiente de plantio nas duas áreas com 
diferentes preparo do solo. 

1 - O CRESCIMENTO DE DUAS ESPÉCIES FLORESTAIS PIONEIRAS, PAU-DE- 
BALSA (Ochroma lagopus Sw. - Bombacaceae) E CAROBA (Jacaranda copaia D. Don - 
Bignoniaceae), USADAS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PELA 
AGRICULTURA NA AMAZONIA CENTRAL, BRASIL. 

AS SOBREVIVÊNCIAS DO PAU-DE-BALSA (Ochroma lagopus Sw.) E CAROBA 
(Jacaranda copaia D. Don). 

A sobrevivência das mudas de pau-de-balsa, em todos os periodos das observações, 
foi maior em área gradeada com 97,1% (Tabela 1). A maior percentagem de sobrevivência, a 
partir das observações de junho199, ocorreu porque foi feito o replantio das mudas mortas após 
a avaliação de julhol98. Na caroba, nesse período, não ocorreu diferença na sobrevivência das 
mudas plantadas nas áreas com e sem gradagem. Apesar do replantio, após julhol98, a 
sobrevivência continuou diminuindo, no entanto permaneceu em cerca de 90% (Tabela 1). 

Sampaio et al. (1989) trabalharam com diferentes espaçamentos em plantios da 
caroba e concluíram que a sobrevivência, altura total e DAP desta espécie aos nove anos de 
idade não foram diferentes. Também afirmaram que devido ao rápido crescimento, boa forma 
do füste e elevada taxa de sobrevivência em campo, apresenta um bom potencial para 

TABELA 1 - Percentagens da sobrevivência das mudas de pau-de-balsa (Ochroma lagopus Sw.) 
e caroba (Jacaranda copaia D. Don) plantadas para recuperação de áreas degradadas pela agricultura, no 
Município de Presidente Figueiredo (AM)*. 

MEDIÇAO I Área gradeada I Não gradeada I Área gradeada I Não gradeada 

PERIODO 

DE 

I I I I 

* Médias seguidas pelas mesmas letras na linha, em cada espécie, não diferem 
significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

SOBREVIVENCIA DAS ESPÉCIES PIONEIRAS (%) 

pau-de-balsa caroba 
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programas de reflorestamento. 

O CRESCIMENTO EM ALTURA DAS ESPÉCIES PAU-DE-BALSA (Ochroma 
lagopus Sw.) E CAROBA (Jacaranda copaia D. Don). 

A altura do pau-de-balsa, nos dois primeiros meses após o plantio, não apresentou diferenças 
entre os dois tipos de preparo de solo (Tabela 2). Em área gradeada, as mudas estavam com 1,36 
m e na área não gradeada com 1,22 m. Um ano depois, em junhol99, as mudas plantadas em 
solos gradeados tinham a altura média de 8,13 m e significativamente maior do que aquela da 
área não gradeada, que estava com 5,95 m. O crescimento das mudas nos dois anos seguintes 
(setembro/OO e maiolol), na área gradeada, continuou maior (1 1,36 m e 11,85 m) quando 
comparado com o da área não gradeada (8,94 m e 9,62 m), respectivamente. 

Os dados mostram que a resposta da gradagem do solo, no crescimento em altura, 
ocorreu, aproximadamente, um ano após o plantio, quando o pau-de-balsa chegou a crescer 

TABELA 2 - Altura total (m) das mudas de pau-de-balsa (Ochroma lagopus Sw.) e caroba 
(Jacaranda copaia D. Don) plantadas para recuperação de áreas degradadas pela agricultura, no 
Município de Presidente Figueiredo (AM). 

PER~ODO I ALTURA TOTAL MEDIA DAS ESPÉCIES PIONEIRAS (m)* 

DE 1 pau-de-balsa I caroba 
MEDIÇÃO 

cerca de 6,8 d a n o  em média. A partir deste período, a taxa de crescimento drasticamente 
diminuiu para 3,2 m e 0,5 m entre os dois anos seguintes, setembro/OO e maio101, 
respectivamente. 

A altura das mudas de caroba permaneceu sem diferenças significativas até o final do 
primeiro ano do plantio, quando estavam com 2,73 m e 2,57 m, nas áreas gradeadas e não 
gradeadas, respectivamente (Tabela 2). Após dois anos, o efeito da gradagem do solo permitiu 
um maior crescimento em altura, quando as mudas alcançaram 6,36 m. Esse resultado 
continuou no ano seguinte, quando a altura da caroba chegou a 8,37 m na área gradeada e 7,01 
m na não gradeada. 

O pau-de-balsa teve uma maior taxa de crescimento durante o primeiro ano (6,8 m) , 
enquanto que o crescimento na caroba foi maior no intervalo do primeiro para o segundo ano 
(junho199 a setembroIOO), que foi de 3,63 m. No intervalo do segundo para o terceiro ano 
(setembro100 a maioI0l) a taxa de crescimento em altura da caroba (2,Ol m) foi maior do que a 
do pau-de-balsa (0,5 m). 

O crescimento em altura do pau-de-balsa plantado em área gradeada foi maior do que 
o da Ceibapentandra, que alcançou 8,58m de altura aos 4 anos de plantada, segundo Azevedo 

I 

Área gradeada I Não gradeada I Área gradeada I Não gradeada 

Julho198 

Junho/99 

Setembro100 

Maio10 1 

* Médias seguidas pelas mesmas letras na linha, em cada espécie, não diferem 
significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

1,36 a 

8,13 a 

11,36 a 

11,85 a 

1,22 a 

5,95 b 

8,94 b 

9,62 b 

0,32 a 

2,73 a 

6,36 a 

8,37 a 

0,35 a 

2,57 a 

4,94 b 

7,01 b 
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(1997). Pifia Rodrigues et al. (1 997) plantaram 15 espécies pioneiras e as que tiveram o maior 
crescimento foram o vinhático e a aleluia, as quais alcançaram 3,3m aos 14 meses de plantadas. 
Silva et al. (1997) plantaram várias espécies na região de Urucu, no Estado do Amazonas e 
encontraram os maiores crescimentos nas espécies pioneiras, com 1,5m de altura após 6 meses 
do plantio. Jacaranda mimosaefolia, uma espécie do mesmo gênero da caroba, alcançou 
2,85m de altura aos 16 meses de idade (Barbosa et al., 1997). 

O rápido crescimento do pau-de-balsa, no primeiro ano, pode ser atribuído à 
morfologia foliar em desenvolver folhas arredondadas com limbos grandes de mais de 20cm 
de diâmetro e possuir um sistema radicular abundante e de muitas raízes finas. Essas 
características podem permitir uma maior captação da radiação solar e uma maior capacidade 
de absorção de água e nutrientes do solo, principalmente nos gradeados que são mais fiouxos e 
aerados. Isto é evidenciado porque a copa das mudas de pau-de-balsa cresceram rapidamente 
no primeiro ano e, depois, se tomaram autocompetitivas por luz, se entrelaçando e 
ocasionando auto-sombreamento. 

A caroba, diferentemente do pau-de-balsa, possui folhas compostas com foliolos 
pequenos, copa pequena, geralmente sem ramificação nos primeiros 3 anos e com uma redução 
na taxa de crescimento em altura, um ano mais tarde (Tabela 2). Além dos fatores inerentes a 
espécie, pode ter ocorrido uma concorrência por água e nutrientes do solo, visto que as copas 
ainda não se entrelaçavam neste período para ocasionar o auto-sombreamento. 

Os dados mostram a tendência de que a altura da caroba alcance a do pau-de-balsa nos 
anos seguintes nestas condições de plantio. 

CRESCIMENTOS EM DIÂMETRO DO PAU-DE-BALSA (Ochroma lagopus Sw.) E 
CAROBA (Jacaranda copaia D. Don). 

O crescimento em diâmetro das mudas de pau-de-balsa e caroba, dois meses após o plantio 
Cjulho/98), não mostrou diferenças entre as áreas gradeada e não gradeada. A partir do primeiro 
ano Cjunho/99), o diâmetro do pau-de-balsa foi maior em área gradeada, quando comparado 
com a área não gradeada. No segundo (setembroIO0) e terceiro anos (maiolol), o diâmetro 
continuou maior em área gradeada e alcançou 1 1,42 cm. Na caroba, a diferença de crescimento 
em diâmetro ocorreu a partir do segundo ano do plantio (setembroIOO), chegando no terceiro 
ano (maio10 1) a alcançar 11,18 cm em área gradeada e 10,13 cm em área não gradeada, valores 
semelhantes aos alcançados pelo pau-de-balsa (Tabela 3). 

Hamzah et al. (1995) usaram diversas espécies nativas da Malasia para a recuperação 
de áreas degradadas e o máximo alcançado foi de 1,74 cm no período de 1 ano após o plantio. 
No primeiro ano, o pau-de-balsa tinha o diâmetro de 9,19 cm e a caroba de 7,78 cm em área 
gradeada. No primeiro ano, o pau-de-balsa cresceu 6,O 1cm de diâmetro e a caroba de 6,61 cm 
em área gradeada. No segundo ano, o diâmetro aumentou 2,06 cm no pau-de-balsa e 1,47 cm na 
caroba. E, no terceiro ano, o aumento foi de 0,17 cm no pau-de-balsa e de 1,93 cm na caroba 
(Tabela 3). 

De modo semelhante à altura, o diâmetro da caroba tendeu a ficar maior do que do 
pau-de-balsa no final do terceiro ano. Os diferentes fatores de forma e tamanho da copa, 
esgalhamento e desenvolvimento do sistema radicular possivelmente influenciaram o 
crescimento das espécies, produzindo diferentes condições de concorrência por luz, água e 
nutrientes do solo. Além dos outros fatores inerentes às espécies, o solo mais solto resultante da 
gradagem da área aumentou o crescimento em altura e diâmetro nos três primeiros anos após o 
plantio com diferentes taxas de crescimento. 
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TABELA 3 - Diarnetros (crn) das mudas de pau-de-balsa (Ochroma lagopus Sw.) e caroba 
(Jacaranda copaia D. Don) plantadas para recuperação de áreas degradadas pela agricultura, no 
Município de Presidente Figueiredo (AM). 

As sobrevivências do pau-de-balsa e da caroba foram altas, com valores de 97,1% e cerca de 
90%, respectivamente. A gradagem da área aumentou a sobrevivência do pau-de-balsa e, na 
caroba, náo mostrou diferença significativa quando comparada com a da área não gradeada. 

A maior taxa de crescimento do pau-de-balsa ocorreu no primeiro ano após o plantio 
em área gradeada e, na caroba, isto aconteceu no segundo ano e também em área gradeada. 

A gradagem do solo aumentou o crescimento em altura e diâmetro após o primeiro 
ano de plantado o pau-de-balsa e após o segundo ano de plantada a caroba. 

Para se detectar os fatores que podem ter influenciado a drástica redução da taxa de 
crescimento do pau-de-balsa após o primeiro ano, sugere-se um monitoramento trimestral das 
condições nutricionais do solo e de luminosidade, para avaliar o auto-sombreamento associado 
aos diferentes níveis de desbastes, quando as copas iniciarem a se entrelaçar em plantios com 
espaçamento de 3 x 3 metros. , 

PERIODO 

DE 

MEDIÇÃO 

Julho198 

Junho199 

Setembro100 

Maio101 

2 - O CRESCIMENTO DE ESPÉCIES CLIMÁXICAS OU INTERMEDIÁRIAS EM 
PLANTIOS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PELA 
AGRICULTURA ITINERANTE. 

As mudas de visgueiro plantadas em área degradadas, e que foram gradeadas e não gradeadas, 
tiveram o crescimento em altura total e diâmetro sem diferenças nos três primeiros anos 
(Tabela 1). Quando plantadas isoladas e entre plantas da pioneira caroba (Jacaranda copaia), 
os valores médios da altura e diâmetro somente tiveram diferenças significativas aos dois 
meses do plantio. As mudas plantadas entre pau-de-balsa (Ochroma lagopus) foram não 
difereates daquelas isoladas e das plantadas entre caroba. No terceiro ano, as mudas 
alcançaram até 3,17 m de altura e 3,11 cm de diâmetro (Tabela 1). 

Estes resultados mostram que as mudas de visgueiro, independente do preparo do 
solo, com ou sem gradagem, e o tipo de plantio isolado ou misto com pioneira (pau-de-balsa ou 
caroba), no terceiro ano crescem sem diferenças significativas. Portanto, no terceiro ano, o 
visgueiro cresceu em diâmetro e altura sem respostas aos efeitos dos tratamentos de solo e da 
concorrência com pau-de-balsa ou caroba. 

As mudas de castanha-de-macaco tiveram o crescimento em altura com diferenças 
somente aos dois meses de plantadas Cjun/98), quando o valor médio foi maior em área 

DIÂMETRO MÉDIO DAS ESPÉCIES PIONEIRAS (cm)* 

pau-de-balsa 

Área gradeada 

3,18 a 

9,19 a 

11,25 a 

11,42 a 

caroba 

Não gradeada 

2,95 a 

7,28 b 

9,04 b 

9,64 b 

Área gradeada 

1,17 a 

7,78 a 

9,25 a 

11,18 a 

Não gradeada 

1,25 a 

7,66 a 

8,42 b 

10,13 b 



Barbosa et al. 

Tabela 1 - Valores das médias de altura e diámetro da espécie Parkia pendula (visgueiro) 
plantada em áreas degradadas gradeadas e não gradeadas no Município de Presidente Figueiredo (AM) 
nos anos de 1998,1999,2000 e 2001. 

ALTURA (m) 
Avaliação após o plantio em maio198 

Tratamentos 
JUNl98 JULl99 SETIOO MA110 1 

Área Gradeada O,11 ns 1,06 ns 2,95 ns 3,17 ns 
Área Não Gradeada 0,09 ns 1,05 ns 2,73 ns 2,94 ns 

Área Isolada 0,12 a 1,19 ns 2,28 ns 3,01 ns 
Entre Caroba 0,09 b 1,12 ns 2,67 ns 3,05 ns 
Entre Pau de Balsa 0,lO ab 0,86 ns 2,69 ns 3,11 ns 

DIAMETRO (mm) 
-- 

Tratamentos Avaliação após o plantio em maio38 
JUN/98 JuL199 SETIOO MA110 1 

Área Gradeada 2,65 ns 21,21 ns 2737 ns 39,60 ns 
Área Não Gradeada 2,38 ns 25,77 ns 30,72 ns 3534 ns 

Área Isolada 2,79 a 25,65 ns 26,04 ns 37,79 ns 
Entre Caroba 2,15 b 26,Ol ns 32,58 ns 35,02 ns 
Entre Pau de Balsa 2,60 ab 18,83 ns 28,82 ns 40,51 ns 

* Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si significativamente, ao nível de 5% de 
probabilidade, pelo teste de Tukey. NS -não significativo pelo teste "F" ao nível de 5% de probabilidade. 

gradeada (0,17m), quando comparado com os da área não gradeada (0,14m). Nos outros 
períodos de avaliação e quando plantadas isoladas, entre caroba e entre pau-de-balsa, as mudas 
tiveram alturas não diferentes. A altura média das mudas, no terceiro ano de plantadas, foi de 
até 1,98 m e com 27,74 mm de diâmetro (Tabela 2). O crescimento em diâmetro foi não 
diferente em todos os períodos e quando as mudas foram plantadas em área gradeada e não 
gradeada. Ocorreram diferenças no terceiro ano (mai/Ol) quando o diâmetro das mudas do 
plantio isolado (27,74mm) foi maior do que as do plantio entre pau-de-balsa (13,28mm), 
mostrando a tendência de crescimento em ambientes menos sombreados. 

As mudas de mogno tiveram o crescimento em altura na área não gradeada superior 
ao da área gradeada somente no segundo ano (maiIC1) após o plantio. Quando comparados os 
crescimentos em altura das mudas plantadas em diferentes tipos de plantios, os valores das 
médias do plantio isolado e entre caroba foram não diferentes entre si e maiores do que o das 
mudas plantadas entre pau-de-balsa em ju1199 e set/00. Um ano depois, em mai101, a altura das 
mudas do plantio entre caroba (2,97m) foi maior do que o das mudas plantadas isoladas 
(1,53m) e entre pau-de-balsa (0,97m), que não apresentaram diferenças significativas entre si 
(Tabela 3). 

Estes resultados mostram que no primeiro ano, o crescimento em altura do mogno é 
sensível ao sombreamento mais intenso e possivelmente a outros fatores, uma vez que o pau- 
de-balsa, nesse período, tinha as copas se entrelaçando causando total sombreamento no sub- 
bosque do plantio. No segundo ano, as melhores condições ambientais proporcionadas pela 
caroba estimularam o crescimento do mogno, com a altura superior ao das mudas plantadas 
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Tabela 2 - Valores das médias de altura e diâmetro da espécie Cariniana 
micrantum (castanha-de-macaco) plantada em áreas degradadas gradeadas e não 
gradeadas no Município de Presidente Figueiredo (AM) em 1998,1999,2000 e 2001. 

ALTURA (m) 

Tratamentos 
Avaliação após o plantio em maio198 

JUNl98 JULl99 SETIOO MA110 1 
Área Gradeada 0,17 a 0,79 ns 1,20 ns 1,74 ns 
Área Não Gradeada 0,14 b 1,45 ns 1,29 ns 1,64 ns 

Área Isolada 0,17 ns 1,76 ns 1,89 ns 1,98 ns 
Entre Caroba 0,15 ns 0,93 ns 1,23 ns 1,80 ns 
Entre Pau de Balsa 0,16 ns 0,48 ns 1,18 ns 1,29 ns 

, , 

Avaliação após o plantio em maio198 
Tratamentos 

JUNl98 JUL199 SETIOO MAU0 1 
Área Gradeada 3,98 ns 12,86 ns 13,68 ns 21,58 ns 
Área Não Gradeada 3,63 ns 10,22 ns 12,66 ns 19,32 ns 

Área Isolada 3,84 ns 8,83 ns 13,46 ns 27,74 a 
Entre Caroba 3,67 ns 13,28 ns 14,94 ns 20,33 ab 
Entre Pau de Balsa 3.89 ns 12.52 ns 11.11 ns 13.28 b 

* M6dias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si significativamente, ao nivel de 5% de 
probabilidade, pelo teste de Tukey. NS -não significativo pelo teste "F" ao nivel de 5% de probabilidade. 

isoladas e entre pau-de-balsa. A caroba nesse período ainda permitia a passagem de luz, visto 
que tinha a copa pequena e com folhas compostas, proporcionando um sombreamento parcial. 

O crescimento do diâmetro das mudas de mogno, no primeiro ano do plantio íju1199), 
foi maior em área gradeada (1 1,03 mm) em relação ao da área não gradeada (9,76 mm). No 
segundo ano o processo foi invertido, sendo o diâmetro maior na área não gradeada (2 1,60mm) 
e de 17,18 mm na área gradeada. No terceiro ano (maiíO l), os diâmetros das mudas de ambas as 
áreas foram não diferentes e alcançaram cerca de 24,O mm. 

Comparados os efeitos dos tipos de plantios, no primeiro ano, os diâmetros das mudas 
na área isolada (12,07 mm) foi maior do que os da área com plantio entre caroba (10,43 mm) e, 
esta maior do que os da área com plantio entre pau-de-balsa (8,69 mm). Nesse período, os 
dados mostram uma maior exigência de luz para as mudas crescerem. No segundo ano (setlOO), 
os diâmetros das mudas das áreas com menos sombreamento (isolada - 21,07 mm e entre 
caroba - 21,88 mm) foram maiores, do que os da área com plantio entre pau-de-balsa (15,23 
mm). No terceiro ano (mai/Ol), ocorreu uma tendência de uma exigência de sombreamento 
parcial para um maior crescimento. O diâmetro das mudas entre caroba (30,99mm) foi maior 
do que o das mudas plantadas entre pau-de-balsa (1 8,88 mm). O diâmetro das mudas no plantio 
isolado (27,65 mm) não foi diferente dos diâmetros daquelas plantadas entre caroba e entre 
pau-de-balsa (Tabela 3). 

O jatobá cresceu mais em alturanas mudas da área gradeada (0,36 m) em relação as da 
área não gadeada (0,33 m), somente na primeira medição íjun198); nos outros anos não 
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Tabela 3 - Valores das médias de altura e diâmetro da espécie Swietenia 
macrophylla (mogno) plantada em áreas degradadas gradeadas e não gradeadas no 
município de Presidente Figueiredo (AM) nos anos de 1999,2000 e 2001. 

ALTURA (m) 

Tratamentos MOGNO 
JULl99 SETIOO MA110 1 

Area Gradeada 0,42 ns 1.16 ns 1.34 b 
Área Não Gradeada 0,43 ns 1,32 ns 2,28 a 

Area Isolada 0,47 a 1,28 a 1,53 b 
Entre Caroba 0,45 a 1,74 a 2,97 a 
Entre Pau de Balsa 0,36 b 0,71 b 0,97 b 

DIAMETRO do COLO (mrn) 

Tratamentos 
MOGNO 

JULl99 SETIOO MAU0 1 
Área Gradeada 11,03 a 17,18 b 23,92 ns 
Área Não Gradeada 9,76 b 21,60 a 23,76 ns 

Area Isolada 12,07 a 21,07 a 27,65 ab 
Entre Caroba 10,43 b 21,88 a 30,99 a 
Entre Pau de Balsa 8,69 c 15,23 b 18,88 b 
* Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si significativamente, ao 
nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. NS - não significativo pelo teste "F" ao nível 
de 5% de probabilidade. 

apresentou diferenças significativas e alcançou 2,26 m em mau0 1 (Tabela 4). 
Quando comparados os efeitos dos diferentes tipos de plantios em jud98, as mudas 

plantadas entre pau-de-balsa e isoladas tiveram a altura menor (0,34 m) do que aquelas 
plantadas entre caroba (0,37 m). Em ju1199, as mudas do plantio isolado (0,89 m) tiveram a 
altura maior do que aquelas plantadas entre pau-de-balsa (0,66 m). As mudas plantadas entre 
caroba (0,76 m) tiveram a altura não diferente daquelas plantadas isoladas e entre pau-de- 
balsa. Em setJ00, a altura foi maior nas mudas do plantio entre caroba (2,01 m), quando 
comparadas com a altura daquelas plantadas isoladas (1,4 1 m) e entre pau-de-balsa (1,61 m). 
No terceiro ano (mau0 l), as diferenças da altura entre os diferentes plantios terminaram e as 
mudas alcançaram até 2,64 m (Tabela 4). 

O diâmetro em jud98 foi maior em área gradeada (53  1 mm) quando comparado com 
o da área não gradeada (5,12 mm) e mantendo a diferença somente em mau0 1, com 12,83 mm 
em área gradeada e 9,70 mm em área não gradeada (Tabela 4). Na primeira medição (jun/98), o 
diâmetro não apresentou diferenças entre os tipos de plantios. Em juV99, ocorreu uma 
tendência do maior crescimento em diâmetro em áreas mais abertas, com o maior valor de 
12,39 mm em plantio isolado e o menor valor em plantios entre pau-de-balsa, com 9,s 1 mm. 

O diâmetro das mudas entre caroba foi de 11,44 mm e não diferentes dos outros tipos 
de plantio. Em set/00, não ocorreram diferenças entre os tipos de plantio. Em mai101, o 
diâmetro do plantio entre caroba foi maior (l4,13 mm), comparado com o do plantio entre pau- 
de-balsa com 8,62 mm. O diâmetro do plantio isolado foi não diferente e teve o valor de 
11,05mm (Tabela4). 
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Tabela 4 - Valores das médias de altura e diâmetro da espécie Hymenaea courbaril (jatobá) 
plantada em áreas degradadas gradeadas e não gradeadas no Município de Presidente Figueiredo (AM) 
nos anos de 1998,1999,2000 e 2001. 

I ALTURA (m) 
Avaliação após o plantio em maio198 Tratamentos 

JüNl98 .TULI99 SETIOO MA110 1 
Area Gradeada 0,36 a 0,75 ns 1,73 ns 2,26 ns 
Área Não Gradeada 0,33 b 0,79 ns 1,61 ns 2,26 ns 

Área Isolada 0,34 b 0,89 a 1,41 b 2,25 ns 
Entre Caroba 0,37 a 0,76 ab 2,01 a 2,64 ns 
Entre Pau de Balsa 0,34 b 0,66 b 1,61 b 1,89 ns 

DIÂMETRO (mm) 
Avaliação após o plantio em maio198 Tratamentos 

JUNl98 JULl99 SETIOO MA110 1 
Área Gradeada 5,51 a 10,92 ns 9,57 ns 12,83 a 
Área Não Gradeada 5,12 b 11,50 ns 7,79 ns 9,70 b 

Area Isolada 5,23 ns 12,39 a 7,91 ns 11,05 ab 
Entre Caroba 5,46 ns 1 1,44 ab 9,59 ns 14,13 a 
Entre Pau de Balsa 5,26 ns 9,81 b 8,55 ns 8,62 b 

* Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si significativamente, ao nivel de 5% de probabilidade, pelo 
teste de Tukey. 
NS -não significativo pelo teste "F" ao nivel de 5% de probabilidade. 

As mudas de cumaní tiveram o crescimento em altura maior em áreas com gradagem. 
Em juV99 o maior valor foi de 2,59m comparado com o da área não gradeada com 1,75m. 
(Tabela 5). Em mai101, em área gradeada a altura foi de 6,02m e maior do que em área não 
gradeada com 4,62m. Quando as mudas de cumaní foram plantadas entre caroba, o 
crescimento em altura foi maior a partir do primeiro ano e chegou a 6,54m em mai10 1, contra 
5,32m entre pau-de-balsa e 4,llm quando isolado. Estes dados mostram a necessidade de 
plantios de espécies com ambientes parcialmente sombreados, como os proporcionados pela 
caroba ou mesmo pelo pau-de-balsa (Tabela 5). 

O diâmetro das mudas de cumaní somente apresentou diferenças no crescimento em 
mai10 1, quando comparadas as mudas em área gradeada com 4 1,35 mm com as mudas de área 
não gradeada com 34,72mm. Em diferentes tipos de plantios, em ju1199, o cumaní teve o 
diâmetro diferente quando plantado entre caroba com 15,8 mm e maior do que o das mudas 
plantadas entre pau-de-balsa com 12,2mm. O diâmetro das mudas plantadas isoladas foi de 
14,4 mm e não diferente dos outros tratamentos. As diferenças entre estes tratamentos 
ocorreram também em maiI01, quando as mudas plantadas entre caroba tiveram o diâmetro de 
41,87mm e maior do que aquelas plantadas isoladas, com 33,77mm. As mudas plantadas entre 
pau-de-balsa, com 38,48 mm de diâmentro, nesse período, foram não diferentes das demais 
(Tabela 5). 

Estes dados também mostram uma maior influência no crescimento em diâmetro nas 
mudas plantadas entre caroba, até o terceiro ano em áreas degradadas. 
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Tabela 5 - Valores das médias de altura e diâmetro da espécie Dipteryx odorata (curnaro) 
plantada em áreas degradadas gradeadas e não gradeadas no Município de Presidente Figueiredo (AM) 
nos anos de 1998,1999,2000 e 2001. 

ALTURA ím) \ r  

Tratamentos Avaliação após o plantio em maio198 
JUNl98 JULl99 SETIOO MA110 1 

Área Gradeada 0,56 ns 2,59 a 4,68 ns 6,02 a 
Área Não Gradeada 0,52 ns 1,75 b 4,39 ns 4,62 b 

Área Isolada 0,59 a 1,89 b 3,91 b 4,11 c 
Entre Caroba 0,55 ab 2,22 a 5,46 a 6,54 a 
Entre Pau de Balsa 0,48 b 1,75 b 4,21 b 5,32 b 

DIAMETRO ímml 
\ ,  

Tratamentos Avaliação após o plantio em maio198 
JUN198 JULl99 SETIOO MAU0 1 

Área Gradeada 7,30 ns 14,6 ns 30,62 ns 41,35 a 
Área Não Gradeada 7,31 ns 13,7 ns 30,79 ns 34,72 b 

Área Isolada 7,17 ns 14,4 ab 29,77 ns 33,77 b 
Entre Caroba 7,55 ns 15,8 a 32,45 ns 41,87 a 
Entre Pau de Balsa 7,21 ns 12,2 b 29,88 ns 38,48 ab 

* Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si significativamente, ao nível de 5% deprobabilidade, 
pelo teste de Tukey. 
NS - não significativo pelo teste "F" ao nível de 5% de probabilidade. 

Mudas de Carapa guianensis, Swietenia macrophylla, Cedrela odorata e Hymenaea 
courbaril, quando plantadas em pleno sol em recuperação de áreas degradadas, tiveram o 
crescimento que variou de 5 a 7,3 m de altura aos 4 anos de idade, segundo Azevedo (1997). 
Pelos dados apresentados por este autor, a Ceiba pentandra teve um dos melhores 
desempenhos em crescimento, quando alcançou 8,58m de altura aos 4 anos de plantada. 

Leles et al. (2000), estudando a altura e o diâmetro de jatobá, verificaram que o 
enriquecimento em linha mostrou-se promissor quando feito em florestas secundárias. 

Hamzah et al. (1 995), usaram diversas espécies nativas daMalasia para a recuperação 
de áreas degradadas e encontrou que o diâmetro das espécies usadas chegaram ao máximo de 
1,74 cm no período de 1 anos após o plantio. 

Muroya et al. (1 997) citam que plantas de Calophyllum angulare foram favorecidas 
em ambientes sombreados e Barbosa (1985) concluiu que o sombreamento favoreceu o 
crescimento de mudas de Scheflera morototoni. 

Rossi et al. (2000), trabalhando com o comportamento inicial de espécies florestais 
potenciais para plantios em áreas alteradas na Amazônia, verificaram que, aos dois anos de 
idade, as espécies com melhor crescimento foram o paricá (Schizolobium amazonicum), 
Acacia mangium e quatro dos cinco clones de Eucalyptus urograndis testados, alcançando 
entre 35 a 102 m3.ha-', não informando os dados de altura e diâmetro. 

Para Bruenig (1966) os plantios em florestas secundárias podem ser justificados e 
factiveis para espécies de alto valor de seus produtos se os riscos são baixos. E que é 
ecologicamente e tecnicamente fácil e com menos riscos do que os plantios em áreas de 
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florestas exploradas. As espécies da floresta primária geralmente podem competir com a 
vegetação secundária se são dadas condições de luz e nutrientes para um bom crescimento 
inicial. Neste trabalho o visgueiro cresceu em 3 anos cerca de 3 metros; a castanha-de-macaco 
2 metros; o jatobá 2,6 metros; o cumaní 6,5 metros e, o mogno, em 2 anos cresceu 3 metros. 

Os resultados encontrados neste trabalho corroboram a afirmativa de Kageyama e 
Gandara (1999) de que no modelo sucessional em se juntando as espécies dos grupos 
ecológicos em plantios, aquelas mais iniciais, proporcionam sombreamento adequado as 
espécies dos estágios mais finais da sucessão. 

As mudas de visgueiro (Parkiapendula) praticamente não responderam As formas de preparo 
de solo com e sem gradagem e de plantio, quando plantadas isoladas, entre as pioneiras pau-de- 
balsa (Ochroma lagopus) e caroba (Jacaranda copaia), alcançando a altura de até 3,17m e com 
o diâmetro de 40,5 lmm, aos 3 anos de plantadas. 

As mudas de castanha-de-macaco (Cariniana micranta) tiveram o crescimento em 
altura sem revelar diferenças nos 3 primeiros anos de plantadas em áreas degradadas com e sem 
gradagem e quando plantadas isoladas, entre pau-de-balsa e entre caroba, quando alcançaram 
até 1,98m. Os diâmetros das mudas tiveram diferenças no terceiro ano do plantio, com forte 
tendência de crescer mais em ambientes abertos sem concorrência principalmente de luz e 
alcançando o valor de até 27,74mm. 

As mudas de mogno (Swietenia machrophylla) iniciaram a apresentar diferenças de 
crescimento em altura no segundo ano de plantadas, com maior crescimento em áreas sem a 
gradagem, alcançando 2,28m. Quando o plantio foi feito entre caroba e isolado, a altura foi 
maior no primeiro ano; no entanto, no segundo ano, as mudas cresceram mais quando 
plantadas entre caroba e alcançaram 2,97m. 

As mudas responderam diferentemente quanto ao diâmetro, em cada período de 
medição. Na primeira avaliação, aquelas de área gradeada foram maiores do que as da área não 
gradeada. No primeiro ano o efeito foi invertido, sendo maiores as da área não gradeada e, no 
segundo ano, os diâmetros não apresentaram diferenças e alcançaram até 23,92mm. 

Quanto aos plantios desta espécie plantada isolada, na primeira avaliação, o diâmetro 
foi maior (l2,07mm) do que entre caroba (10,43mm) e este maior do que entre pau-de-balsa 
(8,699mm), mostrando uma forte tendência de exigir mais luminosidade para crescer no início 
após o plantio. No primeiro e segundo anos do plantio, as mudas mantiveram a tendência de 
melhor crescimento em ambientes mais abertos, alcançando até 30,99 mm entre caroba. A 
forte concorrência por luz pode ser um fator importante na condução do crescimento do mogno 
nas fases iniciais do povoamento da espécie. 

As mudas de jatobá (Hymenaea courbaril), ao longo dos primeiros 3 anos de 
plantadas não responderam à gradagem do solo, no entanto, quando plantadas isoladas e entre 
caroba e pau-de-balsa, nos dois primeiros anos, tenderam a crescer melhor com a sombra 
parcial da caroba. No terceiro ano, esta tendência desapareceu e a altura, chegou a 2,64m. O 
diâmetro, no final do terceiro ano foi maior em área que recebeu a gradagem, com o valor de 
12,83mm. Em plantio misto com caroba, o diâmento tendeu a ser maior (14,13mm), 
evidenciando uma afinidade com as condições ambientais proporcionada por aquela espécie. 

As mudas de cumarú (Dipteryx odorata), no primeiro e terceiro anos, tiveram um 
melhor crescimento em altura quando plantadas em áreas com gradagem e alcançaram 6,02m. 
A altura das mudas, em geral, tiveram um melhor crescimento quando o plantio da espécie foi 
feito entre caroba, quando alcançaram até 6,54m. De modo semelhante, as mudas de cumaní 
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tiveram um melhor crescimento do diâmetro quando plantadas entre caroba e alcançaram a 
41,87mm, mostrando uma forte tendência de crescer melhor em ambientes mais sombreados. 

A dinâmica de crescimento em altura e diâmetro destas espécies florestais foi variada, 
necessitando de uma avaliação contínua, ao longo do tempo para uma determinação da 
regularidade das influências dos fatores de gradagem ou não do solo e do tipo de plantio isolado 
ou entre diferentes espécies pioneiras. 
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