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RESUMO: Uma importante estratégia para a recomposição de áreas degradadas é o 
uso de espécies nativas. Entretanto, o sucesso desse processo depende da avaliação 
de todas as variáveis que podem intervir no crescimento da vegetação. Portanto, esse 
estudo tem o propósito de analisar qual destas espécies nativas da Mata Atlântica 
apresentaria características essenciais para o transplante primário. Foram 
experimentadas quatro diferentes espécies de plantas arbóreas: Shiiizolobium 
parahyba, Trema micrantha, Cassia fistula e Anadenanthera clubrina. Durante nove 
semanas avaliou-se a altura e circunferência de dezesseis mudas, sendo que duas 
de cada espécie receberam adubação orgânica e duas serviram de testemunhas. No 
processo de observação de crescimento pôde-se perceber que a Shiiizolobium 
parahyba teve melhor desempenho, mas não apresentou resistência na região em 
que foi plantada, já a Cassia fistula apresentou bom crescimento e resistência à 
região. Os dados coletados foram organizados em gráficos e tabelas facilitando a 
compreensão do assunto abordado.    

Palavras–chave: Desenvolvimento, Espécies nativas, Mata Atlântica, 
Reflorestamento. 

ALTERNATIVE PLANTS GROWTH ANALYSIS FOR USE IN 
RECOMPOSITION AND RECOVERY OF DEGRADED AREAS. 

 
ABSTRACT: An important strategy for the recovery of degraded areas is use of native 
species. However, the success of this process depends on to evaluate all the variables 
that could interfere in vegetation growth. Therefore, this study has the purpose of 
assessed for species of native Atlantic Forest as alternatives for recovery of degraded 
areas. There were experienced four different species of woody plants: Shiiizolobium 
parahyba, Trema micrantha, Cassia fistula and Anadenanthera clubrina. During (9) 
nine weeks evaluated the height and circumference of (16) sixteen seedlings, with two 
of each species received organic fertilizer and two as witnesses. Growth observation 
process could be seen that the Shiiizolobium parahyba outperformed most showed no 
resistance in the area where it was planted already Cassia fistula showed good growth 
and region resistance. The data collected were organized in graphs and tables 
facilitating the understanding of the subject matter. 
KEYWORDS: Atlantic Forest, Development, Native species, Reforestation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o alto nível de devastação dos principais biomas brasileiros, há a ocorrência 

de grandes mudanças ao redor do globo. Visando isto, foi elaborado um projeto com 

objetivo central de estudar formas alternativas para manutenção e conservação dos 

biomas, dando maior ênfase a Mata Atlântica por se tratar de um rico ecossistema que 

se encontra em um estado de enorme degradação.  

Dados revelam que a região da Mata Atlântica perdeu mais de 93% da área 

original, e de acordo GALINDO LEAL e CÂMERA (2005) tornou-se líder estatístico da 

perda de habitat. A região do Extremo Sul da Bahia apresenta pequenos fragmentos 

deste rico bioma. O propósito foi estudar alguns dos seus principais indivíduos a fim 

de conhecer e dissipar formas rápidas de recuperação destas áreas por meio da 

conjunção de estudos das mesmas. 

A recuperação de áreas degradadas na maioria das vezes encontra alguns 

empecilhos e problemas na sua transfusão primária por depender da elaboração de 

mudas junto ao plantio inicial. Esta requer espécies de alta resistência e de 

crescimento rápido. Pensando nisto, visou-se a utilização da matemática como forma 

de auxilio na elaboração de modelos que representam a recuperação de áreas 

degradadas. 

Ao utilizar funções é possível estabelecer um padrão que facilita os cálculos para 

pessoas que necessitam de valores exatos a partir de uma situação já definida. Assim 

como na probabilidade, a qual permite fazer um planejamento e preparação para as 

futuras disposições. Seguidos das projeções, sendo meios de calcular a 

probabilidade, também possibilitam fazer previsões mais precisas, influindo 

diretamente no vetor florestal junto ao seu plano de organização. 

Com base nestes preceitos é possível afirmar que a Matemática pode ser 

utilizada de diversas formas como fonte de pesquisa para inúmeras áreas do nosso 

cotidiano. Enfocando na área a ser trabalhada, o projeto refere-se à construção de um 

modelo matemático em forma de gráfico que represente taxas de crescimento das 

espécies Shizolobium parahyba, Trema micrantha, Cassia fistula e a Anadenanthera 

clubrina e seus respectivos desenvolvimentos utilizando adubo orgânico em alguns 

exemplares.  

Ao decorrer da pesquisa foi verificado o crescimento das plantas, e através disto 

pode-se analisar o desempenho dos adubos utilizados em ambas as espécies. As 



3 
 

informações foram adaptadas a gráficos e houve a possibilidade de estipular seus 

comportamentos de acordo com as espécies e adubos utilizados. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A destruição gradativa de diversas áreas tem ocorrido com mais intensidade. As 

pessoas têm agredido o meio ambiente sem levar em consideração os prejuízos que 

futuramente isso pode trazer para a humanidade. 

        As florestas exercem papel importante no equilíbrio ecológico da região e na 

economia das propriedades agrícolas. Toda propriedade agrícola necessita de uma 

área com mata para fornecimento de lenha, madeiras, etc., indispensáveis à 

organização e manutenção da propriedade. As matas fornecem ambiente para a fauna 

silvestre, abrigando e alimentando aves e animais úteis como controladores de pragas 

ou como fornecedores de caça (BERTONI, José, 1990, p.95) 

Analisando a realidade e pensando na recuperação de florestas degradadas, 

investigamos espécies de plantas que podem contribuir com o reflorestamento de 

diversas áreas do extremo sul.  

Martins (2007) afirma que, a formação de núcleos ou ilhas de vegetação através 

do plantio de mudas de espécies arbustivo-arbóreas busca criar pequenas manchas 

de floresta com alta diversidade de espécies numa paisagem degradada, que com o 

decorrer do tempo se irradiarão para toda a área.  

Após o estudo de algumas espécies, optou-se por utilizar a Shiiizolobium 

parahya, Trema Micrantha, Cassia Fistula e a Anadenanthera clubrina, pois são 

espécies que na região podem ter um bom desempenho.  

 Recomenda-se a utilização de espécies atrativas à fauna [...]. Pássaros e 

morcegos procuram as árvores das ilhas de vegetação como poleiro e fonte de 

alimento, e como se deslocam a grandes distâncias, espalham as sementes ao longo 

da área degradada bem como trazem sementes de outros fragmentos e dispersam na 

ilha e nas áreas ao redor, auxiliando o processo de sucessão secundária nessas áreas 

(MARTINS, 2007, p.120).  
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A escolha da espécie Schizolobium parahyba foi feita por esta “apresentar baixa 

densidade de sua madeira e as altas taxas de crescimento radial” (Richter et al. 1974, 

Ferreira 2002, Lisi et al. 2008, Marcati et al. 2008). Possivelmente, “S. parahyba é uma 

das essências florestais de mais rápido crescimento nas regiões sudeste e sul do 

Brasil” (Inoue et al. 1984).  

Segundo Lorenzi (2000), a Tremamicrantha é uma espécie pioneira, de 

crescimento rápido, que produz anualmente grande quantidade de sementes, 

amplamente disseminadas por pássaros, e ocorre em todos os tipos de ambientes, 

exceto nos muito úmidos, o que explica sua vasta dispersão. 

De acordo com Rodrigues (2007), a Anadenanthera colubrina val. cebil 

(Mimosaceae), vulgarmente conhecida por angico, está entre as espécies nativas do 

Semiárido que se encontram em risco de extinção, apesar de ser uma espécie de 

ampla ocorrência, facilmente adaptada a diversos tipos de ambiente em vários países 

da América do Sul.  

Entre as leguminosas mais cultivadas em arborização encontram-se C. javanica 

e C. fistula, árvores de grande porte e vistosa inflorescência (MARTINS, 1988). 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada no Campus do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia Baiano no Município de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia (Ver Anexo 

A e C). A precipitação média anual da região é de 1.300 mm com concentração no 

período de outubro a março, sua altitude ao nível do mar é de 186 metros, com 

temperatura a média anual de 23°C. O campus encontra-se na Latitude 17°34’ Sul e 

Longitude 39°53’12m8. 

No experimento foram utilizadas quatro espécies nativas da Mata Atlântica: o 

Shiizolobium parahyba, a Trema micrantha, a Cassia fistula e a Anadenanthera 

clubrina. Durante nove semanas avaliou-se a altura e circunferência das 16 mudas 

utilizadas (Ver Anexo B), sendo que duas de cada espécie receberam adubação 

orgânica, enquanto as outras duas desempenharam papel de testemunha. Não houve 

a necessidade da analise do solo a ser trabalhado, pois em grande parte do 

reflorestamento de áreas degradadas não é possível estipular a necessidade de 

nutrientes adequados a ser usado pra cada espécie, além da maioria dos adubos 
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artificiais reduzirem o nível de absorção de nutrientes pelas plantas de maneira 

natural.  As adubadas receberam 5 Kg de adubo orgânico por cova, visto que este 

apresenta características semelhantes aos solos de florestas naturais e 70g de 

calcário. Após, em fase adulta, suas covas foram feitas com espaçamento de 

40x40x40 (Ver Anexo D) a fim de facilitar o desenvolvimento do sistema radicular das 

mesmas. Na primeira semana a irrigação foi feita manualmente com cerca de 10 litros 

de água por muda, após esse período a água foi influída pelo meio natural. 

A primeira medição foi realizada juntamente com o plantio, tomando como 

referência a circunferência em uma altura previamente determinada e o comprimento 

total da planta desde o colo até o topo. A partir de tal, estabeleceu-se a frequência de 

uma medição semanal, realizadas sempre às quartas-feiras no período vespertino. 

Durante estas, enfrentou-se dificuldades ocasionadas pelo fator climático, como 

algumas medições que foram realizadas em meio à chuva ou ventos muito fortes. 

Contou-se ainda com a irregularidade das mesmas, chegando a alguns casos a ser 

difícil distinguir qual a copa utilizada como medida. Estes foram os principais 

empecilhos encontrados durante os recolhimentos de dados. Com esses dados 

podem-se acompanhar as diferentes velocidades de crescimento das mudas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As espécies utilizadas são pioneiras, ou seja, as árvores que primeiro se 

desenvolvem em uma floresta, e por isso apresentam rápido crescimento, como foi 

comprovado durante as medições. Apontaram a gritante divergência entre os 

experimentos que receberam e os que não receberam adubação. Tendo o primeiro 

grupo um crescimento evidentemente maior em relação ao segundo. 

Algumas espécies se destacaram pelo desenvolvimento e resistência, como a 

Cassia fistula (Figura 1), na qual não houve perda de nenhuma de suas mudas, tendo 

um crescimento considerável em relação às demais. Enquanto isso, a Trema 

micrantha mostrou-se frágil para o campo, uma vez que nenhum de seus exemplares 

sobreviveu até o final do projeto, já o Shiizolobium parahyba mostrou-se superior às 

demais, porém apresentou baixa resistência em campo, onde apenas dois dos seus 

exemplares adubados sobreviveram às condições ambientais. As demais espécies 

utilizadas apresentaram comportamento intermediário, podendo se adaptar melhor 

caso haja adaptações a serem estudadas, quanto ao tipo ou quantidade de adubo. 
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Figura 1. Comparação das mudas da espécie Cassia fistula, espécie que obteve 
melhor desenvolvimento e resistência, à esquerda sem adubação e à direita com 
adubo. IF Baiano, 2014. 

 

A altura e circunferência de cada espécie foram medidas semanalmente e 

através das tabelas foi possível construir os gráficos, os dados estão divididos em três 

períodos, onde cada um representa três semanas, totalizando nove semanas do 

experimento. A exposição dos dados é feita por meio dos gráficos de linhas para que 

haja uma facilidade na compreensão da espécie que melhor se desenvolveu nas 

semanas de observação.  

 

Tabela 1. Altura em centímetros de mudas das espécies Anadenanthera clubrina (A), 
Cassia fistula ©, Shiizolobium parahyba (S) e Trema micranta (T) com e sem 
adubação orgânica, distribuído em três períodos com três semanas cada. IF Baiano, 
2014. 

 (A) © (S) (T) (A)* ©* (S)* (T)* 

1º Período 5,0 3,6 4,4 0,0 1,0 1,2 0,0 0,0 

2º Período 3,7 3,5 2,2 0,0 0,9 0,6 0,0 0,0 

3º Período 0,8 6,4 9,5 0,0 0,4 0,3 0,0 0,0 

 

TOTAL 

 

9,5 

 

13,5 

 

16,1 

 

0,0 

 

2,3 

 

2,1 

 

0,0 

 

0,0 

* = Muda sem Adubação 
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Figura 2. Altura em centímetros de mudas das espécies Anadenanthera clubrina (A), 
Cassia fistula ©, Shiizolobium parahyba (S) e Trema micranta (T) com e sem 
adubação orgânica, distribuído em três períodos com três semanas cada. IF Baiano, 
2014. 
 

Ao analisar os resultados obtidos (Tabela 1) pode-se notar que a espécie 

Shiizolobium parahyba apresentou um grau de superioridade de crescimento em 

relação às demais espécies, crescendo no total 16,1 cm, também é notável que o 

mesmo mostrou-se frágil em campo quando não adubado, pois todas as suas mudas 

sem adubação não resistiram às condições do ambiente até o final do experimento, 

por isso a espécie Cassia fistula foi tida como a melhor espécie, pois a mesma tanto 

apresentou um desenvolvimento notável, o seu crescimento total foi de 13,5 cm, 

quanto uma boa resistência a todos os fatores à qual foi exposta. A Anadenanthera 

clubrina obteve um desenvolvimento mediano, 9,5 cm no total, porém o seu 

crescimento foi inferior ao da Shiizolobium parahyba e Cassia fistula, podendo-se 

desenvolver novos experimentos a fim de adquirir dados mais complexos que auxiliem 

no seu estudo, por outro lado a Trema micranta não apresentou nenhum resultado 

satisfatório, pois desde do primeiro período as suas mudas, adubados e não adubadas 

não sobreviveram, por meio de fatores climáticos e bióticos, esses resultados foram 

comparados ao longo dos três períodos, obtendo-se um total do crescimento para as 

quatro espécies (Figura 2). 
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Tabela 2. Circunferência em centímetros de mudas das espécies Anadenanthera 
clubrina (A), Cassia fistula ©, Shiizolobium parahyba (S) e Trema micranta (T) com e 
sem adubação orgânica, distribuído em três períodos com três semanas cada. IF 
Baiano, 2014. 

 (A) ©  (S) (T) (A)* ©* (S)* (T)* 

1º Período 0,3 0,7 1,1 0,0 0,5 0,6 0,0 0,0 
2º Período 0,7 0,6 0,6 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 
3º Período 0,5 0,6 0,6 0,0 0,5 0,7 0,0 0,0 

 
TOTAL 

 
1,5 

 
1,9 

 
2,3 

 
0,0 

 
1,5 

 
1,8 

 
0,0 

 
0,0 

* = Muda sem Adubação 

 

 
Figura 3. Circunferência em centímetros de mudas das espécies Anadenanthera 
clubrina (A), Cassia fistula ©, Shiizolobium parahyba (S) e Trema micranta (T) com e 
sem adubação orgânica, distribuído em três períodos com três semanas cada. IF 
Baiano, 2014. 
 

Pelos resultados da análise dos dados da circunferência (Tabela 2) verifica-se 

uma superioridade do Shiiizolobium parahyba sobre as demais espécies por motivos 

naturais, a sua circunferência foi 2,3 cm, porém esse resultado não se aplica as mudas 

sem adubação, pois como já se sabem as mesmas não resistiram ao experimento. A 

Cassia fistula se desenvolveu de uma forma mediana, 1,9 cm de circunferência total, 

e o seu resultando foi homogêneo em relação a ser ou não adubado caracterizando-

se melhor do que a Anadenanthera clubrina, que ficou com 1,5 cm de circunferência, 

e também obteve desenvolvimento paralelo entre suas mudas, com e sem adubação, 

a Trema micranta por ter todos os seus exemplares mortos desde início do 
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experimento, não obteve nenhum resultado. Os resultados foram comparados ao 

longo dos três períodos, obtendo-se um total do desenvolvimento em circunferência 

para as quatro espécies (Figura 3). 

O uso da Matemática durante todo o processo foi vital para que os dados fossem 

coletados e analisados de forma correta, vindo a contribuir para a obtenção dos 

resultados expostos, uma vez que a quantificação através de gráficos e tabelas 

tornam as informações algo mais notável. Depois de finalizado o projeto foi possível 

identificar a dimensão do auxílio da adubação na fase inicial do plantio e qual espécie 

desempenhou melhor papel no reflorestamento de áreas degradadas. 

 

CONCLUSÕES 
 

A recuperação de áreas degradadas pode ocorrer naturalmente ou pela 

intervenção do homem. O processo natural é demorado e grande parte dos 

proprietários de terras opta pelo reflorestamento. Pode-se dizer que existem dois tipos 

de reflorestamento, como o de eucalipto ou madeira para extração de celulose, e 

aquele que visa à recuperação de áreas degradadas ou criação de unidades de 

conservação. O desmatamento de diversas áreas é perceptível e o artigo traz além 

de espécies alternativas, aquela que melhor se desempenha no processo de 

conservação e recuperação de diversas áreas dessa região. 

Ao finalizar este trabalho, pode-se concluir que as pesquisas que o antecederam, 

foram através destas comprovadas. 

As espécies utilizadas, assim como descrito anteriormente, são pioneiras, ou 

seja, as árvores que primeiro se desenvolvem em uma floreta, e por isso apresentam 

rápido crescimento, como foi comprovado durante as medições. Estas também 

apontaram a gritante divergência entre os experimentos que receberam e os que não 

receberam adubação. Tendo o primeiro grupo um crescimento evidentemente maior 

em relação ao segundo. 

Pode-se notar ainda que algumas espécies se destacam pelo desenvolvimento 

e resistência, como a Cassia fistula, na qual não houve perda de nenhuma de suas 

mudas e o seu crescimento foi visivelmente superior às demais, equiparando-se 

somente a Shiizolobium parahyba, mas apresentando divergência no quesito 

resistência. Enquanto isso, a Trema micrantha, mostrou-se frágil para o campo, uma 

vez que nenhum de seus exemplares sobreviveu até o final do projeto. As demais 

espécies utilizadas apresentaram comportamento intermediário, podendo se adaptar 
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melhor caso haja estudos específicos para as mesmas, quanto ao tipo, quantidade de 

adubo e ambiente. Vale ressaltar que o reflorestamento é importante e através dele é 

possível combater a intensidade do efeito estufa. A fotossíntese fixa o carbono na 

biomassa da vegetação e nos solos, ou seja, o gás carbônico é removido da 

atmosfera.  

Por fim, pode-se dizer que os objetivos iniciais foram alcançados, uma vez que 

ao final deste é possível identificar a dimensão do auxílio da adubação na fase inicial 

do plantio e quais as espécies desempenham melhor papel no reflorestamento de 

áreas nativas, que foi o enfoque durante todo o artigo. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Local onde foi realizado o experimento, pertencente à área do IF Baiano – 
Campus Teixeira de Freitas. Imagem extraída do Google Mapas. 
Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/place/Área+do+IF+Baiano+-
+Campus+Teixeira+de+Freitas/>. Acesso: set. 2014. 
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Anexo B. Mudas utilizadas no experimento, sendo as espécies Shiizolobium parahyba, 
Trema micrantha, Cassia fistula e Anadenanthera clubrina, recebendo água e 
acomodadas em viveiro temporário. IF Baiano, 2014. 

 

Anexo C. Área do experimento, medida e delimitada com auxílio de piquetes para o 
plantio das mudas. IF Baiano, 2014. 
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Anexo D. Covas abertas nas dimensões 40x40x40 cm. IF Baiano, 2014. 

 


