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Resumo: A espécie Myracrodruon urundeuva (Aroeira), nativa da caatinga e do cerrado, vive em
ambientes secos e encontra-se ameaçada de extinção, devido seu alto nível de exploração comercial,
sendo necessário o conhecimento a respeito das melhores estratégias de conservação. Deste modo
este trabalho teve como objetivo analisar dados de altura e diâmetro da M. urundeuva plantadas em
núcleo e em linhas alternadas com diferentes espécies na vizinhança. Foram feitas duas parcelas em
núcleo e duas em linhas alternadas, onde em todos os núcleos a espécie central era a M. urundeuva
e nas linhas alternadas ela foi colocada de forma que não estivesse nas extremidades. Os resultados
obtidos foram que a M. urundeuva se desenvolveu melhor no plantio em linha, onde obteve as
maiores médias finais em altura (0,964 m) e diâmetro (0,029 m). Mas em relação ao crescimento
em altura obteve-se resultados maiores ao longo do tempo, numa parcela em linhas alternadas
(0,029 m) e numa parcela em nucleação (0,026 m), que usaram as mesmas espécies na vizinhança.
Conclui-se que a M. urundeuva apresenta padrões diferentes de crescimento dependendo da forma
de plantio. No plantio em linhas houve um maior crescimento em diâmetro, e para a altura a forma
de plantio não influenciou. Indicando que a escolha por nucleação ou linha dependerá do objetivo
da recuperação.
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Introdução
A planta Myracrodruon urundeuva (Aroeira) da família Anacardiaceae é geralmente
associada à ambientes secos, apresentando características de plantas heliófitas, xerófitas e
caducifólias. No Brasil, ela se encontra predominantemente no Cerrado e na Caatinga, podendo ser
encontrada em outros países da América Latina como o México, Argentina, Bolívia e Paraguai
(LORENZI, 1992).
Essa planta é de grande valor econômico, pois possui características peculiares, tais como a
sua madeira que, por ser muito pesada, é muito utilizada em grandes obras que requerem resistência
e durabilidade (MEDINA, 1966), sendo classificada como secundária tardia, segundo os grupos
ecológicos (KRATKA, 2013; LELES, et al, 2011). Além disso, ela possui grandes propriedades
farmacológicas, podendo ser empregada no combate a bronquite, tuberculose, doenças no aparelho
urinário, inflamações, ferimentos, cicatrizes pós-parto, diabetes e gastrite. Por apresentar um grande
valor no mercado financeiro, essa planta adquiriu um alto nível de exploração comercial,
comprometendo suas populações, sendo declarada espécie ameaçada de extinção pelo Ministério do
Meio Ambiente (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2008).
Devido a isso essa planta tem sido muito estudada para que se tenham métodos eficientes de
conservação, um exemplo disso é a implantação de mudas de M. urundeuva, que proporciona um
desenvolvimento mais rápido em oposição ao das plantas encontradas em ambientes naturais, que
apresenta um crescimento menos acelerado (LORENZI, 1992).A literatura tem descrito diversas
formas de plantio que podem influenciar no crescimento das espécies plantadas, dentre elas

destacam-se o plantio em núcleos e em linhas alternadas. O plantio de mudas em núcleos tem sido
descrito como uma estratégia de sucesso, uma vez que se baseia na melhora da qualidade do
ambiente e influencia determinadas espécies, permitindo a entrada de organismos mais exigentes no
processo de sucessão (REIS et al, 2003). O cultivo em linhas alternadas, por sua vez, utilizando
espécie pioneira e não pioneira, é um processo que pode ser utilizado para conseguir um maior
alcance da diversidade, com mais rápida e eficiente formação florestal, incluindo menores despesas
(GANDOLFI; BELLOTTO; RODRIGUES, 2009).
No entanto, independente do modelo de plantio é importante que as espécies apresentem
potencialidades de interação (SOARES, 2009). Diante do acima apresentado este trabalho tem
como objetivo avaliar o crescimento, em altura e diâmetro, da espécie Myracrodruon urundeuva,
plantada em núcleos e em linhas, com diferentes espécies na vizinhança.
Material e métodos
Este estudo foi realizado no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia,
no município de Quixadá, no Estado do Ceará, localizado sob domínio do bioma caatinga. A área
estudada possui 400 m2 e foi dividida em quatro parcelas de 100 m2. Em duas das parcelas as mudas
foram plantadas em núcleos e nas outras duas em linhas alternadas. As quais são circundadas por
uma matriz formada por vegetação nativa perturbada, com baixa biodiversidade.
Os indivíduos de M. urundeuva foram plantados com outras espécies nativas, que foram
selecionadas de acordo com as características do local e com seus grupos funcionais, sendo
plantadas espécies de rápido crescimento (pioneiras) e espécies de crescimento lento (secundárias).
Para o estudo foram selecionadas 180 mudas de nove espécies. Das espécies apenas M.
urundeuva apresenta característica de uma espécie não pioneira e estava presente em todas as
parcelas. Foram plantadas 36 mudas de M .urundeuva e 18 mudas para cada uma das seguintes
espécies pioneiras: Erythrine mulungu (Mulungu), Caesalpinia ferrea (Jucá), Caesalpinia
pyramidalis (Catingueira), Amburana cearenses (Cumaru), Inga edulis (Ingá bravo), Mimosa
tenuiflora (Jurema preta), Sapindus saponária (Sabonete) e Anadenanthera falcata (Arapiraca).
Nas parcelas 1 e 2 foram aplicadas as técnicas de nucleação e plantio em linhas,
respectivamente. Nestas parcelas foram usadas as espécies E. mulungu, C. pyramidalis, A. falcata,
C. ferrea e M. urundeuva. Na parcela 3 foi utilizada a técnica de nucleação e na parcela 4 o plantio
em linhas alternadas utilizando as seguintes espécies: I. edulis, S. saponária, M. tenuiflora, A.
cearenses e M. urundeuva. Em todos os núcleos os indivíduos de M. urundeuva foram plantados no
centro, circundado por indivíduos de quatro espécies pioneiras. No plantio em linhas as espécies
foram plantadas em linhas de forma que as espécies de M. urundeuva não ficaram nas
extremidades. Cada muda de cada espécie, tiveram o diâmetro ao nível do solo (DNS) e a altura
medidos mensalmente, durante seis meses, com auxílio de fita métrica.
Resultados e discussão
Os dados coletados durante os seis meses demonstraram que o diâmetro médio final foi
maior nas parcelas em linhas (parcela quatro (0,029 m) e parcela dois (0,026 m)). Estes resultados
se devem ao fato de as condições oferecidas pelo plantio em linhas serem favoráveis para que as
mudas apresentassem maiores diâmetros quando comparadas ao plantio em núcleo (Gráfico 1), de
modo que as espécies do entorno não parecem ter influência sobre o diâmetro médio.
Na média das alturas finais é possível ver em destaque a parcela dois (0,964 m), que utilizou
o plantio em linha, seguida pela parcela um que utilizou nucleação (0,694 m), e ao longo do tempo
essas duas parcelas obtiveram as maiores médias, respectivamente. Na vizinhança foram usadas as
mesmas espécies em ambas parcelas. Esses valores mostraram que a forma de plantio quando
relacionada à altura, não é determinante para o desenvolvimento da M. urundeuva, que outros
fatores, como as espécies da vizinhança, influenciam no crescimento da espécie (Gráfico 2).
Os resultados apresentados mostram que a M. urundeuva se desenvolveu melhor no plantio
em linha, onde obteve na altura uma média final de 0,963, na parcela dois e uma média final no
diâmetro, de 0,029, na parcela quatro. Isso pode ter ocorrido devido as condições que esse tipo de

plantio oferece, como o sombreamento e as espécies que ficaram em volta. Além disso, fatores
abióticos e bióticos que não foram levados em consideração podem ter influenciado esses
resultados.
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Gráfico 1 - Média do crescimento em diâmetro M. urundeuva.
P1: parcela um; P2: Parcela dois; P3: Parcela três; P4: Parcela quatro.DM1: Medição um; DM2: Medição dois;
DM3: Medição três; DM4: Medição quatro; DM5: Medição cinco; DM6: Medição seis.
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Gráfico 2 - Média do crescimento em altura da M. urundeuva.
P1: parcela um; P2: Parcela dois; P3: Parcela três; P4: Parcela quatro. H1: Medição um; H2: Medição dois; H3:
Medição três; H4: Medição quatro; H5: Medição cinco; H6: Medição seis.

Na tabela 1 é mostrado uma média da diferença e o desvio padrão, entre a primeira medição
e a última medição nas quatro parcelas. Em relação a altura a parcela dois que usou o plantio em
linhas se destacou das demais com uma diferença média de 0,486 m. Já no crescimento em diâmetro
houve pouca diferença entre as quatros parcelas, as duas que se destacaram foi a parcela quatro,
com 1,2 cm e a parcela 1, com 1,1cm. Os valores encontrados para o desvio padrão da diferença do
crescimento em diâmetro e altura mostram que houve uma baixa dispersão entre os valores.
Os resultados encontrados nesta pesquisa são semelhantes aos de Bertone e Dickfeldt (2009)
que tiveram bom desenvolvimento e boa adaptação da M. urundeuva plantada em áreas de floresta
alterada, apesar da competição por luz, água e nutrientes com a vegetação nativa em regeneração.

Tabela 1 – Média da diferença do crescimento em diâmetro e altura.

Crescimento em altura (m)
Crescimento em diâmetro (cm)

Média + Desvio padrão
Nucleação P1 Nucleação P3
0,292 + 0,22
0,162 + 0,24
1,1 + 0,8
0,9 + 0,7

Linhas P2
0,486 + 0,69
0,8 + 1,2

Linhas P4
0,217 + 0,21
1,2 + 1,1

P1: parcela um; P2: Parcela dois; P3: Parcela três; P4: Parcela quatro.

Conclusão
Deste modo, percebe-se que M. urundeuva apresenta padrões diferentes de crescimento
dependendo da forma de plantio. Para diâmetro o plantio em linhas foi mais eficiente e para altura a
forma de plantio não influenciou, mas possivelmente as espécies da vizinhança, uma vez que as
maiores alturas foram encontradas para parcelas com as mesmas espécies. Estes resultados nos
levam a concluir que a escolha da forma de plantio dependerá do objetivo dos projetos de
recuperação de áreas degradadas.
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