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No decorrer do ano ocorrem vários plantios comemorativos, sendo o mais tradicional o do Dia de
Árvore. Em geral consistem de plantio de uma ou duas mudas de pau-brasil e ou ipê amarelo, em locais nem
sempre apropriados e freqüentemente acabam morrendo por falta de um mínimo de cuidados. Por ocasião da
passagem dos 500 anos do descobrimento Brasil, para que a data fique registrada de forma permanente,
propôs-se um plantio mais amplo, com maior diversidade, protegidos da depredação, as árvores devidamente
identificadas e, com recursos financeiros que garantissem a sua plena formação. Dados silviculturais
preliminares sobre esse plantio foram relatados por Nieniskis (2003) e Nieniskis (2004). Silva (2003a,
2003b) e Yamazoe . (2003) destacaram o Arboreto como instrumento didático de programas de educação
ambiental. Peres (2004) relataram a interação de com a avifauna presente no plantio.

O Arboreto Comemorativo dos 500 Anos do Brasil, adiante denominado Arboreto, foi instalado para
marcar a passagem de cinco séculos da história do País e o seu ingresso no século XXI. Propõe-se também
demonstrar na prática a viabilidade de recuperação de florestas nativas, num tempo relativamente curto,
integrando-o num programa de educação ambiental. Neste trabalho foi analisado o desenvolvimento de algumas
espécies que compõem oArboreto.

Local e data do plantio – o Arboreto foi instalado no Parque Estadual Alberto Löfgren, sob
administração do Instituto Florestal, em São Paulo, no dia 21.09.2000.

Clima, solo e uso anterior o clima, segundo Pfeifer (1981/82), é classificado como mesotérmico
úmido. O período de chuvas vai de outubro a março e o de estiagem de abril a setembro, enquadrando-se
conforme Köppen, no tipo Cfb. De acordo com os mesmos autores, o solo é classificado como Podzólico
Vermelho Amarelo Integrade para Latossolo Vermelho Amarelo declividade maior do que 12% (PVL-I). O
local era anteriormente utilizado como depósito de resíduos orgânicos (madeira, lixo doméstico, etc.) e
inorgânicos (entulho, pedra britada, metais, etc). A área era predominantemente coberta por brachiaria e rami,
que foram removidos juntamente com o resíduo. Alguns indivíduos arbóreos nativos existentes foram
preservados.
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Composição das espécies – foram plantadas 24 espécies nativas da Mata Atlântica (latu-sensu), mais a
, cerejeira originária do Nepal. Na escolha das espécies nativas foram consideradas as

chamadas espécies de valor histórico, simbólico, de madeira de lei, ornamentais, frutíferas e palmeiras, o que
resultou num equilíbrio entre os grupos ecológicos de pioneiras, secundárias e clímax.

Distribuição espacial das mudas – para as cerejeiras foi observado um espaçamento preciso de
6 x 6 metros, em quincôncio formando as 50 mudas, duas linhas em forma de L. As espécies nativas foram
plantadas num espaçamento aproximado de 4 x 5 metros, sem maiores preocupações com o alinhamento rígido.
A distribuição das espécies nativas foi aleatória, não seguindo modelos pré-determinados. A quantidade de
mudas por espécie variou de 5 a 22 unidades. OArboreto ocupa uma área de 1 hectare.

Plantio, replantio e tratos culturais – para garantir bom pegamento as mudas foram irrigadas por dois
meses. Todas as falhas foram e continuam sendo replantadas com a mesma espécie. Tratos culturais como a
capina, roçada, eliminação de ramos secos e controle de formiga-saúva foram efetuados regularmente.

Problemas fitossanitários – foram constatados danos do inseto serra-pau que seccionavam ramos de até
6 cm de diâmetro, com maior incidência em ingá e nos primeiros quatro anos. Mesmo sem controle com
defensivos, houve uma redução gradativa, não se registrando nenhum caso nos últimos dois anos, supondo-se
devido ao controle biológico.

Das 25 espécies plantadas, foi analisado o desenvolvimento de 10 espécies, pelos dados anuais de
altura, conforme constam na FIGURA1.

O mutambo e o ingá pertencentes ao grupo ecológico das pioneiras apresentaram maiores
alturas. O desenvolvimento das cerejeiras foi beneficiado pelo seu plantio em bordadura, em espaçamento
maior e com insolação mais intensa. A sua florada abundante vem propiciando a realização do festival da
cerejeira desde 2005. Espécies não pioneiras, como a cabreúva, pinheiro-do-paraná, ipê-roxo e jequitibá-rosa
tiveram crescimento intermediário em altura. Pau-brasil e canela-preta, espécies clímax, tiveram
crescimento menor.

Os nomes científicos das espécies estudadas são os seguintes:

– canela preta:

– cabreúva:

– cerejeira:

– ingá-mirim: Willd

– jequitibá-rosa:

– ipê-roxo:

– pau-brasil:

– mutambo:

– pinheiro do paraná:

– pau d’alho:

Prunus cerasoides

Ocotea catharinensis

Myroxylon peruiferum

Prunus cerasoides

Inga marginata

Carianina legalis

Tabebuia impetiginosa

Caesalpinia echinata

Guazuma ulmifolia

- - Araucaria angustifolia

Gallesia integrifolia
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FIGURA1 – Desenvolvimento de 10 espécies plantadas no “Arboreto Comemorativo dos 500 anos do Brasil”.
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1. De acordo com as tendências de curvas de crescimento de altura (FIGURA1), as espécies estudadas
podem ser classificadas em:

a) crescimento rápido inicial com tendência a estagnação – mutambo e cerejeira;

b) crescimento rápido contínuo – ingá;

c) crescimento médio contínuo – cabreúva, pau-d’alho, ipê-roxo;

d) crescimentomédioinicial,comtendênciaàreduçãodeincremento– jequitibá-rosaepinheiro-do-paraná;

e) crescimento lento contínuo – pau-brasil e canela-preta.

2. As espécies de crescimento rápido tiveram incremento médio anual acima de 1,5 metros. Mesmo as
de crescimento intermediário, o incremento foi superior a 1 metro. Esse crescimento vigoroso vem sendo
apresentado ao público por meio de visitas monitoradas durante os festivais da cerejeira e no programa de
educação ambiental aos estudantes do 1º e 2º graus, demonstrando na prática a viabilidade de recomposição de
florestas nativas num tempo relativamente curto.
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