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A presente pesquisa foi realizada, em Alto Caxixe, no município de Venda Nova do
Imigrante, localizado na região serrana do estado do Espírito Santo. Na região, os impactos
antrópicos sobre as Matas Ciliares vêm se intensificando de tal forma nos últimos anos que
hoje há uma prioridade para a recuperação de áreas degradadas. A produção de mudas nativas
é uma etapa importante neste processo. As áreas escolhidas para coletas de sementes
encontram-se em propriedades particulares que apresentam fragmentos florestais em variados
estágios sucessionais, classificada como Floresta Ombrófila Densa Montana, entre 500 e
1.500 metros de altitude. O objetivo desse trabalho foi selecionar o  maior número possível de
espécies da flora local para o desenvolvimento de mudas e recuperar as Matas Ciliares dentro
dos limites da Área de Preservação Permanente (APP), existente próximo a localidade de Alto
Caxixe. A produção de mudas iniciou-se em janeiro de 2007. Foram produzidas mudas de
oito espécies pertencentes a oito gêneros e seis famílias botânicas. A espécie produzida com
maior número de indivíduos foi Inga subnuda Salzm. Ex Benth. pertencente a família
Fabaceae, seguida de Solanum pseudoquina A. St.-Hil.(Solanaceae), Euterpe edulis Mart.
(Arecaceae), Piptadenia gonoacantha (Mart.) J. F. Macbr. (Fabaceae), Campomanesia phaea
(O. Berg) Landrum (Myrtaceae), Cedrela fissilis Vell. (Meliaceae), Senna macranthera (DC.
ex Collad.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae) e Croton urucurana Baill. (Euphorbiaceae). No
trabalho são descritos os procedimentos metodológicos relativos aos tratamentos utilizados
para a produção das mudas de cada espécie citada, contribuindo assim para o conhecimento
das metodologias necessárias para a produção de mudas de espécies nativas da Mata
Atlântica. (PROGRAMA PETROBRAS AMBIENTAL, OIA, NPA-FAESA).
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