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Sua  grande  importância  em  termos  de  biodiversidade  florística  contribuiu  para

que  o  Cerrado  fosse  considerado  um  dos  “hotspots”  mundiais  para  a

conservação. Porém, poucos estudos têm enfatizado aspectos relacionados com

o crescimento inicial das espécies nativas desse bioma sob condições de campo.

Assim, este trabalho teve como objetivo analisar o crescimento inicial  de Parkia

platycephala  (Mimosaceae),  introduzida  numa  área  de  Cerrado  sentido  restrito

em  Porto  Nacional,  Tocantins.  Os  estudos  foram  realizados  na  fazenda  São

Judas Tadeu, no município de Porto Nacional, Tocantins. Foram analisados vinte

indivíduos  durante  12  meses,  com  leituras  realizadas  a  cada  trinta  dias

observando-se  as  seguintes  variáveis:  número  de  folhas,  altura  da  planta  e

diâmetro  do  caule.  A  herbivoria  foliar  também  foi  avaliada  por  meio  de  uma

escala  intervalar  com  classes  de  1  a  4  e  intervalos  de  25%  entre  elas.  Os

resultados  revelaram  que  o  pico  de  produção  de  folhas  foi  em  janeiro  e

fevereiro/2010  (estação  chuvosa),  demonstrando  o  comportamento  sazonal

dessa espécie. Entre os meses de julho a setembro foi observada uma redução

do número  de  folhas  o  que  possivelmente  pode  ter  ocorrido  devido  aos  baixos

índices  de  precipitação  e  temperaturas  mais  altas.  Em  relação  à  altura,

observou-se  um  aumento  progressivo  dessa  variável  durante  o  período  de

estudo.  O  diâmetro  caulinar  apresentou  crescimento  contínuo  ao  longo  dos

meses,  embora  os  maiores  aumentos  tenham  sido  observados  durante  a

estação  chuvosa.  Quanto  à  predação  foliar,  foi  detectada  uma  redução  no

período seco e um aumento durante a estação chuvosa predominando a classe

1  (1  a  25%).  A  classe  zero  (ausência  de  herbivoria)  foi  maior  em  novembro

(período  chuvoso),  o  que  possivelmente  está  relacionada  com  o  período  de

emissão foliar. Assim, os resultados obtidos nesse estudo demonstram que essa
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espécie  apresenta  características  desejáveis  para  sua  utilização em programas

de recomposição de áreas degradadas.
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