
LUCIANO CARLOS TAVARE3 MARQUES

COMPORTAMENTO INICIAL DE PARICÁ, TATAJUBA E EUCALIPrO,

EM PLANTIO CONSORCIADO COM MIIJIO E CAPIM-MARANDU,

EM PARAGOMINAS, PARÁ

Tese Apresentada à Universidade
Federal de Viçosa, como Parte das
Exigências do Curso de Ciência Flo-
restal, para obtenção do Título de
"MagisterScientiae".

VIÇOSA
MINAS GERAIS - BRASIL

MARÇO - 1990



Ficha catalográfica preparada pela kea de Catalogação e
Classificação da Biblioteca central da UfV

T

M357c
1990

l'13.rques,Luciano Carlos Tavares.
Comport:aIrentoinicial de paricá, tatajul:a e

eucalipto, em plantio oonsorciado commillx:>e
capim-marandu, em Paraganinas, Pará. Viçosa,
DEV, 1990.

92p.

Tese (M.S.) - tlEV

1. Agrossilvicultura - Sistema agrossilvipasto-
ril. 2. Espécies florestais - O::msórcio cornmí.Ibo,
3. Espécies florestais - Consórcio cem capim-ma-
randu. 4. Milho - Consórcio oorn espécies flores-
tais. 5. Milho - Consórcio com capim-marandu. 6.
Cap~marandu - Consórcio oomespécies florestais.
7. Capírn-marandu- Consórcio com mí.Lro , 8. Reflo-
restarrento - Pará (Paraçomínas) , 9. Pastagem de-
gradada. I . Universidade Federal de Viçosa. lI.
Título.

(IX) adapto CDO.634.926



LUCIANO CARLOS TAVARES MARQUES

COMPORTAMENTO INICIAL DE PARICÁ, TATAJUBA E EUCALIPTO,
EM PLANTIO CONSORCIADO COM MILHO E CAPIM-MARANDU,

EM PARAGOMINAS, PARÁ

Tese Apresentada à Universidade
Federal de Viçosa, como Parte das
Exigências do·Curso de Ciência Flo-
restal, para Obtenção do Título de
"Magister Scie!1tiae"o

APROVADA: 30 de outubro de 1989

, IProfo Jose Mauro Gomes
(Conselheiro)

Prof. Rasmo GkrCia
(Conselheiro)

ITaf. AntnnioAlbertoAo de Barro s I (
ITaf. EduardoEuc.lylEBde L. e Borges

Profo Laércio Couto
(Orientador)



A memória

de meu pai Luciano e de

minha filha Luciana.

ii



AGRAJJECIMENTOS

À Universidade Federal de Viçosa, por intermédio do
Departamento de Engenharia Florestal, pela acolhida.

À Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA
e ao Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido - CPATU,
pela oportunidade e pelo suporte financeiro concedidos.

Ao Professor Laércio Couto, pela orientação, pelo es
tímulo e pela amizade, fatores importantes na execução des-
te trabalho.

Aos Professores Conselheiros José Mauro Gomes e Ras-
mo Garcia, pela colaboração, pelas sugestões e pela amizade.

Ao Professor Nairam Félix de Barros, pela contribui-
ção valiosa na análise química dos diversos componentes das
árvores estudadas o

Aos técnicos e aos demais funcionários do CPATU que
tiveram participação direta ou indireta na realização deste
trabalho, em especial aos Pesquisadores Jorge Alberto Gazel
Yared e Sílvio Brienza Júnior, pela ajuda na revisão do tex
too

iii



iv

Aos amigos de curso que partilharam todos os momen-
tos vividos durante esses anos de estudoso



BIOGRAFIA

LUCIANO CARLOS TAVARE3 MARQUES, filho de Luciano Bri
to Marques e Floripes Brito Tavares Marques, nasceu em Be-
lém, Estado do Pará, em 28 de setembro de 1949.

Concluiu o curso primário no Grupo Escolar "Floriano
Peixoto" e o secundário no Colégio Estadual "Paes de Carva-
lho".

Em 1974, iniciou o Curso de Engenharia Florestal na
Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, graduando-se em ]377.

Em 1978, foi contratado pelo IBDF/Programa de Pólos
Agropecuários e Agrominerais da Amazônia/pOLAMAZONIA, onde
exerceu o cargo de responsável pela Estação de Pesquisas Fl.2,
restais do Tapajós até o final do ano de 1980.

Em junho de 1981, foi admitido pela Empresa Brasilei
ra de Pesquisa Agropecuária - ElVIBRAPA,para trabalhar no Ce,!?;
tro de Pesquisa Agropecuária do Trópico úmido - CPATU, onde
desempenha a função de Pesquisador na área de Agrossilvicu!
turao

v



vi

Em fevereiro de 1987, iniciou o Curso de Pós-Gradua-
ção em Engenharia Florestal, em nível de mestrado, na Uni-
versidade Federal de Viçosa, em Viçosa-MG.



CONTEúDo

Página
EXTRAT O •• .•.•••• o ••••••••••••••• o o •••••• o • • • • • • • • • • x

-1. INTRODUÇAO .•.....•...•..............•..........• 1

2. REVISÃO DE LITERATURA .•....••.••..•••••••.••...• 4
2.1. Pastagens Cultivadas em Áreas de Floresta na

Região Amazônica e os Sistemas Agroflorestais 4
. 2.2. Conceitos, Classificação e Importância dos

Sistemas Agroflorestais •••••••••••• 0 •••• 0.. 6
2.3. Considerações sobre Sistema Agrossilvipasto-

ril o 13

2.4. Importância do Componente Florestal nos Sis-
temas Agroflorestais ••••••••••••••••••••••• 14

2.50 Sistemas Consorciados de Árvores com Pasta-
gens: Alguns Exemplos •.•.•••.••••••••••••• 0 16

.2.6. Caracterização das Espécies utilizadas no Si~
tema . o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • o • • • • 19

2.6.1. Espécies Florestais •.••.•••••••••••••.• 19

vii



2.6.2. Cultura Agrícola de Ciclo Curto ....•...
2.6.3. Forrageira " .

3. MATm:lIA.LE lVIÉTODOS n _ •••••••••••••••••••• ~ •••••••

301. Localização do Experimento .............•.•.
3.20 Características da Área Experimental .
3.3. Solos 0

3. 4. Clima o n I") • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • o

3 . 5 • Semen te s .... o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

306& Fertilizantes o. c •••••••••••••••••••••••••••

3.7. Delineamento Experimental e Tratamentos 0.00

308. Instalação do Experimento 0 •••••••••• 0 ••••• 0

3.8.1. Pr-epar-oda Área ..... o •••••••• o o ••••••••

3.8.20 P:r"oduçãodas Mudas das Espécies Flores-

viii

Página
24
25

27

27

27

29
29
31
31
31
32
32

tai s o 32

3.8.3. Plantio das Espécies Florestais, do Mi-
lho e do Capim-Marandu •••••••••.••••••.

3.8.4. Tratos Cut tur-a.í.e •••••••••••••••••••••••

3.9. Coleta de Dados .•..•.....•.•••....••. 0 •••••

3.9.1. Espécies Florestais ••••••••••••••••••••
3.90 2. Produção de Milho •••••••••••••••••••••.
3.9.3. Disponibilidade de Matéria Seca do Ca-

pim-Marandu ....•...........••..........

3.9.4. Considerações
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Econômicas •••••••••••••••
..........................

4.1. Espécies Florestais .•••••••••••••••••••••• 0

4.101. Sobrevivência o •••••••• o •••••••••

4 o 1.2. Al t1ITa •• o • • • • • • • • • • o • • • • • • • • o • o o • D • • • • •

4. 1. 3. D.AP •••••• o •••••••••••• o ••• o ••••••••••••

4.1.4. Produção de Biomassa Seca •••.•.•••.••••
4.1050 Concentração de Nutrientes ••• 0.0 •••••••

33
34
34
36
38

38
39
40
41
41
43
47
47
52



4.1.6. Conteúdo de Nutrientes .•••••.•..•.•••••
Produção de Milho
Disponibilidade de Matéria Seca do Capim-Ma-
randu

4.4. Considerações Econômicas •••.•••••••.•••• 0 ••

RESUMO E CONCLUSÕES •••.0.0.

RECOMENDAÇÕES •.•.•...•..•••.
BIBLIOGRAFIA
mNDICE

4.2.
4.3.

5.
6.

• • • • • • • • • • • • • • • • • n _ • • • • • • •

......................................

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • o • • o

• • • • • • o • • • • • • • • • • o • • • • • • • • o •

ix

Página
58

62

64
66
70

73
76
87



EXTRATO

MARQUES, Luciano Carlos Tavares, MoS., Universidade Federal
de Viçosa, março de 19900 Comnortamento Inicial de Pari cá ,
Tatajuba e Eucalipto, em Plantio Consorciado com Milho e
Ca~im-Marandu, em Paragominas, Pará. Profess?rOrientador:
Laercio Couto. Professores Conselheiros: Jose Mauro Gomes
e Rasrno Garcia.

Estudou-se o comportamento de três espécies flores-
tais - Paricá, Tatajuba e Eucalipto -, plantadas em consór-
cio com uma cultura agrícola de ciclo curto o milho e
uma.forrageira - o capim-marandu -, durante a fase de esta-
belecimento do sistema.

As espécies madeireiras foram dispostas em faixas tri

pIas distando 12,0 m uma da outra, com espaçamento de 3 m x
3 m entre as plantas. No intervalo das faixas, foram culti-
vados o milho, por três anos consecutivos, e o capim-maran-
du, este plantado somente no Último ano de plantio da cultu
ra agríCOla. Para efeito de comparação, as mesmas espécies
florestais foram estabelecidas em monocultivo, adotando-se

x



xi

o mesmo procedimento empregado quando elas foram consorcia-
das com o milho e o capim-marandu.

Os resultados mostraram que o crescimento em altura
e o DAP das espécies florestais foram favorecidos pelo con-
sórcio com o milho e com o capim-marandu, com destaque para
o paricá em consórcio, que apresentou os maiores valores.

As espécies que produziram maiores quantidades de bi,S?
massa seca total, oriunda em grande parte do lenho, foram o
paricá e o eucalipto, ambos em consórcioso Osnutrientesfó~
foro, potássio e magnésio concentraram-se mais nas folhas,
enquanto o cálcio alojou-se na casca,- em todos os tratamen-
tos. A tatajuba, em monocultivo e em consórcio, apresentou
maior conteúdo desses nutrientes nos galhos, enquanto as d~
mais espécies, independentemente das duas condições de plaE
tio, mostraram esses nutrientes no lenho.

As produções de milho consorciado com o eucalipto e
com o paricá foram equivalentes e mais elevadas do que em
consórcio com a tatajuba.

Não se verificou diferença significativa na disponi-
bilidade de matéria seca do capim-marandu, para os tratamen
tos estudados.

A produção média de milho proporcionou redução de 21%
dos custos de implantação e condução das espécies
tais no primeiro ano e de 64% no segundo.

flores-



1. INTRODUÇÃO

O índice de desmatamento na R egião Amazônica vem cre~
cendo desenfreadamente nos Últimos anos, e pouco, ou quase na
da, tem sido feito para diminuir essa agravante situação. A-
inda não se tem despertado para o grande risco que estamos
correndo em virtude dos milhões de hectares que anualmente são
_desmatados, tendo em vista. que a característica mais importan

, - -
te das florestas naturais é a sua capacidade de preservação
do ambiente, que exerce influência sobre os recursos hídri-
cos, sobre a conservação dos solos e sobre a manutenção das
diferentes formas de vida existentes nessas florestas.

No Estado do Pará, grande parte das áreas desmatadas
tem sido ocupada por diversos tipos de exploração agrícola,
desde a agricultura itinerante até a formação de pastagens
para a produção de carne. Essa expansão indiscriminada tem
trazido graves conseqüências como, por exemplo, o aumento de
áreas improdutivas, em virtude da baixa fertilidade dos so-
los. O Município de Paragominas, localizado às margens da

1
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rodovia Belém-Brasília, tem sido palco da ocorrência, em
grande escala, do problema da degradação das pastagens, com
prometendo, seriamente, o desenvolvimento da pecuária de cOE
te da região. Nesse local, os pastos mais abundantes são da
gramínea capim-colonião (Panicum maximum Jacq) que, pelapeE
da de produtividade decorrente do empobrecimento do solo, si
tuação agravada ainda mais pelo seu manejo inadequado, pas-
sam, dentro de poucos anos, a serem infestados por plantas
pioneiras invasoras, que gradualmente transformam-se em ca-
poeiras de baixa qualidadeo

Atualmente, com a derrubada de'florestas para a con-
versao em áreas de pecuária, nenhumas, ou poucas, árvores
são deixadas associadas às pastagenso A permanência ou a
introdução do componente arbóreo podem favorecer os siste-
mas de produção na melhoria e manutenção da produtividade
do solo em razão, possivelmente, da maior circulação de nu-
trientes e da produção de matéria orgânica.

v Diante dos fatos relacionados, o emprego de sistemas
agroflorestais é uma opção que deve ser considerada para a
utilização de áreas de pastagens degradadas na Região AmaZ~
nica. A busca de métodos viáveis para a combinação do uso
de floresta e da pecuária é muito importante, como alterna-
tiva racional, para o aproveitamento da produção contínua e
diversificada. Nesses sistemas, a interação dos componen-
tes se reflete nas condições do microambiente e nas produ-
çoes biológica e econômica.

~ A utilização de sistemas agroflorestais implica a es
colha de espécies ecológica e economicamente apropriadas às
finalidades desejadas. Entretanto, ainda são poucas as in-

formações acerca do comportamento de espécies florestais u-
tilizadas nesses sistemas, especialmente na Região Amazônica.
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Considerando-se a urgente necessidade de acelerar as
investigações básicas nessa área, o presente trabalho teve
por objetivo estudar o comportamento de três espécies flo-
restais, plantadas em consórcio com uma cultura agrícola de
ciclo curto e uma forrageira, durante a fase de estabeleci-
mento do sistema no Município de Paragominas, Estado do Pa-
,ra.



2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Pastagens Cultivadas em Áreas de Floresta na Região A-
mazônica e os Sistemas Aer0florestais

De modo geral, o sistema tradicional de implantação
de pastagens na Região Amazônica envolve a derrubada de ma-
ta, seguida de secagem e ~ueima da biomassa vegetal e do
plantio, por sementes ou mudas, de gramíneas forrageiras.

Dentre as forrageiras cultivadas para pastagens na
região, destacam-se as do gênero Panicum , Brachiaria,
Hyparrhenia e Pennisetum (sERRÃo e sIMÃo NETO, 1975; sERRÃo
e FALESI, 1977; sERRÃo et alii, 1978).--

As pastagens, principalmente de capim-colonião, for-
rageiraamplamente difundida na região, apresentam boa pro-
dutividade nos primeiros anos após a sua implantação. Entre-tanto, via de regra, com o decorrer de cinco a seis anos de
utilização, observa-se declínio na sua produtividade (SER-
nÃO et alii, 1978).--

4
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Estimativas recentes demonstram que, dos sete milhões
de hectares de áreas abertas para pastagens na Região Amazô
nica, cerca de 3010 encontram-se em estádio degradado ou em
vias de degradação (SERRÃo e TOLEDO, 1988). Como principais
causas da diminuição da produtividade das pastagens cultiv~
das, DIAS FILHO e sERRÃo (1982), KITAMURA ~ ~ (1982) e
sERRÃo e HOMMA (1982) abordam o tipo de solo, a diminuição
dos teores de fósforo assimilável e o manejo inadequado da
pastagem, onde é enfatizada a superlotação de animais sem
um período de descanso adequado, o que causa grande aumento
da população de plantas invasoras, diminuindo a capacidade
de suporte das pastagenso

Há evidências de que a substituição de grandes áreas
de floresta por pastagens para a produção de carne consti-
tui, em muitos países tropicais, prática extremamente des-
trutiva, com conseqüências desastrosas para a produtividade
do solo depois de poucos anos, fato decorrente do manejo i-
nadequado das pastagens (BUDOWSKI, 1978).

Por outro lado, é possível aumentar a fertilidade do s2,
10, no caso de pastagens cultivadas, desde que sejam satisfat2,
riamente manejadas por intermédio do pastejo (FALE3I, 1976).

Vários estudos têm sido desenvolvidos, visando à re-
cuperação das áreas de pastagens degradadas na Amaz ôrrí.a , DeE;
tre outros, merecem destaque a aplicação de fertilizantes;
herbicidas; a introdução de leguminosas forrageiras; o uso
de máquinas; a associação de culturas alimentares; as práti
cas de manejo; etc. (FALES I, 1976; sERRÃo ~~, 1978; ~
PRESA. o., 1979; sERRÃo e HOMMA, 1982; DIAS FILHO e sERRÃo,
1982; VEIGA ~~, 1985)0

Segundo sERRÃo (1985), o alto custo da renovaçao de
pastagens, principalmente devido a mecanização e aplicação
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de fertilizantes, tem sido o principal entrave ante, geral-
mente, a grandes áreas a serem renovadas.

É possível ~ue, sob certas condições, o estabeleci-
mento de algumas espécies arbóreas em combinação com pasta-
gens possa ajudar na formação de sistemas mais estáveis pa-
ra os trópicos úmidos (BUDOWSKI, 1978).

EDEN (1982) recomenda ~ue, na Amazônia, dever-se-iam
desenvolver sistemas agroflorestais, para evitar a rápida
degradação de ecossistemascomplexos e frágeis, em conse-
~üência das práticas pioneiras de explorações florestal, a-
grícola e da pecuária de grande escala.

Para CATIE (1986), a aplicação de técnicas agroflo-
restais podem consolidar ou aumentar a produtividade de es-
tabelecimentos agropecuários e plantações florestais das
mais diversas dimensões ou, pelo menos, evitar ~ue haja de-
gradaçãodo solo ou , mesmo, diminuição da produtividade no

decorrer dos anos.

2.2. Conceitos, Classificação e Importância dos Sistemas A-
groflorestais

2.2.10 Conceitos

Uma grande variedade de termos tem sido empregada p~
ra denominar, assim como para conceituaraprática de combi-
nar espécies florestais cum culturas agrícolas e/ou com a
pecuária (sistemas agrof10restais, agrossilvicultura, práti
cas agroflorestais etco), evidenciando-se ~ue ainda não há
consenso entre os diversos estudiosos do assunto ~uanto à

forma ade~uada de elucidar seu próprio significado. SANGAL
(1981) reporta ~ue a falta de classificação ede tenillnologia
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mundialmente aceitas para definir os sistemas agroflores-
tais tem levado os pesquisadores a alguns equívocos desne-
cessários, uma vez que palavras ou expressões aparentemente
iguais têm sido utilizadas para caracterizar conceitos ou
princípios bem distintos.

BUDOWSKI (1978) propõe como sistema agroflorestal o
conjunto de técnicas de uso da terra que implica a combina-
ção de essências florestais com culturas agrícolas, com pr~
dução pecuária ou com ambaso A combinação pode ser simultâ-
nea no tempo e no espaço e tem por objetivo otimizar a pro-
dução por unidade de superfície, respeitando sempre o prin-
cípio de rendimento contínuo.

Por outro lado, BENE et alii (1977) definem sistema--
agroflorestal como sendo o método de ordenação de solos, s~
gundo o princípio de aumentar a produção total e combinar,
simultaneamente ou de maneira escalonada, cultivos {agrlco-
las, florestais e/ou pecuários, aplicando práticas que sao
compatíveis com as limitações culturais da população rural
local.

Sistema agroflorestal é denominado por PECK (1977)
como sendo método análogo de uma técnica de reposição flo-
restal sobre terrenos ocupados pela agricultura migratória.
Em outra publicação (1986), esse mesmo autor descreve que
são sistemas de produção agrícola e/ou animal com florestas,
desenvolvidos por intermédio do tempo, visando satisfazeràs
necessidades dos produtores para consumo próprio ou para ve,!l
dao

Os sistemas agroflorestais, no entender
(1979), são sistemas de produção que envolvem o

de DUBOIS
, .consorClO

de espécies florestais, arbóreas ou arbustivas com cultivos
agrícolas e/ou com pastagens. Esse mesmo autor, em outro
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artigo (1982), define o termo como sistemas de uso de terra
que implicam a combinação de espécies florestais, arbores-
centes ou arbustivas, com cultivos (sistemas silviagrÍcolas),
com pecuária (sistemas silvipastoris) ou, ainda, em combina..•
çoes mais amplas (agrossilvipastoris). As possíveis combina
çoes podem ser simultaneamente íntimas (consórcios) ou esca
lonadas no espaço (combinações concomitantes em faixas sep~
radas, distribuídas no espaço) ou, ainda, escalonadasno te~
po (ocupação de uma determinada área sucessivamente por cul
tivos agrícolas e produção florestal etco)

COMBE e BUDOWSKI (1979) enfatizam que os sistemas a-
groflorestais constituem de técnicas de manejo de solo que
combinam árvores com cultivos agrícolas e/ou com animais,
adaptadas às tradições regionaiso As combinações podem ser
simultâneas ou seqüenciais, no tempo e no espaçoo

• CATIE (1986) considera sistemas agroflorestais como
formas de uso e manejo dos recursos naturais, em que espé-
cies lenhosas (árvores, arbustos, palmeiras) são utilizadas
em associação deliberada com cultivos agrícolas ou com ani-
mais no mesmo terreno, de maneira simultânea ou em seqüên-
cia temporal.

O termo agrossilvicultura é utilizado por KING e
CHANDLER (1978) para designar sistema caracterizado por ren
dimento sustentado e por aumento de produtividade do so~o,
mediante a combinação da produção agrícola, florestal e/ou
pecuária, simultânea ou sucessiva, na mesma área, por meio
da aplicação de técnicas de manejo compatíveis com práticas
culturais da população local.

O termo agrossilvicultura pode ser definido, segundo
RUO PAO CHANG (1977), como sendo um sistema de cultivos mÚl
tiplos, no geral cultivos agrícolas e silviculturais
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produzidos sobre uma mesma terra, em um mesmo tempo ou por
meio de um programa de seqüência.

Conforme WEAVER (1979), agrossilvicultura é uma for-
ma de produção de madeira, alimentos e/ou produtos de ori-
gem animal em uma mesma área de manejo, na qual se associa
aos bons métodos de cultivo o uso apropriado de árvoreso

DOUGLAS e HART (1976) denominam agrossilvicultura co
mo sendo o cultivo de plantas e a criação de animais que
formam parte de um só ciclo biológico, considerando cnda u-
nidade de uma exploração como um todo. Mais concretamente,
o componente florestal deve estar integrado à agricultura,
à pecuária e à horticultura, a fim de aumentar o rendimento
e otimizar a conservação de uma superfície determinada.

FLINTA (1960) descreve agrossilvicD~tura como sendo
plantações florestais em associação com cultivos agrícolas
sob várias técnicas, que têm por objetivo produzir, simult~
neamente sob uma mesma área, produtos florestais e cultivos
anuais e/o~ perenes; inclui, igualmente, a possibilidade de
produzir forragens dentro de plantações florestais.

• Para DE LAS SALAS e FASSBENDER (1984), agrossilvicul-
ra é definido como uma série de técnicas de uso da terra,em
que a combinação de árvores, cultivos e pastagens está in-
ter-relacionada no tempo e no espaço, de maneira a garan-
tir o incremento e a otimização da produção.

r Agrossil vicul tura é um sistema no qual se combinam d~
liberadamente, de maneira consecutiva ou simultânea na mes-
ma unidade de aproveitamento da terra, espécies arbóreas pe-
renes com cultivos agrícolas anuais e/ou animais, a fim de
obter, permanentement~, maior produção (ICRAF, 1983)0

f RAINTREE (1982) aborda agrossilvicultura num sentido
mais amplo da palavra:
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é a arte e, eventualmente, a ciência de combinar
cultivos e/ou animais com árvores na mesma unidade de terre
no, em busca de otimizar mÚltiplos propósitos de produção e
conservar um rendimento sustentado;

- é um novo termo científico, o qual tende a ocupar
o vazio criado pela separação entre agricultura e silvicul-
tura;

- são alguns sistemas híbridos que apareceram pela
interação livre da agricultura, silvicultura ou disciplinas
aliadas.

2.2.2. Classificação

As diferentes formas de classificar os sistemas agr~
florestais variam segundo a concepção de cada autór.

Para NAIR (1985), a classificação dos sistemas agro-
florestais deve estar fundamentada em critérios, tais como:
estrutural, funcional, sócio-econômico e ecológico.

Com base na escala e nos objetivos de produção, os
sistemas agroflorestais são classificados em comerciais, de
subsistência e intermediários (OFF.WE OF TIDrnOLOGY .ASS:ESSMENT,
1984)0

CATIE (1986) aborda que os sistemas agroflorestais
têm sido classificados segundo a sua estrutura no espaço;
seu desenho através dos tempos; a importância relativa e a
função dos diferentes componentes; e seus objetivos de pro-
dução e suas características sociais e econômicas prevale~
centes.

Em função dessa flexibilidade, tomou-se como base a
classificação proposta por COMBE e BUDOWSKI (1979), mais
especificamente no que se refere aos tipos de cultivos
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associados. Estes autores propõem a seguinte classificação:
Sistema Silviagrícola - método "taungya", árvores de

valor nos cultivos, árvores frutíferas nos cultivos, árvo-
res produtoras de sombra nos cultivos e/ou melhoradoras da
fertilidade do solo, piscicultura em bosques de mangue, cer
cas vivas, quebra-ventos e árvores nas margens de lagos pi~
cículos.

Sistema Silvipastoril - ~astagem ou produção de for-
ragem em plantações florestais, pastagem em bosques secillldá
rios, árvores de valor em pastagens, árvores madeireiras em
pastagens, árvores de sombra em pastagens e árvores frutífe
ras em pastagens.

Sistema Agrossilvipastoril - cultivos e animais si-
multâneos em plantações, árvores associadas aos cultivos e
animais e cercas vivas em volta de comunidades e/ou propri~
dades rurais.

2.2030 Importância

Os sistemas agroflorestais são de suma importância
para a vida das populações rurais, em especial as de re-
giões tropicais e subtropicais. são adequados, do ponto de
vista de melhor aproveitamento da energia solar, proteção
do solo, produção de biomassa e geração de recursos.

A diversidade de combinações e arranjos espaciais pr,2.
porciona ao agricultor e ao ambiente vantagens e desvanta-
gens, tanto biológicas quanto econômicas e sociais (DE LAS
SALAS e FASSBENDER, 1984; BUDOWSKI, 1984).

A boa receptividade desses sistemas, sobretudo em re
giões tropicais, deve-se, em grande parte, ao efeito sobre
o solo. Em regiões com solos férteis, de acordo com CATIE
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< :_986),os sistemas agroflorestais podem ser auto-sustenta-
dos, entretanto têm igualmente alto potencial para manter e
melhorar a produtividade em áreas que apresentam problemas
de baixa fertilidade e excesso ou escassez de umidade no so

Segundo PECK (1986), os sistemas agroflorestais têm-
se destacado como alternativa viável entre os sistemas de
produção em regiões tropicais, especialmente em solos com
fertilidade moderada, onde predominam os subsistemascomcul
tivos pereneso Sua maior importância concentra-se em solos
de baixa fertilidade, onde não existem"outros sistemas de
produção sustentada.

• Para BUDOWSKI (1984), um dos principais benefícios
da utilização de sistemas agroflorestais, sobretudo em com-
paração com os sistemas de cultivos anuais, é o efeito so-
bre a condição do solo.

Independentemente de tratar-se de terras marginais
ou de solos com grande potencial, os sistemas
tais multiestratificados podem ser a forma mais
de utilização do solo (RAINTREE, 1982).

Os sistemas agroflorestais podem ser empregados em
diferentes escalas, conforme o tamanho dos estabelecimentos
rurais e o nível sócio-econômico de seus proprietárioso Se-
gundo a FAO (1984), sua utilização pode ocorrer de acordo

agroflores-
apropriada

com as seguintes necessidades:
a) Produção de alimentos, associando os cultivos com

o manejo de espécies florestais de elevado valor.
b) Fornecimento de sombra para os cultivos de café,

cacau e outros produtos de exportação.
c) Produção de lenha extraída de bosque secundário ou

produzida tradicionalmente em cercas vivas e recentemente



13

nas denominadas "plantações energéticas" combinadas com cul
tivos ou pastagens.

d) Valorização de pastagens naturais ou melhoradas
com a associação de árvores madeireiras, que também prote-
gem o solo, a pastagem e os animais.

De modo geral, diversas funções sao atribuídas aos

sistemas agroflorestais considerados de bom resultado e bas
tante significativos para a realidade de programas de várias
tendências. A FAO (1984) ressalta os programas de coloniza-
ção (Equador, Brasil, Colômbia, Costa Rica e Par-aguai ), pr2,
jetos de manejo integral de bacias hidTográficas (Honduras,
Equador, Bolívia, Chile e COlômbia), programas de recupera-
ção de terras (BOlívia, Venezuela e Peru) e atividades de
recuperaçao e aproveitamento de zonas áridas (Argentina, Chi
le, Brasil e Paraguai).

2.3. Considerações sobre Sistema A&Eossilvipastoril

o sistema agrossilvipastoril, segundo COlVIBEe BUDOVBIIT

(1979), consiste na combinação de árvores com cultivos agri
colas e com atividade pecuária, seguindo-se, comumente, uma
seqüência temporal entre os componentes. Entretanto, CATIE
(1986) denomina sistema agrossilvipastoril ou agroflorestal
pastoril como sendo a combinação de árvores madeireiras ou
frutíferas com animais, com ou sem a presença de cultivos.
Por outro lado, TORRES (1985) enfatiza que os sistemas a-
grossilvipastoris incluem cultivos de alimentos herbáceos e
demais componentes contidos nos sistemas silvipastoris, ou
seja, árvores ou arbustos, pastos e animais. Neste sistema,
a interação entre as árvores, os cultivos e os animais se
reflete nas condições do microambiente e nas produções
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biológica e econômica. CATIE (1986) menciona algumas inter~
çoes entre os componentes, merecendo destaque as seguintes:

- A presença do animal muda e pode acelerar alguns as-
pectos da ciclagem de nutrienteso

- Se a carga animal é alta, a compactação do solo P2
de afetar o crescimento das árvores e outras plantas combi-
nadas o

- As preferências alimentares dos animais podem afe-
tar a composição do bosqueo

/ - As árvores proporcionam microclima favorável parai-

os animais (sombra, ambiente mais fresco etc.).
- Os animais podem participar da disseminação ou es-

carificação de sementes, favorecendo a germinação.
A atividade pecuária, de acordo com POTTIER (1984),

produz receitas que, no período anterior ao do corte das ár
vores, podem representar o principal benefício econômico,
embora se vendam ocasionalmente árvores provenientes de des-basteso Sempre que o animal não for introduzido demasiado
cedo nas plantações e, portanto, não ocasionar danos às ár-
vores em crescimento, podem-se eliminar as ervas daninhas e
reduzir os custos.

204. Importância do Componente Florestal nos Sistemas Agro-
florestais

O componente florestal é considerado dentro dos sis-
temas consorciados um elemento estrutural e produtivo bási-
co, devido aos inúmeros benefícios que oferece, tanto no as
pecto ecológico quarrto no econômico.

A presença de árvores, segundo CATIE (1986), favore-
ce os sistemas de produção para a manutenção da ciclagem de
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nutrientes e o aumento da diversidade de espécies. A cicla-
gem de nutrientes contribui para manter a produtividade, i~
to é, ao aumentar o número de espécies, poiem existir plan-
tas de diferentes requerimentos nutricionais; ou espécies
que exploram diferentes horizontes do solo, que permitem
maior uso dos recursos disponíveis. Além disso, devido à e~
trutura vertical proporcionada pelas árvores e outras espé-
cies lenhosas, as plantas podem conviver com diversos requ~
rimentos de luz, assim como árvores que protegem o solo dos
efeitos do sol, do vento e das fortes chuvas que caracte-
rizam as zonas tropicais.

~ RAINTREE (1982) enfatiza que o componente florestal
devidamente selecionado pode contribuir para a produtivida-
de e para a viabilidade de sistemas de produção, conservan-
do a umidade do solo e criando um microclima mais favorável
para o conjunto formado por culturas e animais.

A produtividade de áreas de pecuária, de acordo com
L PECK (1979), pode aumentar com a introdução de árvores, con

tribuindo para:
~ • O melhoramento e a manutenção da produtividade do
solo, em razão da maior circulação de nutrientes, produção
de matéria orgânica e aeração do solo.

- Produção de alimentos adicionais ao gado durante o
verão, com a seleção de espécies frutíferas comestíveis.

- Produção de madeira comercial, lenha, postes e cer
cas vivas.

- Sombra ao animal durante as horas de máxima insola
çao e temperaturao

- Quebra-ventos, se as árvores forem plantadas em seE;
tido contrário aos dos ventos dominantes.
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*DUBOIS (1979), fazendo referência ao emprego de espf
cies arbóreas nas pastagens, enumera alguns benefícios, des
tacando os seguintes:

- Redução do índice de evaporação e amortização da
violência dos ventos e da força de impacto das chuvas, o
que causa efeitos positivos, no que se refere às caracterís
ticas mesoclimáticas~

1 - Reciclagem mais eficiente dos nutrientes, acumula-
çao no "litter" de nutrientes captados em horizontes profw.2
dos e maior produção de matéria orgâlllca, mantendo assim a
fertilidade do soloo

- Espécies forrageiras arbustivas e arborescentes di
versificam as fontes de alimento para os animais, podendo
consti tuir no período da estação seca, fonte principal de fo!,
ragem (frutos, folhas etc.).

,,,,.. Além da produção madeireira, a árvore consorciada com
as pastagens pode cumprir funções como a de fertilizar, de
forma significativa, o solo por intermédio de folhas caí-
das; aumentar o nitrogênio do solo, por meio de associações
de suas raízes com bactérias ou fungos; e melhorar a. textu-
ra e a aeração do solo, mediante os efeitos físicos e quími-
cos (BISHOP, 1979).

~ 2.5. Sistemas Consorciados de Árvores com Pastagens: Alguns
Exemplos

o consórcio de árvores com pastagens é muito emprega-
do em alguns países das Américas do Sul e Central, Nova Ze-
lândia etc. Espécies como Cordia alliodora, Alnusacuminata,

I

Eucalyptus deglupta e Erythrina sp são conhecidas em consor
ciações com pastagens na Costa Rica.
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BEER (1980), estudando a presença de Erythrina
poeppigiana (porte arbóreo e leguminosa) em áreas de pasta-
gens, na Costa Rica, constatou que a razão principal do em-
prego desta espécie é devida à fixação de nitrogênio no so-
lo. Este fato implica menor quantidade de adubo químico pa-
ra manter a produção do pasto.

Decarett e Blydenstein, citados por DUBOIS (19801 d~
monstraram que a porcentagem de proteína nas gramíneas for-
rageiras que crescem ao redor de Erythrina sp é significati
vamente superior às taxas observadas nas gramíneas que se
desenvolvem fora do local de influênciâ desta espécie legu-
minosa.

o consórcio de Alnus acuminata (espécie arbórea nao
leguminosa e fixadora de nitrogênio) com pastagens é prati-
cado, em alguns casos, há mais de 90 anos na Costa Rica. As
vantagens do consórcio consistem na produção de forragem e
madeira ao mesmo tempo. Por outro lado, as árvores melhoram,
física e quimicamente, o solo, mediante o seu sistema radi-
cular e a fixação de nitrogênio (POSCHEN, s.d.).

Apesar do reduzido número de trabalhos desenvolvidos
no Brasil até o momento, tanto em nível de empresas flores-
tais quanto por instituições de pesquisas, osresultadostêm
demonstrado a viabilidade da consorciação de espécies flo-
restais com pastagens.

SCHREINER e BAGGIO (1986), em trabalhos de pesquisa
no Município de Imbituva, Estado de são Paulo, envolvendo
bovinos introduzidos em pasto natural sob um povoamento de
Pinus elliotti, com três anos de idade, com espaçamento de
3 m x 3 m, numa área de 84 ha, ccncluíram que a manutenção
dos bovinos na área florestal possibilitou uma produção de
carne da ordem de 20 kg/ha/ano, traduzindo-se em razoável
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vantagem para o empresário florestal, diante da modicidade
de seu custo.

COUTO et alii (1988), em trabalhos de pesquisa no Va--
le do Rio Doce, Estado de Minas Gerais, por meio da utiliz~
ção de sistemas envolvendo gado bovino em eucaliptal a ser
explorado, relatam que não houve compactação do solo, mesmo
nas parcelas com maior carga animal/hectare. Segundo estes
au~ores, houve aumento de 2,2 a 4,4 vezes no rendimento de
roçada preparatória para exploração, em comparaçao com o ren
dimento em área não sujeita a pastoreio na região.

Na região semi-árida brasileira, a consorciação da
algaroba com a palma forrageira é bastante difundida no meio
rural, entre pequenos e médios proprietários, e tem possibi
litado a esses produtores menores dificuldades para mante-
rem seus rebanhos durante as épocas de seca (RIBASKI, 1987).

Na Amazônia brasileira, LINS (1982), trabalhando no
Projeto Jari, constatou a viabilidade econômica e zootécni-
ca da introdução de bovinos e eqüinos em pastagens formadas
sob povoamentos de Pinus caribea, varo hondurensis, até o
sétimo ano. O referido autor considerou que o consórcio pr2
porciona vantagens como, por exemplo: diminuição de mão-de-
obra para limpezas e facilidades de penetração na área para
serviços de supervisão.
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o '.6. Caracterização das Espécies utilizadas no Sistema

2.6.1. Espécies Florestais

2.6.1.1. Paricá (Schizolobium amazonicum (Hub) Ducke)

o paricá, Schizolobium amazonicum, é uma espécie fIo
restal indicada para plantações na Região Amazônica, segun-
do o IBDF (sod.)o

DUCKE (1949) enfatiza o paricá como árvore grande da
mata primária e secundária da terra firme e várzea alta, a-
presentando rápido crescimento. Segundo RIZZINI (1971), a
árvore é muito parecida com a de guapuruvu (Schizolobium
parahyba), inclusive pelo rápido crescimento, e com as mes-
mas propriedades e empregos, distinguindo-se desta, entre-
tanto, por florescer sem folhas e pelas flores e frutos duas
vezes menores, bem como pelas pétalas oblongas, mais firmes
e glabras e pêlos pedicelos articulares; as folhas atingem
até dois metros na fase jovem.

A madeira do paricá é considerada leve (0,30 g/cm3),
possuindo cor branca, com indicações para forros, palitos,
canoas e papel (LE COINTE, 1947). Em Porto Velho, Estado de
Rondônia, é utilizada para laminação, embora a lâmina seja

(

muito leve (CARPANEZZI, 1986). MELO (1973) concluiu que a
espécie pode fornecer boa matéria-prima à obtenção de celu-
lose para papel, destacando-se o seu fácil branqueamento e
as excelentes resistências obtidas com o papel branqueado.

Os trabalhos relacionados com a silvicultura dessa es
pécie ainda são poucos. Dentre os que tratam sobre o assun-
to, alguns se referem somente a determinados aspectos de seu
ciclo vegetativo.
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A produção de mudas de paricá não é muito problemáti
ca. O tempo necessário para a formação de mudas em condi-
ções de plantio é de dois meses, desde a semeadura direta
em sacos plásticos até atingirem altura entre 20 e 30 cm ~
QUES, 1981).

Os resultados encontrados em plantios experimentais
têm corilirmado o conceito existente de espécie de rápido
crescimento, tanto em Bragança, Estado do Pará (PEREIRA e
COSTA, 1977), quanto em Belterra, também no Pará ~RESA ... ,
1986)0

O paricá é incluído por PECK (l979) na seleção de es
pécies leguminosas para consórcios agroflorestais na Região
Amazônica.

2.6.1.2. Tatajuba (Bagassa guianensis Aubl.)

A tatajuba (Bagassa guianensis) é uma espécie flores
tal, cuja madeira tem sido muito utilizada pelas serrarias
localizadas na Região Amazônica. É aceita nos mercados na-
cional e internacional.

De acordo com LOUREIRO e SILVA (1968), a espécie tem
sua ocorrência nas Guianas e no Estado do Pará, em especial
nos arredores de Belém, norte de Óbidos e entre os rios To-
cantins, Xingu e Tapajós até o Município de Parintins, no
Baixo Amazonas. Observações de campo evidenciam também sua
presença em áreas de pastagens degradadas no Município de
Paragominas, Pará o

A árvore é considerada grande (15-25 m), muitas ve-
zes atingindo porte dominante,. copa um tanto ramificada, fu~
te algumas vezes torcido, com a base reforçada e frutos gra!!,
des com bastantes sementes (LOUREIRO ~~, 1979).



21

A madeira é considerada pesada (0,75 a 0,85 g/cm3),
com utilização em construgão naval (convés, assoalho e arma
ção), carpintaria, marcenaria, construção em geral, cabos
de ferramentas manuais e dormentes (SUDAM, 1979).

Apesar de não ter sido ainda profundamente estudada,
informações disponíveis sobre a silvicultura da tatajuba e-
videnciam seu potencial para plantações florestais na Re-
gião Amazônica.

LEÃO (1984) relata uma série de conhecimentos sobre
a produção e a tecnologia de suas sementes. A colheita dos
frutos-sementes é realizada em lonas estendidas sob as árvo
res matrizes. Como os frutos apresentam-se carnosos, sao
lavados diversas vezes em água corrente e colocados para se
car à sombra, em ambiente com bastante ventilação. Para a
retirada de impurezas, utiliza-se o método da aeração, com
o emprego de ventiladores.

Segundo MARQUES e BRIENZA JúNrOR (1983), o tempo pa-
ra a produção de mudas é de cerca de quatro a cinco meses.
A espécie também responde favoravelmente à adubação.

Conforme mencionam LOUREIRO et alii (1979), experiên-- -
cias efetuadas na Reserva Florestal Ducke, em plena abertu-
ra, evidenciam bom crescimento em altura (4,19 m), na idade
de 18 meses. Entretanto, em plantio sob sombra, a espécie a-

presentou crescimento baixo em altura e diâmetro e mortali-
dade elevada. Segundo esses autores, parece tratar-se de es
pécie exigente de luz.

Resultados de um ensaio de espécies a pleno sol na
Floresta Nacional do Tapajós, Município de Santarém, Estado
do Pará, revelam taxas elevadas de crescimento para a tata-
juba. O principal problema observado foi a ocorrência de bi
furcação (YARED et ~, 1980).



22

A tatajuba tem sido, também, plantada em sistemas a-
groflorestais. BRIENZA JÚNIOR et alii (1985), estudando a
combinação da tatajuba com caupi (Vi~la unguiculata) , em
Belterra, observaram que o crescimento em altura e o DAP da
espécie florestal foram favorecidos pelo consórcio destacan
a cultura agrícola. Enfatizam que a sobrevivência da tataj~
ba não foi afetada no referido consórcio.

2.6.1.3. Eucalipto (Eucaly:ptus tereticornis Smith)

Dentre as espécies do gênero Eucaly:ptus introduzidas
e testadas ou em testes no Brasil, Eucalyptus tereticornis
é considerada uma das que apresentam maior potencial. Esta
espécie tem sua área de ocorrência natural na Austrália,
abrangendo de Victoria até o norte de Queesland, com clima
que vai de temperado a tropical subúmido ou úmido (GOLFARI
e PINHEIRO NETO, 1970).

A referida espécie de eucalipto apresenta crescimen-
to rápido, que pode alcançar incrementos de 3,0 m de altura
nos primeiros quatro anos de plantio. Segundo a FAO (1981),
pode crescer sobre uma variedade de solos, mas tem preferê~
cia por solos profundos e bem drenados, incluindo solos al~
vi onais, lamaçais ou argilosos. A precipitação ótima parece
estar compreendida entre 800 e 1.500 mm, mas já foi planta-
da em estações de mais baixo nível de chuvas. Sua madeira é
de cor avermelhada e, de maneira geral, apropriada para os
seguintes usos: serraria, postes, dormentes, celulose, pai-
néis de fibras e partículas, carvão e lenha (COZZO, 1955;
GOLFARI e PINHEIRO NETO, 1970; PRODEPEF, 1976;
alii, 1978; HIGGINIS, 1978).

GOLFARI et
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No Brasil, apesar de existirem plantações antigas de
Eucalyptus tereticornis, na maioria de seus Estados, é pro-
vável que as melhores áreas para esta espécie estejam ~r~
giões de cerrado, Nordeste e Norte, onde convém utilizar se-
mentes procedentes de latitudes eqüidistantes (GOLFARI et
alii, 1978). As procedências correspondentes aos números
8140 (Cooktown, QLA 16010' - 144' 50' - aLt. 365 m) e 81'j0

(Sth. Mingelo, QLA 20000' - 146045') sao mencionadas por
PRODEPEF (1976) como potencialmente aptas para amplas áreas
do norte do Brasil. Resultados iniciais encontrados em pla~
tios experimentais têm confirmado a indicação de Eucalyptus
tereticornis 8140 para a Região Amazônica. Em Porto Velho,
em ensaios comparativos de espécies/procedências, o E.
tereticornis 8140 mostrou-se a espécie de melhor crescimen-
to em altura (EMPRESA ... , 1988).

Os estudos da EMPRESA ... (1987), envolvendo ensaios
instalados em duas propriedades da Companhia Florestal Mon-
te Dourado - CFMD, no Município de Almerim, Estado do Pará,
evidenciam também o bom desempenho de Eucalyptus tereticornis
8140) .

KANASHIRO et alii (1983) mencionam que, em solo argi-- -
loso, classificado como Latossolo Distrófico Amarelo, textu
ra muito argilosa, no Campo Experimental de Belterra, o E.
tereticdrnis (CAF) ap~esentou os melhores valores para altu
ra, dentre outras espécies testadas.
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e 2.6.2. Cultura Agrícola de Ciclo Curto

2.6.2.1. Milho (Zea mays L.)

° milho (Zea mays) é uma planta que, pelas variadas
características de uso, quer na alimentação humana, quer na
animal, ou ainda como matéria-prima na indústria, constitui
um dos cereais mais expressivos do Brasil.

Na Região Amazônica, embora existam áreas potencial-
mente aptas ao seu cultivo econômico, quer com relaçãoaor~
curso natural solo, quer como as características hídricas e
térmicas altamente favoráveis, não são encontradas grandes
plantações. É cultivado, de modo geral, por produtores de
baixa renda, como o plantio, na maioria das vezes, realiza-
do em associação com outras culturas de subsistência, como
o arroz, a mandioca e o feijão ou as fibrosas, como a juta
e a malva, sem a utilização de insumos modernos.

Por sua versatilidade de usos e funções, o milho tem
sido, também, plantado em sistemas agroflorestais. MONIZ
(1987) relata que o cultivo do milho em associação inicial
com o eucalipto pode ser uma prática interessante, em razao
de não afetar a sobrevivência da espécie florestal e, ain-
da, promover uma redução de 50,75% no custo da implantação
da espécie florestal. CASTILLO (1977) também assinala a via
bilidade econômica de se plantar milho entre as fileiras de
eucalipto, pois, segundo ele, esta prática diminui os cus-
tos de reflorestamento em torno de 60%.

° milho é particularmente interessante para a forma-
çao de sistemas consorciados com florestas ante a simplici-
dade de sua condução e o seu melhor comportamento diante de
diversidades climáticas (SCHRElNER e BAGGIO, 1984).
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o 2.6.3. Forrageira

2.6.3.1. Capim-Marandu (Brachiaria brizantha (Hochst.
ex. A. Rich) (Stap.)

o capim-marandu é classificado na família
subfamília Panicoideae, tribo Paniceaea; pertence
Brachiaria e é da espécie brizantha (STEBBINS e
1961) .

Graminea,
~ao genero

CRAMPTON,

NUNES et alii (1984), fazendo referências a alguns a~
tores, descrevem a espécie como plantá cespitosa, muito ro-
busta, de 1,5 a 2,5 m de altura, com colmos jJriciaisprostr.§:
dos, porém produzindo rebentos predominantemente eretos; ri
zomas muito curtos e encurvados; colmos floríferos eretos;
lâminas foliares linear-lanceoladas, esparsamente pilosasna
face ventral e glabras na face dorsal; inflorescência de a-
té 40 em de comprimento; espiguetas unisseriadas ao longo
do raque, oblongas a elíptico-oblongas, com 5 a 5,5 mm de
comprimento, por 2 a 2,5 mm de largura, e esparsamente pilo
sas no ápice.

Originário de uma região vulcânica da África, o ca-
pim-marandu foi introduzido no Brasil por volta de 1967. Foi
cultivado por vários anos em Ibirarema, Estado de são Paulo,
de onde foi distribuído a várias regiões brasileiras (NUNES
et alii, 1984). Na Região Amazônica, a introdução é recente.
Entretanto, DIAS FILHO (1982), relatando estudos conduzidos
em Paragominas, indica a espécie como sendo muito promisso-
ra para essa localidade.

O capim-marandu não é exigente quanto a tipo de solo,
mas sua produção em terrenos férteis é considerada superior
(PUPO, 1985). O seu estabelecimento em solos arenosos ainda
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é desconhecido, porém podem ser utilizados desde que pos-
suam razoável fertilidade (NUNES et alii, 1984).

De acordo com ALCÂNTARA e BUFARAH (1983), o capim-
marandu é uma espécie promissora para fenação e pastagem,
sendo muito apreciada pelos animais, principalmente os seus
brotos novos, que surgem após a queimada. PUPO (1985) men-
ciona que a espécie proporciona forragem de boa qualidade,
cuja análise bromatológica realizada pelo Instituto de Zoo-
tecnia, em Nova Odessa, Estado de são Paulo, apresentou
6,29% de proteína e 27,81% de fibra na matéria seca.

O estabelecimento dessa gramínea é feito quase sem-
pre por intermédio de sementes. Segundo DIAS FILHO (1987),a
semeadura pode ser realizada a lanço ou em sulcos com taxa
de semeadura de 6-8 kg/ha, utilizando-se sementes deboaqua
lidade.



3. MATERIAL E NlÉ'TODOS

3.1. Localização do Experimento

o experimento foi conduzido no Campo Experimental de
Paragominas, do Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico
Úmido - CPATU/EMBRAPA, localizado na Fazenda Poderosa, a 12
km do Muntcípio de Paragominas (20581 Lat. S - 47027' Long.
OG), conforme se observa na Figura 1.

3.2. Características da Área Experimental

A área experimental era originalmente uma floresta
densa que foi derrubada, queimada e utilizada com pastagem
de capim-colonião. Na época da instalação do experimento, o
local apresentava-se totalmente tomado por capoeira, que s~
cedeu a uma pastagem, abandonada por aproximadamente três
anos.

27
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3.3. Solos

o solo predominante no Campo Experimental de Parago-
minas é classificado como Latossolo Amarelo (Oxissolo), tex
tura muito argilosa (VEIGA et alii, 1985).

Antecedendo a implantação do experimento, fez-se uma
amostragem, coletando um total de 20 amostras simples (O a
20 em de profundidade), que constituíram uma única amostra
composta. Os resultados das características físicas e quími
cas do solo encontram-se no Quadro 1.

QUADRO 1 - Características Físicas e Químicas de Amostras Ti
radas de O a 20 em de Profundidade, Antes de Ini
ciar o Experimento

03.racterísticasFLsicas pH Características Químicas

Areia Limo Argila (H2O) M.O P Ca++ Mg++ K+ Al+++

-------- % -------- % çppn) ----- meq/lOO g -----

3 34 63 5,9 2,69 1 4,40 0,96 0,11 0,00

3.4. Clima

entre os tipos Ami e Aw-j,
meteorológico mais pr-óxí,-mo situa-se a cerca de 12 km do experimento. Os dados do

período 1980/88 indicam pluviosidade média de 1.800 mm, com
uma estação mais seca de julho a novembro, conforme se ob-
serva no Quadro 2. A temperatura média anual é de 26,90C,
sendo a média das máximas de 32,6oC e das mínimas de 21,90C

O clima local é de transição
da classificação de Keppen. O posto

e umidade relativa de 85%.



QUADRO 2 - Precipitação P1uviométrica {mm) Referente ao Período de 1980 a 1988 em Parago-, ,minas-Para

Anos
Mês

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Janeiro 127,8 262,6 302,0 115,6 286,8 314,8 209,3 203,4 275,0
Fevereiró 676,1 271,7 324,6 254,0 320,6 557,9 343,0 181,4 175,8
Março 276,3 385,4 405,0 144,0 624,3 505,5 499,2 557,2 354,6
Abril 264,1 121,8 298,2 71,2 425,5 447,1 459,1 333,6 567,2
Maio 33,9 97,2 27,9 79,0 320,4 234,7 158,6 150,7 199,7
Junho 99,1 11,8 34,5 5,1 98,6 111,2 139,9 71,2 32,9
Julho 38,6 20,8 13,9 2,6 34,2 31,6 46,8 0,0 19,5
Agosto 15,6 58,1 45,4 12,9 41,9 47,5 25,0 17,1 11,7
Setembro 47,5 33,0 10,6 37,7 42,7 17,3 66,1 17,3 32,0
Outubro 14,8 12,1 24,3 12,3 118,2 149,4 116,0 8,8 39,9
Novembro 62,4 70,5 23,0 4,8 20,7 158,9 139,0 33,6 105,1
Dezembro 67,3 117,7 156,1 118,6 6,1 210,9 130,6 26,3 197,8

Total 1.723,5 1.462,7 1.665,5 857,8 2.340,0 2.786,8 2.332,6 1.600,6 2.011,2

Fonte: EMBRAPA-CPATU.

VJ
O
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3.5. Sementes

3.5.1. Pari cá , Tatajuba e Eucalipto

As sementes de paricá e tatajuba foram coletadas na
Floresta Nacional do Tapajós. As sementes de eucalipto
(Eucalyptus tereticornis, procedência 8140 - Cookton QLA),
foram fornecidas pelo Centro Nacional de Pesquisa de Flores
tas - CNPF/EMBRAPA.

3.5.2. Milho e Capim-Marandu

As sementes de milho do cultivar BR-5102 foram adqui
ridas junto ao Serviço de Produção de Sementes Básicas da
EMBRAPA, gerência Imperatriz, Estado do Maranhão. As semen-
tes de capim-marandu foram obtidas no comércio de Belém, Es
tado do Pará.

3.6. Fertilizantes

Usaram-se as fórmulas 15-25-12; 5-29-15 e 40-60-30.

3.7. Delineamento Experimental e Tratamentos

o delineamento experimental utilizado foi o intei-
ramente casualizado com seis tratamentos e três repetições:

a) Paricá em monocultivo.
b) Eucalipto em monocultivo.
c) Tatajuba em monocultivo.
d) Paricá em consórcio com o milho e com o capim-ma-

randu.
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e) Eucalipto em consórcio com o milho e com o capim-
marandu.

f) Tatajuba em consórcio com o milho e com o capim-
marandu.

Para o presente trabalho, adotaram-se parcelas de ta
8 ' 2manho 24 m x 4 m, ocupando cada uma a area de 1.152 m . Ca

da parcela foi constituída de uma espécie florestal, plant~
da em duas faixas compostas por linhas triplas, distando
12,0 m entre si, com espaçamento de 3 m x 3 m entre as plag
tas. A área útil considerada foi de 432 m2, sendo realiza-
das medições em 36 plantas por parcela.

Para comparar as médias das variáveis dos tratamen-
tos, utilizou-se o teste de Scott-Knott, a 5% de probabili-
dade.

3.8. Instalação do Experimento

3.8.1. Preparo da Área

Após a roçagem e a queima da vegetação, a área expe-
rimental foi preparada mecanicamente, procedendo-se à reti-
rada de alguns tocos e o enleiramento com trator de esteira
AD-7. O preparo do solo foi executado com trator Ford 5600,
com grade aradora de 12 discos.

3.8.2. Produção das Mudas das Espécies Florestais

As mudas de tatajuba e de eucalipto foram produzidas
em sementeiras e repicadas para sacos plásticos de tamanho
20 cm x 15 cm. Para o paricá, o método de produção de mudas
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foi o de semeadura direta em sacos plásticos (20 em x 15 crn ) ,

utilizando-se duas sementes por recipientes. As mudas
foram levadas para o campo com a altura
cm.

entre 20-25

3.8.3. Plantio das Espécies Florestais do Milho e do Ca-
pim-Marandu

No primeiro ano (janeiro de 1985), realizou-se o pla~
tio das espécies florestais e do milho. As espécies flores-
tais foram plantadas em faixas compostas por linhas triplas,
distando 12 metros uma da outra, com espaçamento de 3 m x 3 m
entre plantas. Nas entrefaixas das espécies florestais e e~
tre as linhas destas, foi efetuado o plantio do milho (área
ocupada = 83,5% do total), no espaçamento de 1 m entre as
linhas, com seis a sete sementes por metro linear. No mome~
to do plantio das espécies florestais, foram aplicados 50 e/
planta de NPK (15-25-12). Após 60 dias do plantio, adicion~
ram-se 130 g/planta da mesma formulação. Para a adubação do
milho, utilizaram-se 19,60 kg/parcela, equivalente a 205 kg/
ha da formulação NPK (5-29-15). O nitrogênio foi aplicado
parcelado, sendo 1/4 do plantio, junto com o potássio e o
fósforo, e o restante 40 dias após o plantio, em cobertura,
afastado 10 cm da linha de plantio.

No segundo ano (1986), efetuou-se novamente o plan-
tio do milho, somente entre as faixas das espécies flores-
tais. Foi ocupado 55,5% da área em função do crescimento
das copas e do sistema radicular das espécies florestais, as
quais poderiam ser afetadas pelo preparo mecanizado da área.
A área útil para o plantio apresentou uma largura de 10 me-
tros e não 12, como ocorreu no primeiro ano. O espaçamento
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adotado, bem como a adubação do milho, foi idêntico ao uti-
lizado no ano de 1985.

No terceiro ano (1987), implantou-se a terceira e úl
tima fase do experimento, que constou também da participa-
ção do milho, sendo este plantado em combinação com o capim-
marandu nas entrefaixas das espécies florestais. A área o-
cupada foi de 44,4%, com largura entre as faixas de aproxi-
madamente oito metros. A adubação química utilizada foi de
6,62 kg/parcela, correspondente a 130 kg/ha da fórmula ~~K

(40-60-30), sendo o nitrogênio aplicado 1/4 no plantio e o
restante após 40 dias.

O arranjo espacial dos componentes, durante a implan
tação do experimento, encontra-se na Figura 2.

3.8.4. Tratos Culturais

No primeiro e segundo anos, os tratos culturais cons
.tituíram de roçagens manuais ao longo de todas as faixas
das espécies florestais e de capinas, também manuais, na
área ocupada com o milho. No terceiro ano, foram realizadas
duas capinas, somente na área ocupada com o milho e com o
capim-marandu.

3.9. Coleta de Dados

As observações para as espécies florestais foram rea
lizadas a cada 12 meses, a partir da data do plantio, até
aos 36 meses de idade, correspondendo a fase final de esta-
belecimento do sistema agrossilvipastoril. Nesta idade, ab~
teram-se árvores para a quantificação da produção de bioilla~
sa seca nos seus diferentes componentes (lenho, galhos,
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casca e folhas). Foram determinados ainda a concentração e
o conteúdo dos nutrientes fósforo, potássio, magnésio e cál
cio nos diversos componentes das árvores de paricá, de eu-
calipto e de tatajuba.

Os dados para a análise da produção de milho, como
também para a quantificação da disponibilidade de matéria
seca do capim-marandu , foram coletados nas entrefaixas das
espécies florestais.

Para as considerações econômicas, utilizaram-se os va
lores médios dos custos, bem como as receitas obtidas dUIan
te o estabelecimento do sistema agrossilvipastoril.

3.9.1. Espécies Florestais

3.9.1.1. Dados Dendrométricos

A altura das árvores de paricá, de eucalipto e de ta
.tajuba, nos primeiros 12 meses, foi determinada com o auxí-
lio de uma régua graduada de 5 em 5 cm, enquanto nos perío-
dos subseqüentes fez-se o uso do aparelho "blumelaiss".

O diâmetro à altura do peito (DAP) foi obtido com o
auxílio de um paquímetro e de uma fita diamétrica.

3.9.1.2. Produção de Biomassa Seca

Com base nos dados obtidos, na avaliação da sobrevi-
vência, da altura e do DAP, aos 36 meses de idade, selecio-
nou-se uma árvore mais representativa, por parcela e por e~
pécie estudada, para determinar a produção de biomassa seca
nos seus diversos componentes. Após o abate de cada árvore,
realizou-se a pesagem (peso do material Úmido), separadamente,
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dos vários componentes da parte aérea (lenho, galhos, casca
e folhas), conforme BLACKMON et alii (1979). O lenho foi di
vidido em quatro seções, e um disco de 5 cm de espessura
foi retirado da parte central de cada seção. Retiraram-se,
também, amostras da casca, dos galhos e das folhas, sendo
estes dois Últimos componentes obtidos da parte intermediá-
ria da copa, em locais distintos, correspondentes aos qua-
tro pontos cardeais.

Para não alterar a umidade do material e evitar sua
possível fermentação, as amostras foram acondicionadas em
sacos de papel e enviadas ao laboratório. Após a secagem das

~ oamostras em estufa de ventilaçao forçada a 70 ±. 5 C, du..ran-
te 72 horas, determinou-se a porcentagem de peso da matéria
seca para cada componente.

Posteriormente, foram calculados os pesos de matéria
seca desses componentes, multiplicando-se a porcentagem do
peso de matéria seca do lenho, da casca, dos galhos e das
folhas pelo peso úmido total dos respectivos componentes,
para cada árvore.

3.9.1.3. Concentração e Conteúdo de Nutrientes

Para a determinação da concentração e do conteúdo
dos nutrientes fósforo, potássio, magnésio e cálcio, utili-
zaram-se as mesmas amostras secas das espécies florestais.
Essas amostras foram trituradas separadamente, em moinho ti
po Retsch Gurbh, e passadas em peneira de 40 "me ah!',

As determinações das concentrações de cálcio e de ma~
nésio foram efetuadas com espectrofotômetro de absorção atô
mica, sendo o potássio determinado em fotômetro de chamas e
o fósforo pelo método Vanadomolibidato de amônio.



Os conteúdos de nutrientes na biomassa das espécies
florestais foram determinados, multiplicando-se os valores
dos teores dos elementos encontrados nas amostras pelos pe-
sos da produção de biomassa seca correspondente.

3.9.2. Produção de Mllho

Para determinar. a produção de milho, coletou-se a pr,S2.
dução total nas entrefaixas e nas entrelinhas (somente no
primeiro ano) das espécies florestais. O teor de umidade dos
grãos por ocasião da coleta apresentava-se em torno de 15%.

3.9.3. Disponibilidade de Matéria Seca do Capim-Marandu

A quantificação da disponibilidade de matéria
do capim-marandu, plantado em consórcio com as três

seca
,espe-

,aerea,

meses após o seu plantio, me-
material disponível da parte

2obtido de 10 amostras de 0,5 m , sorteadas, ao aca-

cies florestais, foi feita 12
.diante o corte e a pesa~em do

so, ao longo das entrefaixas de cada uma das espécies flo-
restais. O corte do capim foi realizado manualmente, a uma
altura de aproximadamente 10 em do solo, efetuando-se, si-
multaneamente, a pesagem por parcela experimental o

Os procedimentos de preparo do material, bem como do
cálculo da disponibilidade de matéria seca, foram os mesmos
adotados para as espécies florestais, com exceçao do acondi
cionamento do material, que foi feito em sacos de pano, em
vez de sacos de papel.
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3.9.4. Considerações Econômicas

Para as considerações econômicas, calcularam-se os
custos médios, a preço de mercado, dos insumos utilizados,
como também os custos de mão-de-obra e de máquinas elnprega-
dos em homem/dia/hectare e equipamento/hora/hectare, respes
tivamente. As receitas médias foram calculadas com base na
produção agrícola obtida.



40 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Apêndice do presente trabalho, apresentam-se as
análises estatísticas das variáveis selecionadas para a ava
liação das espécies florestais: sobrevivência, altura, DAP,
produção de biomassa seca e concentração de nutrientes (Qu~
dos lA, 2A, 3A, 4A e 5A); e do capim-marandu: disponibilid~
de de matéria seca (Quadro 6A). Encontra-se também a rela-
ção dos custos estimados de mão-de-obra, de máquinas e de
insumos utilizados para as considerações econômicas (Qua-
dros 7A e 8A).

A análise de variância dos valores médios obtidosp~
ra a sobrevivência, para a altura e para o DAP das espécies
florestais plantadas em mono cultivo e em consórcio com o mi
lho e com o capim-marandu (Quadros IA, 2A e 3A), apresentou
aos 12, 24 e 36 meses de idade, valores de F estatisticamen
te significativos, a 5% de probabilidade.

Com relação à análise de variância dos valores mé-
dios obtidos para a produção de biomassa seca nos diversos

40
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componentes das árvores (Quadro 4A), observam-se, tanto no
lenho quanto na casca e nas folhas, valores de F estatisti-
camente significativos, a 5% de probabilidade, enquanto nos
galhos tais valores não foram significativos.

Quanto à análise de variância dos valores médios ob-
tidos para a concentração dos nutrientes fósforo, potássio,
magnésio e cálcio nos diversos componentes das árvores
(Quadro 5A), os resultados evidenciaram valores de F esta-
tisticamente significativos, a 5% de probabilidade. Exceção
se faz para o fósforo no lenho e nos galhos, potássio na
casca e nas folhas, magnésio nos galhos e cálcio nos galhos,
na casca e nas folhas, onde não houve diferença significati
va.

Com referência à análise de variância dos valores mé
dios obtidos para a disponibilidade de matéria seca do ca-
pim-marandu, plantado em consórcio com as espécies flores-
tais (Quadro 6A), os resultados mostraram valores de F est~
tisticamente não-significativos, a 5% de probabilidade.

4.1. Espécies Florestais

4.1.1. Sobrevivência

Comparando os valores médios obtidos para a sobrevi-
vência das espécies florestais (Quadro 3), verifica-se que
os tratamentosmantiveram a mesma posição nas três idades avali
adas. Aos 36 meses, os maiores valores foram apresentados
pelo eucalipto em monocultivo (99,6%) e em consórcio ~9,2%)
e pelo paricá em monocultivo (98,8%) e em consórcio (95,5%),
os quais diferiram estatisticamente dos valores dos outros
tratamentos. Estes, por sua vez, foram estatisticamente



QUADRO 3 - Valores Médios Obtidos para a Sobrevivência (%) das Espécies Florestais Paricá,
Eucalipto e Tatajuba, Plantadas em Monocultivo e em Consórcio com o Milho e com
o Capim-Marandu, aos 12, 24 e 36 Meses de Idade

Sobrevivência (%)
Tratamentos

12
Meses

24
Meses

36
Meses

Paricá (monocultivo)

Tatajuba em consórcio com o milho e com o capim-marandu

99,6 a 99,2 a 98,8 a

100,0 a 99,6 a 99,6 a

89,6 b 89,6 b 89,6 b

95,5 a 95,5 a 95,5 a

100,0 a 99,6 a 99,2 a

76,2 c 75,1 c 72,9 c

Eucalipto (monocultivo)

Tatajuba (monocultivo)

Paricá em consórcio com o milho e com o capim-marandu

Eucalipto em consórcio com o milho e com o capim-marandu

Valores médios seguidos da mesma letra, nas colunas, nao diferem estatisticamente a 5%, pe-
lo teste de Scott-Knott.
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diferentes entre si, com a segunda posição sendo ocupada p~
Ia tatajuba em monocultivo (89,6%), enquanto a terceira foi
ocupada pela mesma espécie, porém em consórcio (72,9%)~ Os
menores valores de sobrevivência encontrados para a tataju-
ba em mono cultivo e em consórcio, quando comparados com os
das outras duas espécies plantadas nas mesmas condições, fo
ram ocasionados, em.grande parte, pelo corte apicaldaspla~
tas na fase de implantação. Esse dano foi provocado por ani
mais silvestres (cervídeos), os quais consumiram as folhas
e os brotos novos. A ocorrência desses animais danificando
plantações de tatajuba também é relatada por LOUREIRO et
~ (1979), principalmente quando as plantas ainda se en-
contram na fase juvenil. Diante desse fato, há a necessida-
de de ações preventivas para o estabelecimento desta espé-
cie, uma vez que a madeira da tatajuba tem sido muito utili
zada pelas serrarias localizadas na Região Amazônica.

Comparando ainda a sobrevivência das espécies flore~
tais em mono cultivo versus plantio consorciado (Quadro 3),
verifica-se que, quando estão em consórcio, apresentam meno
res valores do que quando em monocultivo, muito embora ape-
nas se observe diferença significativa para a tatajuba. Tal
diminuição pode ser decorrente de danos causados às plantas
das espécies florestais durante a execução das capinas e a
colheita do milho.

4.1.2. Altura

Analisando o Quadro 4, verifica-se, aos 12 meses de
idade, ou seja, após o primeiro cultivo do milho, que osmai
ores valores de altura foram apresentados pelas espécies p~

ricá em consórcio (3,21m) e em monocultivo (2,76 m) e pelo



QUADRO 4 - Valores Médios Obtidos para a Altura (m) das Espécies Florestais Paricá, EucaliE
to e Tatajuba, Plantadas em Monocultivo e em Consórcio com o Milho e com o Ca-
pim-Marandu, aos 12, 24 e 36 Meses de Idade

Altura (m)
Tratamentos 12

Meses
24

Meses
36

Meses

Paricá (monocultivo) 2,76 a 3,84 c 5,93 c

Eucalipto (monocultivo) 2,28 a 5,03 b 7,63 b

Tatajuba (monocultivo) 0,96 b 1,46 d 2,59 d

Paricá em consórcio com o milho e com o capim-marandu 3,21 a 7,13 a 10,84 a

Eucalipto em consórcio com o milho e com o capim-marandu 2,73 a 5,59 b 8,19 b

Tatajuba em consórcio com o milho e com o capim-marandu 1,13 b 2,49 d 4,18 d

Valores médios seguidos da mesma letra, nas colunas, nao diferem estatisticamente a 5%, p~
10 teste de Scott-Knott.

+:-
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eucalipto em consórcio (2,73 m) e em monocultivo (2,28m),os
quais diferiram estatisticamente dos valores apresentados
pela tatajuba em consórcio (1,13 m ) e emmonocultivo (0,96m),

que por sua vez foram estatisticamente iguais entre si.
Com relação à avaliação realizada aos 24 meses de 1-

dade, quando se efetuou o segundo cultivo do milho, o maior
valor para a altura foi apresentado também pelo paricá em
consórcio (7,13 m), que dif~ estatisticamente dos demais
tratamentos. Em segunda posição, com valores estatisticamen
te iguais entre si,ficou o eucalipto em consórcio (5,59 m)

e em monocultivo (5,03 m), enquanto em terceira posição fi-
cou o paricá em monocultivo (3,84 m) , Em Última posição, com
valores também estatisticamente iguais entre si, enquadrou-
se a tata juba em consórcio (2,49 m) e em monocul tivo (1,46m),

Com relação à avaliação realizada aos 36 meses de i-
dade, quando se efetuou o terceiro cultivo do milho em con-
junto com o plantio do capim-marandu, observa-se que os tra

.tamentos mantiveram a mesma posição daquela verificada aos 24
meses. Quanto aos valores, estes se mostraram bastante ex-
pressivos em comparação com os anteriores (paricá em consó~
cio: 10,84 m; eucalipto em consórcio: 8,19 m, e em monocul-
tivo: 7,63 m; paricá em monocultivo: 5,93 m; e tatajuba em
consórcio: 4,18 m, e em monocultivo: 2,59 m).

Os valores apresentados pelo paricá em consórcio in-
dicam que o crescimento atual dessa leguminosa é superior
aos verificados em Bragança (PEREIRA e COSTA, 1977) e Bel-
t.er-ra (EMPRESA ••• , 1986).

A espécie apresenta, até aos 36 meses de idade, fus-
te ·'eto e linheiro. As ramificações, em sua totalidade en-
contradas a partir de cerca de sete metros de altura, nao
prejudicam a qualidade do fuste. Os resultados encontrados
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para o paricá em consórcio confirmam a indicação da espécie
para consórcios agroflorestais e silviculturais na Região A

mazônica (PECK, 1979)0
Quanto ao eucalipto, independentemente das duas con-

dições de plantio, os resultados obtidos para a altura até
aos 36 meses de idade são considerados inferiores aos veri-
ficados em plantios homogêneos em Belterra (KANASHIRO et
~, 1983) e em duas propriedades da Companhia Florestal
Monte Dourado - CFMD (}ill~RESAo••, 1987).

Com relação à tatajuba, plantada em monocultivo e em
consórcio, os valores médios obtidos para a altura até aos})
meses deidade demonstraram que o crescimento atunl dessa
espécie é inf'erior ao verificado em outros locais onde ela
é citada como promissora (VEGA, 1976; YARED ~ alii, 1980;
YARED e CARPANEZZI, 1981). Tal fato está relacionado, em
grande parte, com o corte apical das plantas causado por a-
nimal silvestre. Embora tenha ocorrido esse problema, obseE
vações de campo revelam forma satisfatória das árvores, com
presença de leves sinuosidades no caule e formação de calo~
sidades nos locais de desrama.

Comparando ainda a altura das espécies florestaisoam
relação às duas formas de plantio (Quadro 4), observa-se,
tanto aos 12 quanto aos 24 e 36 meses de idade, uma superi,2.
ridade das espécies em consórcio, o que chega a ser estatis
ticamente diferente para o paricá, nas duas Últimas avalia-
çoes. Esse fato pode ser atribuído ao aproveitamento, por
parte das espécies florestais, do fertilizante aplicado à

I

cultura do milho e ao capim-marandu.
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4.1.3. DAP

Comparando os valores médios obtidos para o DAP das
espécies florestais (Quadro 5), observa-se que, em todas as
três idades avaliadas, os tratamentos mantiveram a mesma pos,i
çao. Aos 36 meses, o maior valor apresentou-se para o pari-
c~ em cons6rcio (10,06 em), que diferiu estatisticamente de
todos os outros tratamentos o Em segunda posiçao, com valo-
res estatisticamente iguais entre si, ficaram o eucalipto
em cons6rcio (7,33 em) e em monocultivo (7,26 em) e o pari-
c~ em monocultivo (6,59 em), enquanto a terceira posição,
com valores também estatisticamente iguais entre si, coube
à tatajuba em cons6rcio (3,68 em) e em monocultivo (2,26em).

Quando se compara ainda o DAP das espécies flores-
tais com relação às duas formas de plantio (Quadro 5), ob-
serva-se idêntico comportamento ao verificado para a altura,
ou seja, as espécies paric~, eucalipto e tatajuba em cons6r
cio apr-e sen tarem maiores valores de que quando em monocul ti-
VOo Com exceção do paric~, embora não tenha havido diferen-
ça entre os plantios em mono cultivo e em cons6rcio em todas
as idades avaliadas, houve tendência de os valores de DAP
serem maiores para o consórcio.

4.1.4. Produção de Biomassa Seca

Ao se compararem os valores médios obtidos para a pr.2,

dução de biomassa seca nos diversos componentes das árvores
(Quadro 6), verifica-se, no lenho, que os maiores valores
foram apresentados pelo paric~ em cons6rcio (18,4 t)ha) e
pelo eucalipto em consórcio (17,8 t)ha), os quais diferiram
significativamente dos demais tratamentoso Em segunda posição,



QUADRO 5 - Valores Médios Obtidos para o DAP (cm) das Espécies Florestais Paricá, Eucalip-
to e Tatajuba, Plantadas em Monocultivo e em Consórcio com o Milho e com o Ca-
pim-Marandu, aos 12, 24 e 36 Meses de Idade

Tratamentos
DAP (em)
.

12 24 36
Meses Meses Meses

-
2,95 b 5,53 b 6,59 b

2,45 b 5,56 b 7,26 b

1,04 c 1,66 c 2,26 c

4,20 a 7,84 a 10,06 a

2,48 b 5,89 b 7,33 b

1,15 c 2,53 c 3,68 c

Paricá (monocultivo)

Eucalipto (monocultivo)

Tatajuba (monocultivo)

Paricá em consórcio com o milho e com o capim-marandu

Eucalipto em consórcio com o milho e com o capim-marandu

Tatajuba em consórcio com o milho e com o capim-marandu

Valores médios seguidos da mesma letra, nas colunas, não diferem estatisticamente a 5%, p~
10 teste de Scott-Knott.
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com valores estatisticamente iguais entre si, ficaram o eu-
calipto em monocultivo (11,2 t/ha) e o paricá em monoculti-
vo (8,3 t/ha), enquanto em terceira posição apareceu a ta-
tajuba em monocultivo e em consórcio, com o mesmo valor
(2,8 t/ha).

Com relação à produção de biomassa seca nos calhos
(Quadro 6), embora nao se observassem diferenças significa ti
vas entre os tratamentos, o maior valor relativo foi apre-
sentado pelo paricá em consórcio (3,8 t/ha) e o menor pela
tatajuba em monocultivo (2,6 t/ha). Com os valores interme-
diários, em ordem decrescente, destacaram-se o paricá em m~
nocultivo (3,5 t/ha), o eucalipto em consórcio (3,Ot/ha) e
em monocultivo (2,8 t/ha) e a tatajuba em consórcio (2,7 t
lha) .

Quanto à produção de biomassa seca na casca (Quadro
6), o maior valor foi apresentado também pelo paricá em co~
sórcio (3,5 t/ha), que diferiu estatisticamente de todos os

.outros tratamentos. Estes, por sua vez, foram significati~
mente diferentes entre si, com exceção da tatajuba em con-
sórcio, que mostrou valor estatisticamente idêntico ao da
tatajuba em monocultivo, apresentando, em ambos os sistemas
de cultivo, valores de produção de biomassa seca muito pró-
ximos (0,5 e 0,4 t/ha, respectivamente).

Com referência à produção de biomassa seca nas fo-
lhas (Quadro 6), os maiores valores foram apresentados pelo
paricá em consórcio (2,5 t/ha) e pelo eucalipto em monocul-
tivo (2,0 t/ha) e em consórcio (1,9 t/ha), que diferiram e~
tatisticamente dos apresentados pelos demais tratamentos.
Estes, por sua vez, foram significativamente iguais entre
si, com o paricá em monocultivo apresentando 1,0 t/ha e a
tatajuba, tanto em consórcio quanto em monocultivo, 0,5 ti
ha.



QUADRO 6 - Valores Médios Obtidos para a Produção de Biomassa Seca (T/ha) nos Diversos Compo
nentes das Árvores de Paricá, Eucalipto e Tatajuba, Plantadas em Monocultivo e ei
Consórcio com o Milho e com o Capim-Marandu, e suas Respectivas Porcentagens em
Relação ao Total aos 36 Meses de Idade

Tratamentos Lenho % Galhos Total %% Casca % Folhas %

Paricá (monocultivo) 8,3b 58,4 3,5a 100

Eucalipto (monocultivo) 11,2h 61,9 2,8a

Tatajuba (monocultivo) 2,8c 44,4 2,6a

Paricá em consórcio
com o milho e com o capimArnarandu l8,4a 65,2 3,8a

Euca1ipto em consórcio
com o milho e com o capim_marandu 69,8l7,8a 3,Oa

Tatajuba em consórcio
com o milho e com o capinLmarandu 2,8c 43,1 2,7a

24,6

15,4

41,3

13,5

11,8

41,5

1,4d 9,8

2,lc 11,6

0,4e 6,4

3,5a 12,4

1,Ob

2,Oa

0,5b

2,5a

1,9a

0,5b

7,2
11,1

7,9

8,9

7,4

7,7

l4,2b

12,lb 100

2,8b 11,0

6,3c 100

0,5e 7,7

28,2a 100

25,5a 100

6,5c 100

Valores médios seguidos da mesma letra, nas colunas, não diferem estatisticamente a 5%, pelo
teste de Scott-Knott.
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Quanto à produção de biomassa seca total (Quadro 6),
os maiores valores foram encontrados para o paricá em con-
sórcio (28,2 t/ha) e para o eucalipto em consórcio (25,5 t/
ha), que diferiram significativamente dos valores dos de-
mais tratamentos. Em segunda posição, com valores estatisti
camente iguais entre si, ficaram o paricá em monocultivo
(14,2 t/ha) e o eucalipto em monocultivo (12,1 t/ha) , en-
quanto a terceira posição ficou para a tatajuba em consór-
cio (6,5 t/ha) e em monocultivo (6,3 t/ha), com valores tam
bém estatisticamente iguais entre sio

De maneira geral, a boa "perforinance" do paricá em
consórcio, em comparação com os demais tratamentos, com re-
lação à produção de biomassa seca nos diversos componentes
analisados,se dev~possivelmente, à capacidade de conversão
de nutrientes por essa espécie florestal. Os valores médios
obtidos pelo paricá em consórcio, com relação ao segundo
melhor tratamento, indicam superioridade de prodllção de bio
.massa seca em torno de 3,5% no lenho, 8% nos galhos, 20% na
casca e 20% nas folhas (Quadro 6).

Ao comparar ainda a produção de biomassa seca nos di
versos componentes, com relação ao total (Quadro 6), verifi
ca-se, para todos os tratamentos analisados, que os maiores
valores percentuais situaram-se no lenho e, em ordem decre~
cente, nos galhos, na casca e nas folhas. Observou-se,entr~
tanto, uma distribuição percentual de biomassa seca mais ba.
lanceada entre o lenho e os galhos, para a tatajuba em con-
córcio e em monocultivo; entre os galhos e a casca, para o
eucalipto em monocultivo e em consórcio e para o paricá. em
consórcio; e entre a casca e as folhas, para todos os trat~
mentos analisados. A seqüência encontrada nos diversos com-
ponentes, em relação ao total, está de acordo com CURLIN
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(1970), que assinala que, geralmente, a parte aérea das ár-
vores tem sua biomassa distribuída na seguinte ordem decres
cente: lenho, galhos, casca e folhas.

4.1.5. Concentração de Nutrientes

Ao analisar os valores médios obtidos para a concen-
tração de fósforo nos diversos componentes das árvores, ob-
servou-se, no lenho, que os tratamentos não apresentaram d~
ferenças significativas. Os maiores valores relativos foram
mostrados pelo paricá em consórcio eem monocultivo, ambos
os tratamentos com 0,020%, e o menor valor foi apresentado
pelo eucalipto em monocultivo (0,013%). Com valores interme-
diários, si+uaz-am-ee , em ordem decrescente, a tatajuba em
consórcio (0,017%) e em monocultivo (0,016%) e o eucalipto
em consórcio (0,014%). Nos galhos, embora não se verificassem
também, diferenças significativas entre os tratamentos, os
maiores valores relativos foram apresentados pelo paricá em
consórcio e em monocultivo e pelo eucalipto em consórcio,
em que todos os tratamentos apresentaram 0,039%. Com os me-
nores valores apareceu a tatajuba em consórcio e em monocul
tivo, ambos os tratamentos com 0,034%, enquanto o eucalipto
em mono cultivo apresentou valor intermediário (0,036%). Com
relação à casca, os maiores valores foram exibidos pela ta-
tajuba em consórcio (0,030%), pelo paricá em consórcio e p~.la tatajuba em monocultivo, ambos os tratamentos com o mes-
mo valor (0,029%), além do paricá em mono cultivo (0,023%),
os quais diferiram estatisticamente dos valores dos outros
dois tratamentos. Estes, por sua vez, apresentaram-se esta-
tisticamente iguais entre si, com valores muito próximos um
do outro: eucalipto em consórcio (0,015%) e em monocultivo



QUADRO 7 - Valores Médios Obtidos para a Concentração (%) dos Nutrientes Fósforo (P), Potássio
(K), Magnésio (Mg) e Cálcio (Ca),nos Diversos Componentes das Árvores de Paricá, Eu
calipto e Tatajuba, Plantadas em Monocultivo e em Consórcio com o Milho e com oCa:
pim-Marandu, aos 36 Meses de Idade

(P) (K) (rvg) (Ca)
Tratanentos Lemo Galhos Casca Folhas Lemo Galhos Casca Folhas Lenho Galhos Casca Folhas Lenho Galhos Casca Folhas

Paricá (monocu l t ivo ) 0,020a 0,039a 0,023a 0,102a 0,189b 0,445b 0,357a 0,756a 0,038a O,087a 0,091a 0,l25b 0,156a 0,306a O,739a 0,5148

Eucalipto (rnono cu 1t í.vo ) 0,013a 0,026a 0,013b 0,CX39b0,133c 0,4S03. 0,33Ca 0,719a 0,039a 0,102a O,079a 0,113b O,l39a 0,298a 0,743a 0,4S03.

Tatajuba (monocu l t ivo ) 0,016a 0,034a 0,029a 0,C89a 0,195b 0,:023 0,35Ca 0,75'3a 0,016b 0,CB3a 0,037b 0,1:03. 0,C62b 0,29:a 0,728a 0,4828.

Paricá 6T1 CCJ1SÓrciocom
o milho e com o ca- 0,020a O,039a 0,029a 0,100a 0,193b O,:cca 0,:?õ53. 0,76:la 0,046a O,lOla 0,1C03. 0,1.2eb 0,169a 0,3l3a 0,747a 0,519a
p iru-mar andu

Eucalipto 6T1 C01SÓrcio
com o milho e com
o capim-marandu

0,014a O,039a 0,015b 0,043b 0,146c O,499a O,329a 0,743a 0,042a 0,104a 0,CB3a 0,l25b 0,143a O,309a O,757a 0,51Ba

Tatajuba 6T1 cmsórcio com
o milho e com o capim- 0,017a 0,034a 0,03Ca o.icos 0,293a 0,:c6a 0,356a O,779a O,Oaib 0,C85a O,043b 0,159a O,a7Cb 0,296a O,739a 0,4.,~

marandu

Valores médios seguidos da mesma letra, nas colunas, nao diferem estatisticamente a 5%, pelo tes-
te de Scott-Knott.

\Jl
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(0,013%). Para as folhas, os maiores valores foram apresen-
tados pelo paricá em consórcio (0,106%) e em monocultivo
(0,102%) e pela tatajuba em consórcio (0,100%) e em monocul
tivo (0,089%), os quais diferiram estatisticamente dos val~
res apresentados pelo eucalipto em consórcio (0,043%) e em
monocultivo (0,039%), estes, por sua vez, mostraram-se esta
tisticamente iguais entre si.

Ainda com relação à concentração de fósforo nos vá-
rios componentes das árvores (Quadro 7), verificou-se, para
todos os tratamentos, que os maiores valores estavam nas fo
lhas, seguindo-se, em ordem decrescente, nos ga Lho s , na cas
ca e no lenho. Esse fato decorre em razão de as folhas se-
rem os órgãos mais ativos da árvore e de elevada capacidade
de redistribuição interna daquele nutriente (MENGEL e KIRKBY,
1978). Além do mais, a espécie que apresentou maior concen-
tração de fósforo nas folhas foi o paricá. Tal fato indica
que essa espécie possui maior habilidade em absorver esse

.nutriente em relação às demais espécies. Notou-se, também,
que a concent~ação de fósforo nas folhas das espécies em
consórcio apresentava-se sempre m:perior ao das mesmas em
plantio em monocultivo. Com relação aos outros componentes,
os valores most~aram-se iguais ou aproximados, em ambos os
sistemas de cultivo.

Quanto à concentração de potássio (Quadro 7), obser-
vou-se, no lenho, que o maior valor foi apresentado pela t~.
tajuba em consórcio (0,293%), o qual diferiu estatisticame~
te dos valores apresentados por todos os outros tratamentos.
Em segunda posição, com valores estatisticamente iguais en-
tre si, apareceram a tatajuba em monocultivo (0,196%) e o
paricá em consórcio (0,193%) e em mono cultivo (0,189%), en-
quanto a terceira posição , com valores também estatisticamente
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iguais entre si, ficou com o eucalipto em consórcio (0,146~s)

e em mono cultivo (0,133%). Nos galhos, os maiores valorcs
foram exibidos pela tatajuba em consórcio (0,506j6) e em
monocultivo (0,502%), pelo paricá em consórcio (0,500%) e
pelo eucalipto em consórcio (0,499%) e em monocultivo
(0,490%), os quais diferiram estatisticamente dos valores
apr-e sent.aô oe pelo paricá em monocul tivo (0,445%), Nos dc-
mais componentes, embora nao se observassem diferençQs
significativas entre os tratamentos, o paricá em consórcio
apresentou o maior valor relativo na casca (0,3657;), enqua~
to a tatajuba em consórcio exibiu nas folhas o valor de
0,779%0

Com relação ainda à concentração de potássio nos di-
versos componentes das árvores (Quadro 7), observa-se, para
todos os tratamentos, que os valores seguiram a mesma tendê~
cia de distribuição daquela encontrada para o fósforo. A
razão para este fato também deve-se à possibilidade de re-
distribuição interna do potássio.

Verificou-se, também, que a concentração de potássio
no lenho, nos galhos, na casca e nas folhas das espécies
em consórcio apresentou-se sempre superior à das mesmas es-
pécies em monocultivo, com exceção para o eucalip-co em con-
sórcio, que apresentou na casca menor valor, embora fosse m~
to próximo àquele encontrado para o eucalipto em monoculti-
VOo

Com referência à concentração de magné s í o (Quadro 7) ,

observa-se, no lenho, que os maiores valores foram apresen-
tados pelo paricá em consórcio (0,046%), pelo 'euca.Lí.p to em
consórcio (0,042%) e em mono cultivo (0,039%) e pelo paricá
em monocultivo (0,038%), os quais diferiram estatisticamen-

, .te dos valores apresentados pela tatajuba em consorClO
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(0,026%) e em monocultivo (0,016%), que por sua vez mostra
ram-se estatisticamente iguais entre sio Nos gaD10S, embora
não fossem observadas diferenças significativas entre os tra
tamentos, o maior valor relativo foi encontrado no eucalip-
to em consórcio (0,104%), enquanto o menor foi observado na
tatajuba em monocultivo (0,083%). Com os valores intcrmcdi~
rios,em ordem decrescente, mostraram-se o eucalipto em mon2
cultivo (0,102%), o paricá em consórcio (0,1015s) e em mono-
cultivo (0,087%) e a tatajuba em consórcio (0,085~~). Para
a casca, os maiores valores foram apresentados pelo paricá
em consórcio (0,100%) e em monocultiv? (0,091%) e pelo euca
lipto em consórcio (0,083%) e em monocultivo (0,079%), os
quais diferiram estatisticamente dos valores apresentados
pela tatajuba em consórcio (0,043%) e em monocul tivo (0,037;6),
que, por sua vez, apresentaram-se estatisticamente iguais
entre si. Nas folhas, os maiores valores encontraram-se na
tatajuba em consórcio (0,159%) e em monocultivo (0,150%), os
quais diferiram estatisticamente dos valores apresentados~
10 paricá em consórcio (0,128%),pelo eucalipto em consórcio
e pelo paricá em monocultivo, ambos os tratamentos com o
mesmo valor (0,125%), e pelo euéalipto ,em monocultivo
(0,113%), que por sua vez apresentaram-se estatisticamente
iguais entre si.

Anali8ando ainda a concentração de magnésio nos di-
versos componentes das árvores (Quadro 7), observa-se, para
todos os tratamentos, que os valores também seguUarna mesma
tendência de distribuição daquela encontrada tanto para .0
fósforo quanto para o potássio. Notaram-se, também, maiores
concentrações de magnésio no lewlo, nos galhos, na casca e
nas folhas das espécies em consórcio do que em monocultivo.

Quanto à concentração de cálcio (Quadro 7), verifi-
cou-se, no lenho, que os maiores valores foram apresentados
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pelo paricá em consórcio (0,169%) e em monccu.Lt í.vo (O,15Gj~)
e pelo eucalipto em consórcio (0,143%) e em mOllocultivo
(0,139%), os quais diferiram estatisticamente dos aprescnt!:,
dos pela tatajuba em consórcio (0,070%) e em monocultivo
(0,052%), que, por sua vez, apresentaram-se estatisticamen-
te iguais entre si.

Nos demais componentes, embora não se verificassem d,i
ferenças significativas entre os tratamentos, ob3el~ou-3e,
nos galhos e nas folhas, que os maiores valores relativos
foram apresentados pelo paricá em consórcio, com 0,313~ e
0,519%, respectivamente, enquanto na casca os maiores valo-
res foram exibidos pelo eucalipto em consórcio (0,757%).

Comparando ainda a concentração de cálcio nos diver-
sos componentes das árvores (Quadro 7), observa-se que es-
te nutriente, diferentemente dos demais, apresentou valores
bem superiores na casca em relação aos outros componentes
da parte aérea, para todos os tratamentos estudados. Segun-
do MENGEL e KIRKBY (1978), o acúmulo de cálcio na casca é
um fenômeno interessante diante do reduzido transporte do
elemento via floema. Morschner (1974), citado por MENGEL e
KIRKBY (1978), relata que o baixo teor de cálcio na seiva do
floema resulta do acÚIDulo desse elemento em células que cir-
cunda~ aquela via da planta.

Quando comparada a concentração de cálcio nos diver-
dos componentes das árvores de paricá, eucalipto e tatajuba

em mono cultivo versus plantiD consorciado (Quadro 7), verifi
ca-se que os maiores valores apresentaram-se para as espé-
cies quando plantadas na segunda situação, em consórcioo

A julgar pelas concentrações de fósforo, potássio,
magnésio e cálcio, nos diversos componentes das árvores es~
tudadas, o eucalipto é, aparentemente, a espécie menos
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exigente quanto ao fósforo e ao potássio, enquanto o paricá
e a tatajuba são as espécies mais exigentes, respectivamen-
te, para esses dois nutrientes. Quanto aos outros nutrien-
tes analisados, tanto para o magnésio quanto para o cálcio,
a tatajuba é a menos exigente, enquanto o paricá é o mais
exigente. Esse fato sugere que diferenciações devem existir
quanto às adubações de fósforo, potássio, magnésio e cál-
cio, para as três espécies estudadas.

4.1.6. Conteúdo de Nutrientes

Comparando o Quadro 8, verifica-se que o maior conteú-
do de fósforo, em todos os componentes, foi apresentado pe-

lo paricá em consórcio, respectivamente com 3,7 kg~la no le
nho, 1,5 kg/ha nos galhos, 1,0 kg/ha na casca e 2,7 kg/ha
nas folhas. Com os menores valores em relação aos galhos, ~
presenta-se a tatajuba em monocultivo (0,8 kg/ha), enquanto
nos outros componentes mostra-se a tatajuba em consórcio e
em monocultivo, em ambas as situações com valores iguais en
tre si (0,4 kg/ha no lenho; 0,2 kg/ha na casca e 0,5 kg/ha
nas fOlhas). Com referência aos valores intermediários, ob-
servam-se alterações de posição entre os tratamentos quando
se comparam os diversos componentes. Quanto ao conteúdo to-
tal, em ordem decrescente, têm-se o paricá em consórcio
(8,9 kg/ha), o eucalipto em consórcio (4,8/ha), o paricá em
monocul tivo (4,3 kg/ha), o eucalipto em monocul tivo (3,6 kg/
ha) e a tatajuba em consórcio (2,0 kg/ha) e em monocultivo
(1 ,9 kg/ha) o

Com relação ao conteúdo de potássio (Quadro 8), ob-
servam-se, em todos os componentes, que o maior valor foi
apresentado também pelo par-i.cá em consórcio, com 35,5 kg/ha



QUADRO 8 - Valores Médios Obtidos para o Conteúdo (kg/ha) dos Nutrientes Fósforo (P), Potássio
(K), Magnésio (Mg) e Cálcio CCa), nos Diversos Componentes das Árvores de Paricá, Eu
calipto e Tatajuba, Plantadas em Monocultivo e em Consórcio com o Milho e com oCa:
pim-Marandu, aos 36 Meses de Idade

(P) (K) (r.lg) (Ca)
Tratanentoo

Lemo Galhes Casca Folhas Total l.ert1o GalhC5 Casca Folhas Total Lenho Calhes Casca Folhas Total Lenho Galhos Casca Folhas Total

Par-ícá (monocu l t ivo ) 1,6 1,4 0,3 1,0 4,3 15,7.,- 15,5 5,0 7,6 43,8 3,2 3,0 1,3 1,2 8,7 12,9 10,7-' 10,3 5,1 39,0

Eucalipto (monocult í.vo J 1,5 1,0 0,3 0,8 3,6 14,9 13,7 7,0 14,4 50,0 4,4 2,9~ /

1,7 2,3 11,3 15,6 8,3 15,6 9,8 49,3,
Tatajuba (monocu lt ivo) 0,4 0,8 0,2 0,5 1,9 5,5 13,0 1,4 3,8 23,7 0,5 2,2 0,1 0,7 3,~ 1,5 7,5 2,9 2,4 14,3

Paricá em o::nsórcio com o
milho e com o capim- 3,7 1,5 1,0 2,7 8,9 35,5 19,0 12,8 19,0 86,3 8,5 3,8 3,5 3,2 19.0 31,1 11,9 26,1 13,0 82,1
m~r~ndu

Eucaliotoem ccnsórcio com
o milho e com o capim- 2,4
uar aridu

1,2 0,4 0,8 4,8 26,0 15,0 9,2 14,1 64,3 7,5 3,1 2,3 2,4 15,3 25,4 9,3 21,2 9,9 65,8

Tatajuba em C01SÓn::iocom
o mí l no ~ com o capim- ° 4

mar andu '
0,9 0,2 0,5 2,0 8,2 13,7 1,8 3,9 27,6 0,7 2,3 0,2 0,8 4,0 2,0 8,0 3,7 2,5 16,2

Vl
U)
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no lenho, 19,0 kg/ha nos galhos, 12,8 kg/ha na casca c 19,0
kg/ha nas folhas, enquanto o menor foi exibido pela tataju-
ba em monocultivo, com 5,5 kg/ha no lenho, 13,0 kg~la nos
galhos, 1,4 kg/ha na casca e 3,8 kg/ha nas folhas. Com rela
çao aos valores intermediários, not~rn-se, também, altera-
ções de posição entre os tratamentos ~uando comparados em
relação aos diversos componentes. Quanto ao conteúdo total,
em ordem decrescente, apresentam-se o paricá em consórcio
(86,3 kg/ha) , o eucalipto em consórcio (64,3 kg/ha), o eu-
calipto em monocultivo (50,0 kg/ha), o paricá em monoculti-
vo (43,8 kg/ha), a tatajuba em consórcio (27,6 kg~la) e a
tatajuba em monocultivo (23,7 kg~la).

Com referência ao conteúdo de magnésio (Quadro 8) , v~
rifica-se, em todos os componentes, que o paricá em consór
cio continuou apresentando os maiores valores, com 8, 5 kg~la
no lenho, 3,8 kg/ha nos galhos, 3,5 kg/ha na casca e 3,2 l~

lha nas folhas, enquanto com os menores valores apareceu a
tatajuba em monocultivo, com 0,5 kg/ha no lenho, 2,2 kg/ha
nos galhos, 0,1 kg/ha na casca e 0,7 kg/ha nas folhas. Qua~
to aos valores intermediários, com exceçao do eucalipto em
consórcio, que ocupou a primeira posição, tanto no lenho qu.a.g-
to nos galhos, na casca e nas folhas, os demais tratamentos
apresentaram o mesmo resultado daquele verificado para o f'ó s-
foro e o potássio. Com relação ao c~t~~~9_to~al, em ordem
decrescente, apareceram o paricá,em consórcio com 19,0 kg/
ha, o eucalipto em consórcio (15,3 kg/ha) e em monocultivo
(11,3 kg/ha), o paricá em monocultivo (8,7 kg/ha) e a tata-
juba em consórcio (4,0 kg/ha) e em mono cultivo (3,5 kg/ha).

<l.lantoao conteúdo de cálcio, observa-se, em todos os
componentes, novamente a superioridade do paricá em consór-
cio sobre os demais tratamentos, com 31,1 kg/ha no lenho,
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11,9 kg/ha nos galhos, 26,1 kg/ha na casca e 13,0 kg~la nas
folhas, enquanto os menores valores foram apresentados pela
tatajuba em monocultivo, com 1,5 kg/ha no lenho, 7,5 kg~la
nos galhos, 2,9 kg/ha na casca e 2,4 kg/ha nas folhas. Com
relação aos valores intermediários, observaram-se alterações
de posição entre os tratamentos quando comparados em relação
aos diversos componentes. Com referência ao conteúdo tottil,
em ordem decrescente, apareceram o paricá em consórcio, com
82,1 kg/ha, o eucalipto em consórcio (65,8 kg/ha) e em mon,2
cul tivo (49,3 kg/ha), o paricá em monocul tivo (39,O kg~la)
e a tatajuba em consórcio (16,2 kg/ha)- e em monocLutivo
(14,3 kg/ha) o

Comparando ainda o conteúdo de fósforo, potássio,
magnésio e cálcio nos diversos componentes (Quadro 8), veri
fica-se que os maiores valores situaram-se no lenho, para
todos os tratamentos estudados, com exceção para a tatajuba
em consórcio e em monocultivo, que apresentou, em ambos os
sistemas de cultivo, esses nutrientes nos galhos. Tal fato
deve-se, em grande parte, ao maior percentual de biomassa
seca produzida nesses componentes (Quadro 6), tendo em vis-
ta que o conteúdo de nutrientes é conseqüencia desse parâm~
tro, como também de suas concentrações.

Do ponto de vista da manutenção da fertilidade do so
10 e da produtividade futura, as espécies mais indicadas se
riam naturalmente aquelas que alocassem o mínimo de nutrie.!1
tes no lenho e na casca, o que, entretanto, não é comprova-
do no presente trabalho, principalmente para o lenho, que
apresentou os maiores valores em comparaçao com os dos de-
mais componentes. Neste sentido, como forma de minimizar as
perdas dos nutrientes seria conveniente, por ocasião da ex-
ploração florestal, que tanto a casca quanto os ga Lho s e as
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folhas das árvores de paricá, de euca Lí pto e de tatajuba
fossem deixados no campo, uma vez que os solos da Região A-
mazônica são, em geral, de baixa fertilidade (NASCIMENTO e
HOMMA, 1984), com deficiência principalmente de fósforo, que
é um elemento essencial para manter a produtividade das pa~
tagens.

4.2. Produção de Milho

De modo geral, os valores da produção de milho por
hectare de consórcio com as espécies florestais paricá, eu-
calipto e tatajuba, correspondentes à média de três anos de
cultivo (Quadro 9), são altamente expressivos, considerando
que a média de Paragominas - município detentor da maior á-
rea plantada com milho do Estado do Pará - é de 500 kg/ha
(PRODUÇÃO AGRíCOLA MUNICIPAL, 1986). Os valores superiores
de produção encontrados na presente pesquisa em relação à

média regional podem, provavelmente, ter ocorrido em virtu-
de da aplicação da adubação, do parcelamento de nitrogênio,
dos tratos culturais adequados e das condições climáticas f~
voráveis, sobretudo no ano de 1985 (Quadro 1).

Quanto à produção média de milho em cada ano de cul-
tivo (Quadro 9), observa-se uma diminuição acentuada no ano
de 1987 (371 kg/ha) , quando comparada com a dos anos de 1985
(1.076 kg/ha) e 1986 (669 kg/haf~ Esta queda de produção é
atribuída, em parte, ao percentual de área ocupada somente
pelo milho, uma vez que a transformação dos valores de pro-
dução para uma área ocupada em 100%, como se fosse monocul-
tivo, resulta em ~lorp.s muito abaixo daqueles encontrados
para os dois primeiros anos, porém superiores à média regio-
nal. Outro aspecto a considerar para a baixa produção de



QUADRO 9 - Produção de Milho por Hectare de Consórcio com as Espécies Florestais Paricá, Eu-
ca1ipto e Tatajuba, em 1985, 1986 e 1987

Produção (kg/Hectare de Consórcio/Ano)
Consórcio 83,5%

1985
55,5%
1986

44,4%
1987

Média

Milho com o paricá 1.090 632 432 718

Milho com o eucalipto 1.086 738 335 720
Milho com a tatajuba 1.053 637 346 679

Média 10076 669 371

GI
W
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milho no ano de 1987 diz respeito à provável competição pr~
movida pelo sistema radicular das espécies florestais tata-
juba, eucalipto e paricá, como também de suas copas, já que
na época apresentavam crescimento em altura de 2,49 m, 5,59
m e 7,13 m, respectivamente (Quadro 4)0

Analisando ainda a produção média de milho nos três
anos de cultivo, em relação a cada uma das espécies flores-
tais (Quadro 9), observa-se que os consórcios nri.Lho com e~
calipto e milho com paricá apresentaram valores praticamen-
te equivalentes e mais elevados do que o consórcio milho com
tatajuba.

4.3. Disponibilidade de Matéria Seca do Capim-Marandu

A comparação dos valores médios obtidos para a disp~
nibilidade de matéria seca do capim-marandu plantado em co~
sórcio com as espécies florestais (Quadro 10) mostra que, em
bora não se verifiquem diferenças entre os tratamentos, o
maior valor relativo foi encontrado para o consórcio capim-
marandu com eucalipto (9.029 kg/ha), enquanto o menor foi
obtido para o capim-marandu com paricá (8.192 kg/ha). Com

valor intermediário, apresenta-se o consórcio capim-maran-
du com tatajuba (8.760 kg/ha).

As variações numéricas encontradas para a disponibi-
lidade de matéria seca do capim-marandu aos 12 meses de id~
de (Quadro 10) podem ser atribuídas, embora nao analisadas
no presente trabalho, à competição exercida pelo milho em
relação aos nutrientes, como também pelas espécies flores-
tais no que diz respeito à luz P. também aos nutrientes, uma
vez que tanto as copas quanto o sistema radicular destas são
diferentes entre si. Com relação às copas, enquanto as do



QUADRO 10 - Valores Médios Obtidos para a Disponibilidade de Matéria Seca do Capim-Marandu
Plantado em Consórcio com as Espécies Florestais Paricá, Eucalipto e Tatajuba,
aos 12 Meses de Idade

Consórcio Matéria Seca
(kg/ha)

Capim-marandu com o paricá 8.192 a

Capim-marandu com o eucalipto 9.029 a

Capim-marandu coma tatajuba 8.760 a

Valores médios seguidos da mesma letra não diferem estatistica.mente a 5%, pelo teste de
Scott-Knotto

0'\
\Jl
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paricá e as da tatajuba sao mais abertas, principalmente p~

ra a primeira espécie, que apresenta também ramificações em
seu fuste a partir de aproximadamente sete metros de altura,
o mesmo nao acontece com as copas do eucalipto. Este, por
sua vez, apresenta copa fechada e com poucas ramificações.

Quanto ao sistema radicular, observações de campo e-
videnciam que o paricá possui sistema radicular mais super-
ficial e bem desenvolvido lateralmente, enquanto a tatajuba
tem crescimento maior em profundidade, com pouco desenvolvi
mento laterale Quanto ao eucalipto, o sistema radicular é
profundo, o que é confirmado por MARTlNEZ (1987). Levando-
se em consideração a importância das três espécies flores-
tais e do capim-marandu para o Município de Paragominas,bem
como a importância dos efeitos benéficos do sistema, há a
necessidade de incluir em trabalhos futuros estudos sobre a
quelas duas características (copa e sistema radicular), a
fim de se determinarem as práticas adequadas de manejo para
as diferentes espécies florestais em consórcio com pasta-
gens na Região Amazônica.

Com referência aos valores médios obtidos para a di~
ponibilidade de matéria seca do capim-marandu nos diferen-
tes consórcios (Quadro 10), eles são comparáveis aos verifi-
cados em ensaios de pastagens puras no Campo Experimental
de Paragominas, os qua í.s oscilam entre 8 e 11 t/ha/ano (SI-

MÃo NETO et alii, 1988).--

4.4. Considerações Econômicas

Os custos totais médios durant~ o estabelecimento do
sistema agrossilvipastoril foram em torno de NCz$ 447,94/
ha , NCz$ 206,06/ha NCz$ 253,27/ha, respectivamente para



o primeiro, segundo e terceiro anos, aos preços de maio ue
1989 (Figura 3). A maior parte desses custos atribui-se ~o
cultivo do milho, com cerca de 65 e 93% do total no primc~
ro e no segundo anos,respectivamente, enquanto no terceiro
foi proporcionalmente igual ao do componente capim-maranduo

O plantio da cultura do milho permitiu uma renda bru
ta média da ordem de NCz$ 322,80/ha, NCz$ 200,70/ha e
NCz 111,30/ha, respectivamente no primeiro, segwldo e
terceiro anos (Figura 3). A baixa receita obtida no ter-
ceiro ano foi decorrente dos menores valores da produção de
milho, conforme relatado anteriormenteo Por outro lado, es-
sa cultura possibilitou a amortização dos custos de plantio
e a condução das espécies florestais em cerca de 21 e 64~~,

no primeiro e segundo anos, respectivamente. Esses resulta-
dos obtidos durante o estabelecimento do sistema, quando
comparados com os custos envolvidos nos povoamentos homogê-
neos, que necessitam de duas a quatro limpezas ao ano para
a sua manutenção, além das outras operações descritas no
~uadro 7A, mostram as reais possibilidades do milho para a
amortização de custos. Além disso, considerando o período
de três anos para o estabelecimento do sistema, as espécies
florestais foram beneficiadas por fatores extrínsecos gera-
dos pela cultura do milho, principalmente no que se relaci2
na ao aproveitamento do efeito residual dos fertilizantes
aplicados durante os anos de cultivo.

Com relação ao capim-marandu, plantado somente no
terceiro ano, a receita bruta obtida naquele ano com a ven-
da do milho não correspondeu à expectativa de amortização
dos seus custos. Estes poderiam ser amortizados em cerca de
60%, caso se considerasse a mesma produção colhida no ano
de 1986.
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FIGURA 3 - Valores Médios de Custos e Re-
ceitas Obtidos Durante o Esta-
tabelecimento do Sistema Agro~
silvipastoril, Paragominas-Pa-,ra.
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Do ponto de vista econômico,seria interessante a an-
tecipação do plantio do capim-marandu já para o segw1do ano
de cultivo do milho, o que permitiria a amortização de par-
te de seus custos, como também possibilitaria, no ano sub-
seqüente, o pastejo dos animaiso Neste caso, devido ao rápi
do crescimento, as espécies florestais, à exceção da tataju....
ba, já suportariam tal atividade (paricá com 7,13 m de altu
ra e 7,84 em de DAP e eucalipto com 5,59 m de altura e 5,89
em de DAP).



5. RESUMO E CONCLUSÕES

O presente trabalho teve por objetivo estudar o com-
portamento de três espécies florestais, plantadas em consór
cio com uma cultura agrícola de ciclo curto e uma forragei-
ra, durante a fase de estabelecimento do sistema no Munidí-
pio de Paragominas, Estado do Pará.

De acordo com os dados obtidos nas condições especí-
ficas em que se desenvolveu o trabalho, foi possível chegar
às seguintes conclusões:
- O crescimento em altura e o DAP das espéciesflorestaisf~

ram favorecidos pelo consórcio destas com o milho e com o
capim-marandu, com destaque para o paricá em consórcio,
que apresentou os maiores valores, em comparação com os
de todos os outros tratamentos.
A sobrevivência das espécies florestais, independentemen-
te das duas condições de plantio, foi superior a 9510, com
exceção da tatajuba, que, quando plantada em monocultivo
e em consórcio, apresentou menores valores do que aquele

70
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percentual, tendo como causa principal o ataque de ani-
mais cervídeos nos primeiros 12 meses de idade.
A produção de biomassa seca total foi maior para o paricá
em consórcio e para o eucalipto em consórcio, que aprese~
taram, assim como os outros tratamentos, maiores valores
distribuídos no lenho, seguindo-se, em ordem decrescente,
nos galhos, na casca e nas folhaso

- As concentrações de fósforo e potássio e magnésio foram
maiores nas folhas e as do cálcio, na casca, em todos os
tratamentos estudadoso
Os conteúdos de fósforo, potássio, magnésio e cálcio fo-
ram maiores no lenho em todos os tratamentos estudados,
com exceçao da tatajuba em consórcio e em monocultivo,
que apresentou esses nutrientes nos galhos.

- A produção de milho, correspondente à média dos três anos
de cultivo, foi altamente expressiva, embora no terceiro
ano tenha sido menor, em conseqüência do percentual da á-
rea ocupada e da provável competição promovida tanto pelo
sistema radicular quanto pelas copas das espécies flores-
taiso
Os consórcios milho com eucalipto e milho com paricá apr~
sentaram valores de produção média de milho, nos três a-
nos de cultivo, praticamente equivalentes e mais elevados
do que os apresentados pelo consórcio milho com tatajuba.
O cultivo de milho no primeiro e no segundo ano possibi-
litou a redução de parte dos custos de implantação e con-
dução das espécies florestais em cerca de 21 e 64%, res-
pectivamente, o que, no terceiro ano, não correspondeu à

expectatlva para custear as despesas, ainda que de seu pr2
prio plantioo
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A disponibilidade de matéria seca do capim-marandu nos di
ferentes consórcios mostrou-se comparável àquelas verifi-
cadas, para essa mesma espécie, em ensaios de
puras no Campo Experimental de Paragominas.

pastagens



6 o RECOMENDAÇÕES

As conclusões a que se chegaram no presente trabalho
permitiram as seguintes recomendações:

Ações para o estabelecimento da tatajuba em trabalhos fu-
turos, tendo em vista a boa "performance" silvicultural
apresentada pela espécie, como também pela excepcional qu~
lidade de sua madeira, muito utilizada pelas serrarias 10
calizadas na Região Amazônica.
Testar diferentes níveis de adubações química e orgânica
para o paricá, o eucalipto e a tata juba , como também para
o milho e o capim-marandu, visando aumentar os índices de
produtividade dessas espécies.
Ampliar os estudos, visando distinguir possíveis concen-
trações de outros nutrientes nos diversos componentes das
árvores de paricá, eucalipto e tatajuba.
Realizar estudos para se conhecer o sistema radicular, a~
sim como o desenvolvimento das copas de paricá, eucalipto
e tatajuba, a fim de de~erminar as práticas adequadas de
manejo para essas espécies em consórcio com o milho e com
o capim-marandu.
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Estudar a viabilidade técnica e econômica do paricá, do
eucalipto e da tatajuba em consórcio com diversificadas
culturas agrícolas e forrageiras.
Intensificar as investigações sobre o plantio de outras
espécies florestais em sistemas agrossilvipastoris na Re-
gião Amazônica.
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QUADRO IA - Análise de Var-Lânc í.a para a Sobrevivência (%)
das Espécies Florestais Faricá, Eucalipto e Ta-
tajuba, Plantadas em rilonocultivoe em Consórcio
com o Mllho e com o Capim-1mrandu, aos 12, 24 e
36 Meses de Idade

Fonte de
Variação GL

QM

12 Meses 24 Meses 36 Meses

252,95070 277,35740 321,91770
16,06050 14,13837 16,32137

4,26 4,03 4,36

Tratamentos
Resíduos

5

12

C.V. (%)

QUADRO 2A - Análise de Variância para a Altura (m) das Espé
cies Florestais Paricá, Eucalipto e Tatajuba~
Plantadas em Monocuf.t.ívo e em Consórcio com o ~
lho e com o Capim-Marandu, aos 12, 24 e 36 Me-
ses de Idade

QM
Fonte de GLVariação 12 Meses 24 Meses 36 Meses

Tratamentos 5 2,58198 13,03076 26,38087
Resíduos 12 0,40833 0,60218 1,20918

C.V. (%) 9,25 18,19 16,74
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QUADRO 3A - Análise de Variância para o DAP (em) das Espé-
cies Florestais Paricá, Eucalipto e Tatajub2,
Plantadas em Monocul tivo e em Consórcio com o l\h
lho e com o Capim-Marandu, aos 12, 24 e 36 Me-
ses de Idade

Fonte de
Variação GL

QM

12 Meses 24 Meses 36 Meses

6,36020 15,43988 23,35141
0,26430 0,63180 0,79613

23,48 16,70 14,46

Tratamentos
Resíduos

5

12

C.V. (%)

QUADRO 4A - Análise de Variância para a Produção de Biomas-
sa Seca (t/ha) nos Diversos Componentes das Ár-
vores de Faricá, Eucalipto e Tatajuba, Planta-
das em Monocultivo e em Consórcio com o Milho e
com o Capim-Marandu, aos 36 Meses de Idade

Fonte de QM

Variação GL
Lenho Galhos Casca Folhas Total

Tratamentos 5 478,48440 8,52976 5,34338 3,82605 848,01780
Resíduos 12 4,96118 0,68693 0,15478 0,31161 13,72982

C.V. (%) 15,32 59,07 14,64 26,50 17,44



QUADRO 5A - Análise de Variância para a Concentração (%) dos Nutrientes Fósforo, Potássio, Magné
sio e Cálcio nos Diversos Componentes das Árvores de Paricá, Eucalipto e Tatajuba7
Plantadas em Monocultivo e em Consórcio com o Milho e com o Capim-Marandu, aos 36 Me
ses de Idade

(J'o1
Foote de

Variação Fósforo Potássio Magrlésio Cálcio

Lenho Galhoo Casca Folhas Lemo Galhos Casca Folhas Lenho Galhos Casca Folhas Lenho Galhos Casca Folhas

Tratanentoo 5 o.ccorz 0,cxx::83 0,0XX35 0,00279 0,02889 0,48743 0,31233 0,92712 0,00226 0,CU371 0,C0251 0,C0170 0,24874 0,C8436 0,f:f3f3157 0,63681

Resíduos 12 0,CXXX)4O,cx:x:rn 0,cxx::D2o.ceou 0,C0234 0,00::0 0,02l67 0,048J3 o.oxns 0,CXXB30,Cf:XE5 0,0C057 0,CXX3640,057W 0,ZT377 0,03437

c.v. (%) ~,CO m,ro 17,00 ll,~ M,re ~,~ ffi,~ ~,m 2l,~ ~,~ ~,~ M,CO ll,~ ~,ffi ll,~ 12,~

(r.,

'-~



90

QUADRO 6A - Análise deVariância para a Disponibilidade de
Matéria Seca do Capim-Marandu (kg/ha) PlantCldo
em Consórcio com as Espécies Florestais Paricá ,
Eucalipto e Tatajuba, aos 12 Meses de Idade

QM
Fonte de Variação GL

12 Meses

Tratamentos 2 0,91259
Resíduos 12 6,72689

C.V. (%) 29,94



QUADRO 7A - Custos Estimados de Mão-de-Obra e Máquinas para o Estabelecimento de 1 ha do Sistema
Agrossilvipastoril, Paragominas-Pará, 1985/1987

Operações Recurso
Custos (N:::z$ Maio/89)

Unidade Coeficiente
Espécie Florestal Milho Capi.m-i'13randu

PFID1EIRO f1N)
- Poçagen da área
- Retirada de tocos e enleiranento
- Queima
- Requeima
- Aração e gradagen
- Piqueteamento
- Coveanento
- Prcx:luçãode nudas das espécies florestais
- Plantio e adubação das espécies florestais
- Plantio e adubação do milho
- Capina nas áreas do milho
- Rocagemnas faixas das espécies florestais
- Colhei ta do milho
- Debulhanento do milho

M30-de-obra
Trator NJ.-7
M30-de-obra
Mão-de-obra
Trator Ford 56CX)
M30-de-obra
Mão-de-obra
Mão-de-obra
Mão-de-obra
Trator Ford 56CX)
Mão-de-obra
M30-de-obra
M30-de-obra
Detulhadeira

Subtotal

d/h
Eq/hs
d/h
d/h
Eq/hs
d/h
d/h
d/h
d/h
Eq/hs
d/h
d/h
d/h
Eq/hs

8,0
3,5
0,5
0,5
3,0
2,0
5,0
7,0
9,0
3,0
8,0
5,0
8,0
3,0

3,96
10,40
0,25
0,25
3,96
6,00

15,00
2l,00
Z1,00

20,04
52,60

1,25
1,25

20,04

24,00
24,00

15,00
24,00

9,00
176,00........................................................ 102,82

SEGUNOO PNJ
- Aração e gradagen para o plantio do milho
- Plantio e adubação do milho
- Capina nas áreas do milho
- Poçagennas faixas das espécies florestais
- Colheita do milho
- Del:ul.hanentodo milho

Trator Ford 56CX)
Trator Ford 56CX)
M30-de-obra
Mão-de-obra
M30-de-obra
Debulhadeira

Subtotal

Eq/hs
Eq/hs
d/h
d/h
d/h
Eq/hs

2,0
3,0
6,0
5,0
5,0
1,5

16,00
24,00
18,00

15,00

......................................................... 15,00

15,00
4,~
77,~

TERCEIROANO
- Ar açào e gr ad agem para o plantio do mi-
lho e do cap i.m-inarandu
_ Plantio e adubação do milho e do cap im-mar andu
- Capina nas áreas de milho e do capim-marandu
- Colheita do milho
- Det:ulhanentodo milho

Trator Ford 56CX) Eq/hs 2,0
Trator Ford 56CX) Eq/hs 2,°
Mão-de-obra d/h l2,°
Mão-de-obra d/h 3, C
Detllihacleira Eq/hs 0,5

Sub t o t a l ··············· .

8,00
8,00

18,00
9,ro
l,~
44,~

8,00
8,00

18,00

34,00 ~
f-'



QUADRO 8A - Custos Estimados dos Insumos Utilizados no Estabelecimento de 1 ha do Sistema Agros
silvipastoril, paragominas-pará, 1985/1987 -

Insumos
Custos (NCz$ Maio/89)

Quantidade
Espécie Florestal Milho Capim-M,arandu

PRIMEIRO ANO
- Sacos plásticos de tamanho 20 x 15 cm

Sementes de milho
Uréia
Superfosfato simples
Cloreto de potássio

SEGUNDO ANO
Sementes de milho
Uréia
Superfosfato simples
Cloreto de potássio

TERCEIRO ANO
Sementes de milho
Sementes de capim-marandu
Uréia
Superfosfato simples
Cloreto de potássio

594 unido
16 kg
56 kg

423 kg
71 kg

Subtotal ooooooo ooo ooooooo ooooo ooo ooo

4,99
7,20
4,09

86,20 .
17,42

114,91

6,02
36,40

6,80
54,21

11 kg
23 kg

297 kg
51 kg

Subtotal oooo oooooooooooo ooo oooo .o.•.

4,95
4,14

86,13
18,34

113,56

9 kg
8 kg

116 kg
390 kg

61 kg
Subtotal oo•• o•••• o••. oo•o ooo ooo oo .• o

4,05

10,44
56,55
10,37
81,41

16,00
10,44
56,55
10,37
93,36

\..Si

N


