
AVALIAÇÃO ECO FISIOLÓGICA DE COMPONENTES DA
VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO DA
AGRICULTURA FAMILIAR NO NORDESTE PARAENSE

l' 2COIMBRA, H. M. ; SA,T. D.de A.

No sistema de produção de "derruba e queima", ainda
tradicionalmente usado na agricultura familiar da Amazônia, a
vegetação secundária, desenvolvida no período de pousio entre dois
ciclos de cultivo ("capoeira"), tem um relevante papel na
produtividade dos seus componentes. Com o aumento da pressão
demográfica, como vem ocorrendo na região nordeste do Estado do
Pará, esse período de pousio vem sendo reduzido, com repercusão
na sustentabilidade desse sistema de uso da terra. A busca de
alternativas para esse quadro inclui, em um primeiro momento,
estudos voltados à compreensão da função dessa vegetação e dos
processos biofísicos que nela têm lugar para, em um segundo
momento, delinear e avaliar sistemas capazes de alterarem
favoralmente esse quadro. Com esse objetivo, está sendo realizada
em estabelecimento de pequeno produtor, em Igarapé-Açu, PA, a
avaliação ecofisiológica de componentes de "capoeiras"de diferentes
idades , com ênfase na determinação do padrão de comportamento
estotnático de espécies-chave. O monitoramento da condutâncía
estomática está sendo realizado em "capoeiras" de aproximadamente
três, cinco e onze anos, em "campanhas" periódicas, em sete (&)
espécies-chave (Phenakospermum guianense Endl., Davilla rugosa
Poir., Lacisfema pubescens Mart, Vismia guianensis (Aubl.), Banara
guianensis Aubl., Myrcia bracfeafa (Rich.) DC e Cecropia palmata
Willd.), mediante porômetro dinâmico AP-4 ( Delta- T Dev.,
Cambridge, UK). Os valores obtidos estão sendo analisados em
relação a variáveis do meio físico (temperatura e défice de umidade
específica do ar e densidade de fluxo de fótons na faixa da
fotossíntese). Em um segundo momento, serão realizadas avaliações
similiares em sistemas alternativos, em especial os que envolvem a
substituição da queima pela trituração da fitomassa e a inclusão de
espécies florestais de rápido crescimento, para reduzir o período de
pousio.
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na sustentabilidade desse sistema de uso da terra. A busca de
alternativas para esse quadro inclui, em um primeiro momento,
estudos voltados à compreensão da função dessa vegetação e dos
processos biofísicos que nela têm lugar para, em um segundo
momento, delinear e avaliar sistemas capazes de alterarem
favoralmente esse quadro. Com esse objetivo, está sendo realizada
em estabelecimento de pequeno produtor, em Igarapé-Açu, PA, a
avaliação ecofisiológica de componentes de "capoeiras"de diferentes
idades , com ênfase na determinação do padrão de comportamento
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estomática está sendo realizado em "capoeiras" de aproximadamente
três, cinco e onze anos, em "campanhas" periódicas, em sete (&)
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guianensis Aubl., Myrcia bracfeafa (Rich.) DC e Cecropia palmafa
Willd.), mediante porômetro dinâmico AP-4 ( Delta- T Dev.,
Cambridge, UK). Os valores obtidos estão sendo analisados em
relação a variáveis do meio físico (temperatura e défice de umidade
específica do ar e densidade de fluxo de fótons na faixa da
fotossíntese). Em um segundo momento, serão realizadas avaliações
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