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A literatura recomenda para regi6es tropicais, consrcios 

entre grvores e culturas agrícolas com a finalidade de se obter pro 

duç6es continuas de madeira e alimento, a1m da proteção do 	solo 

que geralmente 	frgil com relação aos aspectos físicos e químicos. 

As combinaç5es entre plantas agrícolas e florestais devem 

ser bio-economicamente vigveis. Para isto, é importante na dispo 

sição das plantas em campo, garantir versatilidade estrutural, vi 

sando facilitar operaç6es como tratos culturais, adubaç3es, podas, 

desbastes, colheitas e outras. O plantio de cultura agrícola perene 

na entrelinha da esp5cie florestal, torna o sistema manual, o que 

representa um problema para determinadas regi3es onde o fator mao-

de-obra limitante. Da mesma forma, os desbastes da essancia fio 

restal poderão causar sgrios danos cultura agron6mica. Portanto, 

os plantios consorciados, onde o componente arb6reo ordenado em 

faixas possuem maiores facilidades de manejo. Cada faixa deve ter 

pelo menos duas linhas, com a finalidade de dar condiç6es para que 

a 5rvore se desenvolva sob condição de maciço, e não isoladamente. 

Eng9 Florestal, Pesquisador da EMBRAPA-CPATU. Caixa Postal 48. 
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Com os objetivos de quantificar o crescimento de angelim-

-pedra (Diniaia excelsa) e a produção de caf quando consorciados 

e em plantaç6es puras, diminuir o numero de manutenç6es e amortizar 

s custos de implantação do povoamento florestal, foi instalado um 

experimento no Campo Experimental de Belterra, Município de Santa-

rSrn-Pa, em março de 1981. 

O estudo não obedeceu a um delineamento estatístico tradi 

ional. As coletas de dados para avaliaçEes são realizadas em qua 

ro parcelas de amostragens na área do cons6rcio e em uma parcela 

e cada esp5cie plantada isoladamente. O ensaio totaliza uma 	ãrea 

e 0,50 tia. O clima local 5 do tipo Mi, segundo X8ppen, com 	plu 

iosidade m5dia anual de 2.100 mm e um período seco de tras a 	qua 

ro meses, onde pelo menos um ms pode apresentar um índice menor 

ue 60 mm de chuva. O solo 5 um Latossolo Amarelo textura argilosa. 

Elegeu-se o angelim-pedra para ser utilizado em cons6rcio, 

o que, recentemente, esta esp5cie foi considerada silvicultural 

te promissora para a Região do Tapaj6s, alSm de possuir Stimos 

cados nacional e internacional para sua madeira. 

A escolha do cafeeiro para plantio em conjunto com espS 

s florestais, foi baseada na importância econ6rnica da cultura e 

sua tolerância a um sombreamento leve. Optou-se por Coffea ro 

ta por ser esta espáce mais adaptada s condiç6es 	tropicais, 
curando-se evitar, desta forma, possíveis efeitos de 	adaptação 

O angelim-pedra foi plantado em linhas triplas, no espaça 

te de 3,0 m x 2,0 m e o caf5 em linhas duplas, no mesmo espaça-

te da esp5cie florestal. A distância de um conjunto de linhas 

plas do componente arbSreo para um conjunto de linhas duplas de 

5, 5 de 4,0 m. 

A primeira floração não comercial do cafS ocorreu ap6s c.s 

oze meses de idade. No período seco aplica-se casca de arroz como 

obertura do solo ao redor das plantas, num raio de 1,0 m. Adubação 

cm NPK 5 feita anualmente e o controle fitossanitrio 5 realizado 
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somente quando necessgrio. 

O angelim-pedra esta5  apresentando boa performance e deve 

ser empregado em combinaç5es silvo-agrícolas, somente em plantios 

ordenados em faixas. Sua copa É bem distribuída e densa, impedindo 

a passagem de luz para o pisol Por ser espcie leguminosa é necess 

rio que as faixas tenham pelo menos trs linhas para proporcionar a 

fcrmaço de fuste 1inheiro 

Para quantificar o desenvolvimento da espcie florestal, 

procedeu-se da seguinte maneira: 

- No cons6rcio (conjunto de linhas triplas):tomaram-se as 

alturas das plantas localizadas nas linhas laterais que margeiam o 

conjunto de linhas de caf e, separadamente, as altutas das plantas 

situadas na linha central; e 

- Na testemunha do angelim-pedra (parcela quadrada com 49 

plantas); tomaram-se as alturas das plantas localizadas na primeira 

linha mais externa (bordadura), na segunda linha mais externa e as 

sim sucessivamente, atg obter-se a altura da planta central. 

	

Os dados obtidos de altura mdi.a para o angelim-pedra 	e 

o cafg aos 24 meses de idade foram: 

Espécie 	 Tipo de plantio 	 Altura mgdia
(m) 

Angelim-pedra Cons6rcio: linhas laterais 
que margeiam o café 3,140 ± 0,07 

Angelim-pedra Cons6rcio: 	linha central 3,30 ± 0,28 

Testemunha: 

- Primeira linha externa 3 5 00 ± 0,49 

Angelim-pedra - Segunda linha externa 3,20 ± 0,65 

- Terceira linha externa 3,20 ± 0,68 

- Planta central 2,80 

Caf5 Cons5rcio 0,80 ± 0 5 08 

Cafg Testemunha 0,70 ± 0,12 
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Os resultados mostram que, quando a espcie florestal es 

tã consorciada, hg urna tendncia do maior crescimento em altura pa 

ra as plantas localizadas nas linhas laterais (margeando o cef), 

quando comparadas com a testemunha e com as plantas situadas nas li 

nhas centrais do conjunto de angelim-pedra. 

Pr outro lado, na testemunha da espcie florestal - no 

houve diferença de crescimento a favor das plantas dispostas como 

bordadura (primeira linha mais externa). Entretanto, no cons6rcio, 

a mdia em altura do angelim-pedra que margeia o café e que pode es 

tar funcionando tambgm ccno bordadura, foi maior do que qualquer va 

ler obtido com a tèstemunha. Este feto mostra que essa superiorida-

de pode ser devida ao aproveitamento do adubo que é aplicado no ca 

f. Como as diferenças ainda so pequenas, espera-se que nos levan 

tamentos futuros esta hip6tese possa ser cnnfirmada. 

Tiragem; 500 exemplares 
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