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RESUMO: Este trabalho tern como objetivo sistematizar informacoes referentes as caracteristicas
botanicas da especie Schizolobium amazonicum ex Ducke (parica), como: o habitat; zona de ocorrencia

natural; taxonomia, anatomia e dos principais usos da madeira; bem como estudar as caracteristicas
dendrologicas, regeneracao, morfologia de plantulas, morfometria do fruto e da semente dessa
Caesalpiniaceae. Para atender os objetivos deste estudo, foram adotados diferentes metodos comumente

empregados em trabalhos cientificos, tais como: pesquisa bibliografica; metodos e tecnicas empregados
na analise de sementes, morfologia de plantulas e manejo por talhadia. Pelo que a pesquisa evidenciou,

pode-se concluir que: a) existem controversias do ponto vista taxonomico corn relacdo a especie S.
amazonicum, uma vez que esta apresenta caracteristicas morfologicas e fenotipicas semelhantes ao
Schizolobium parahyba; b) esta especie tern uma ampla area de ocorrencia natural na Regiao Amazonica,

notadamente nas formac5es do tipo floresta densa e floresta aberta; sendo encontrada em florestas
primarias e secundarias de terra fume e de varzea alta, corn predominancia de solos argilosos; c) o parica

é uma arvore de grande porte, de tronco cilindrico, reto e copa ramificada, porem, ao longo do seu
crescimento vegetativo, apresenta caracteristicas dendrologicas diferenciadas em termos de coloracao da

casca e do surgimento de sapopemas; d) a floracdo do parica acontece, em geral, nos periodo de maio a
julho e a frutificacio ocorre de agosto a setembro; e) as flores do parica sac) muito atrativas a varias
especies de insetos das familias Anthophoridae e Apidae, o mesmo nao acontecendo corn as ayes
frugivoras corn relacao a dispersao dos frutos; f) o fruto do parica é urn legume coriaceo e apresenta
coloracao amarronzada quando maduro, e contem uma finica semente corn comprimento e largura media

de 2,20cm e 1,28cm, respectivamente; g) o parica apresenta comportamento caracteristico de especie
pioneira, tem boa capacidade de rebrota e de regeneracao natural.

TERMOS PARA INDEXACAO: Parica, Taxonomia, Ocorrencia, Dendrologia, Morfometria,
Caracteristicas da Madeira

BOTANICAL, ANATOMICAL AND TECHNOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF PARICA (Schizolobium amazonicum

Huber ex. Ducke)

ABSTRACT: This paper aimed to systematizes the informations about the botanical characteristics of

the species Schizolobium amazonicum ex Ducke (parica), as: the habitat, area of natural occurrence,
taxonomy, anatomy and of the main uses of the wood; as well as to study the dendrological
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characteristics, regeneration, seedlings morphology, morphometry of the fruit and of the seed. Were
adopted different methods commonly employed in scientific works, such as: bibliographical researches;

methods of the analysis of seeds, plant morphology and techniques used in the management of coppice. It

can be concluded that: a) exist controversies in terms of taxonomical aspects since the S. amazonicum,

presents morphologic and phenotype characteristics similar to the Schizolobium parahyba; b) this specie

has a wide area of natural occurrence in the Amazonian, but his occurrence is larger in the formations of

the type dense forest and open forest, being also found at primary and secondary forests of high land with

predominance of loamy soils; as well as high floodplain areas; c) the parica is a tree of cylindrical trunk,

straight and ramified cup, however along his vegetative growth it presents characteristics dendrological

differentiated in terms of coloration of the bark and of the sapopemas appearance; d) in the Brazilian
Amazon, the parica's flowers period occur of May to July and fruits period happened of August to
September; d) The flowers of the parica are very attractive to several species of insects of the families

Anthophoridae and Apidae, the same not happening with the birds regarding dispersion of the fruits; e)

the fruit of the parica is a legume coriaceous, of brownish coloration when mature and it contains a single

seed with length and medium width of 2,20cm and 1,28cm, respectively; f) the parica presents behavior

of pioneering species, it has good capacity to sprout and of natural regeneration.

INDEX TERMS: Paned, Taxonomy, Occurrence; Dendrology, Morphometry, Wood Characteristics

1 INTRODUCAO

0 parica (Schizolobium amazonicum
Huber ex Ducke) é uma especie arb6rea
pertencente a familia Caesalpiniaceae, que
ocorre naturalmente na Amazonia brasileira
(CORREA, 1985). De acordo corn os estudos
desenvolvidos por este autor, os maiores
estoques naturais de parica (2,477 m3/ha)
ocorrem em Rondonia nas tipologias
florestais denominadas de floresta densa e
floresta aberta.

A madeira do parica tem sido muito
utilizada para fabricacao de laminado e
compensado, pelas indAstrias do setor
madeireiro que atuam nesta regiao. Devido ao

seu valor comercial e ao seu rapido
crescimento, esta especie apresenta grande
potencial para ser utilizada em programas de
reflorestamento (PEREIRA; MELO; ALVES,

1982; VIBRANS, 1996; ROSA, 2006) e em
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sistemas agroflorestais (MARQUES;
BRIENZA JUNIOR, 1992; RIBEIRO,
1997). Em decorrencia destas caracteristicas
promissoras, em 2002 foram plantadas 7397

arvores de parica pelos empresarios do setor
madeireiro do estado do Para (FALESI ;
GALEAO, 2002).

Todavia, apesar da importancia
econornica do parica e do seu potencial para

reflorestamento, nao se pode deixar de
reconhecer que esta especie ainda necessita
ser pesquisada, tanto em termos
silviculturais quanto no que se refere aos
aspectos tecnologicos e botanicos. No que se
refere ao primeiro aspecto, convem
mencionar que o mesmo ja foi contemplado
em estudos anteriores.

Tendo isso em vista, este trabalho tern
como objetivo sistematizar as informacOes
referentes as caracteristicas botanicas do
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parica, como: o habitat; zona de ocorrencia
natural; taxonomia, anatomia e dos principais
usos da madeira; bem como estudar as
caracteristicas dendrologicas, regenerack,
morfologia de plantulas, morfometria do fruto

e da semente desta especie.

A realizaedo destes estudos, alem de
proporcionar subsidios para a domesticaedo e
cultivo ern larga escala dessa
Caesalpiniaceae, podera diretamente
contribuir para a execuedo de programas de
reflorestamento na regik Amazonica

2 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

Os dados foram obtidos por meio da
utilizaedo de diferentes procedimentos
metodologicos, tais como: pesquisa
bibliografica; metodos e tecnicas empregados

na analise de sementes, morfologia de
plantulas e manejo por talhadia. Estes estudos

foram obtidos na Universidade Federal Rural
da Amazonia (UFRA), localizada em Belem
(1° 28'0" S, 48°27' 0") no estado do Para.

2.1 PESQUISABIBLIOGRAFICA

Em se tratando deste trabalho,
procurou-se estudar as caracteristicas
botanicas do parica por meio da pesquisa
bibliografica. Este metodo de pesquisa é
bastante utilizado em trabalhos cientificos,
pois tern por finalidade conhecer as
contribuieoes sobre determinado assunto
(FERRARI 1982), reunindo numa mesma
publicaedo os diversos estudos dispersos na
literatura sobre urn determinado terra.
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2.2 MORFOMETRIA DO FRUTO E DA
SEMENTE DE PARICA

Neste estudo, utilizou-se uma amostra
de 400 frutos de parica, os quais foram
coletados no campus da UFRA em Belem.
Inicialmente, fez-se a mensuraek dos
frutos, seguido do registro fotografico e,
posteriormente, o beneficiamento manual
dos mesmos.

Ap6s esta etapa, as sementes foram
medidas corn e sem endocarpo, corn o
auxilio de urn paquimetro. Avaliaram-se a
largura, o comprimento medio e a espessura
tanto dos frutos quanto das sementes, bem
como o peso medio do fruto e da semente. A
determinaedo do peso de mil sementes foi
baseada nas Regras para Analise de
Sementes (BRASIL, 1992).

2.3 DESCRIcA0 MORFOLOGICA DO
FRUTO, DA SEMENTE E DA
PLANTULADE PARICA

Para a realizaedo destes estudos foram
utilizados 100 frutos, 50 sementes, 25
plantulas de parica. Ap6s a descried°
morfologica do fruto e da semente, fez-se a
quebra de dormencia das sementes por meio
da escarificaedo mecanica, seguida da
imersao em agua com temperatura natural
por 48 horas.

Logo apes esta etapa, as sementes
foram semeadas em recipientes plasticos,
previamente cheios corn areia. A descried°
da germinacao e da plantula de parica foi
realizada corn base no trabalho de
Albuquerque (1993). 0 acompanhamento
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das fases de germinacao e desenvolvimento
da plantula foi acompanhado de registro
fotografico.

2.4 OBSERVAcOES DENDROLOGICAS
E FENOLOGICAS

Esta pesquisa foi realizada corn base
nos registros da literatura que tratam deste
terra, bem como em observacOes
dendrologicas e fenologicas feitas em arvores
existentes no Campus da UFRA em Belem.

2.5 AVALIAcA0 DA CAPACIDADE DE
REBROTA DO PARICA

Neste estudo, utilizaram-se 50
individuos jovens de parica (altura variando
entre lm a 3m). Para se avaliar a capacidade
de rebrota, as arvoretas foram cortadas de 15
cm a 30 cm de altura. Ap6s esta etapa, foi
realizada a contagem do nirmero de rebrotos
por cepa.

3 RESULTADOS E DISCUSSAO
3.1 TAXONOMIA

A especie Schizolobium amazonicum
Huber ex Ducke (parica) pertence a familia
Caesalpiniaceae (ex Leguminosae
Caesalpinioideae). Por ter caracteristicas
morfologicas e fenotipicas semelhantes ao
Schizolobium parahyba (Veil.) Blake,
vulgarmente conhecida como guapuruvu
(RIZZINI, 1971; PAULA; ALVES, 1997), a
especie S. amazonicum tem sido considerada
uma variedade do S. parahyba (BARNEBY,
1996).

Entretanto, muitos autores consideram
S. amazonicum uma especie distinta. Rizzini
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(1971), por exemplo, afirma que as fibres e
os frutos do parica sao duas vezes menores
do que da especie S. parahyba (guapuruvu).

0 parica tern recebido no Brasil
diversa designacaes vulgares. No Para é
conhecida como parica e faveira (DUCKE,
1949) e favao. No estado de Mato Grosso,
como pinho cuiabano (VIBRANS, 1996).
Em Rondonia é conhecido como bandana e
pinho cuiabano (ROSSI; VIEIRA, 1998).
No Acre, como canafistula (OLIVEIRA,
1994) e fava parica (FRANKE et al., 2002).
Em outras regioes do Brasil, recebe a
denominacao de guapuruvu-da- amazonia
(CARVALHO, 1994) e parica-da-amazonia
(PAULA; ALVES, 1997).

Em paises vizinhos do Brasil, como o
Peru, Colombia, Bolivia e Equador, a
especie Schizolobium amazonicum recebe,
ainda, as denominaceies de pino chuncho,
tambor, serebo e pashasco, respectivamente.

3.2 ZONA DE OCORRENCIA NATURAL
DO PARICA

No Para, o parica ocorre emAlcobaca,
Altamira, Monte Alegre, Obidos, na regiao
dos rios Tapajos e Trombetas (LE COINTE,

1947; DUCKE, 1949), nas adjacencias do
rio Acara (PIRES; CORADIN;
RODRIGUES, 1975), na floresta do Tapajos
no Municipio de Belterra (SILVA, 1989), em

Oriximind (QUEIROZ, 1991), em Maraba
(FERREIRA, 1998) e na regiao do Projeto
Grande Caraj as (IBDF, 1983).

Seu registro de ocorrencia abrange,
ainda, outros estados dessaregiao. No estado
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do Amazonas, ocorre na regiao do baixo rio
Madeira e do rio Solimoes (DUCKE, 1949),
dos rios Jura, Purus e do municipio de
Manaus (CORREA, 1985). Ocorre nos
estados de Rondonia (CORREA, 1985;
ROSSI; VIEIRA, 1998) e Acre (OLIVEIRA,
1994; FRANKE; MIRANDA, 1998). Alem
dos locais mencionados, o parica tambem tem
ocorrencia natural na fronteira do Peru e da
Colombia (DUCKE, 1949; CARVALHO,
1994).

Contudo, estudos recentes (BARNEBY,
1996) mostram que a especie S. amazonicum é

uma variedade do S. parahyba, e que a sua
area de ocorrencia é mais ampla, se
estendendo desde o sul do Mexico, passando
pela America Central e Amazonia, ate o sul do

Brasil.

3.3 HABITAT

Corn base na area natural de ocorrencia

do parica na Amazonia brasileira, pode-se
inferir que o parica prefere locais corn tipos
climaticos, segundo a classificacao Koeppen,
Aw (clima tropical corn temperatura media
mensal superior a 18°C, corn periodo chuvoso
e seco bem definido, apresentando urn total
pluviometrico menor que 60 mm nos meses
mais secos) e Am (clima tropical,
intermediario entre o Af e Aw, com
temperatura media mensal superior a 18°C,
sem um periodo seco bem definido).

Nos sitios de ocorrencia natural, esta
Caesalpiniaceae tem sido encontrada ern
florestas primarias e secundarias de terra
firme e de varzea alta, corn predominancia de
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solos argilosos (DUCKE, 1949;
AGROPECUARIA INDUSTRIAL E
COLONIZADORA RIO CANDEIAS,
1976), bem como em areas alteradas por
atividades antropicas (FRANK;
MIRANDA, 1998; ROSSI; VIEIRA, 1998;
ROSSI et al., 2003). De acordo corn Correa
(1985), o parica ocorre na Amazonia
brasileira ern seis diferentes tipologias
florestais, tais como: floresta densa, floresta
aberta, floresta sempre verde, contato
savana-floresta, areas antropicais e

formacoes pioneiras, porem os maiores
estoques naturais ocorrem nas duas
primeiras tipologias florestais.

3.4 CARACTERISTICAS DENDROLOGICAS,

FENOLOGICAS E REPRODUTIVAS
DO PARICA

Nos dois primeiros anos de idade o
parica apresenta casca lisa, fina, de coloracao

esverdeada, e uma copa rala sem
ramificacoes (Figura 1 A). Nao obstante, a
medida que o parica vai crescendo e se
desenvolvendo, a casca vai ficando verde-
acinzentada. Corn passar do tempo, a casca
vai se tornando de coloracao esverdeada
recoberta de manchas esbranquicadas
(Figura 1 B). Nesta fase intermediaria de
crescimento, o parica é mais suscetivel ao
vento, podendo ter a sua copa quebrada
facilmente.

Na fase adulta, a casca apresenta
superficie quase lisa, com 1,2 cm de
espessura (PAULA, 1980) e coloracao
esbranquicada. Durante esta fase a arvore de
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parica pode atingir ate 30 m de altura
(AGROPECUARIA INDUSTRIAL E
COLONIZADORA RIO CANDEIAS, 1976),

diametro de ate 1,2m (ROSSI et al., 2003) e
ramificacao cimosa (MENEZES FILHO et
al., 1995). Em Belem, nesta fase de
crescimento, o parica destaca-se por seu
grande porte, pelo seu tronco cilindrico e reto

e pela copa ramificada, porem relativamente
rala, apresentando pequenas sapopemas
(Figura 1 C).

As folhas do parica sao alternas,
compostas e bipinadas. Na fase juvenil, o
tamanho das folhas pode alcancar ate 2 m de
comprimento (LE COINTE, 1947; RIZZINI,
1971; BARNEBY, 1996). Porem, na fase
adulta as folhas diminuem de tamanho.

De acordo corn Pereira, Melo e Alves
(1982), o parica floresce em estado afilo com
a perda total de folhas. Contudo, em Belem,
no estado do Para, a floracao do parica tem
acontecido corn a perda parcial de folhas,
sendo que em determinados anos a perda de
folhas é quase total (Figura 1D).

A floracao do parica tern sido
observada nos periodos de maio a junho
(VENTURIERI, 1999) e de junho a julho
(PEREIRA; MELO; ALVES, 1982). Em
Belem (PA) a floracao do parica tern ocorrido

nos periodo de junho a julho. As fibres do
parica apresentam coloracao amarela. Suas
petalas sac) oblongas, firmes e glabras
(RIZZINI, 1971).

Estudos sobre a ecologia reprodutiva
do parica mostram que fibres apresentam
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tamanho medio de 2,5 a 3,0 cm; sao
hermafroditas e estao reunidas em
inflorescencias do tipo panicula
(VENTURIERI, 1999). De acordo com este
autor, as flores sao muito atrativas, pois
oferecem grande quantidade de nectar e de
polen para varias especies de insetos, tais
como: especies das familias Anthophoridae
(Xilocopa spp. e Centris spp.) e Apidae
(Melipona spp. e Apis mellifera). De acordo

corn este autor, insetos da tribo Trigonini,
juntamente corn Lepdopteros, tambem
foram observados coletando nectar nas
Bares de parica. Porem, segundo este autor,
estes insetos contribuem pouco corn a
polinizacao, visto que o comportamento e o
tamanho dos mesmos nao sao compativeis
com a estrutura da for do parica.

A frutificacao do parica ocorre entre
18 a 20 anos. Em Belem, a frutificacao tern
ocorrido, geralmente, no period° de agosto a
setembro (Figura 1 E). A dispersao das
sementes ocorre por via anemocorica. Este
fenomeno, por sua vez, acontece da seguinte
forma: a semente envolta pelo endocarpo
fibroso de coloracao amarela pardacenta se
desprende do fruto e, com auxilio da asa
papiracea, alcanca o solo, podendo ser
encontrada as proximidades da &yore
matriz, num raio de ate 25m.

Ate o presente momento, nao foi
possivel encontrar registros na literatura,
sobre a dispersao zoocorica de parica. De
acordo com Henriques ( 19 --?), isto ocorre
porque os plantios de parica apresentam
baixa atratividade para ayes.
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Figura 1- Arvore jovem (1A), arvores corn mais de cinco anos de idade (1B), arvore adulta (1C),
floracao (1D) e frutificacao (1E) do parica (Schizolobium amazonicum Huber ex.
Ducke (Foto: Leonilde Rosa, 2003, 2004)

3.5 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS
DO FRUTO, SEMENTE E DA PLANTULA
DE PARICA

0 fruto do parica é urn legume
deiscente, alado, obovado, achatado,
coriaceo, de coloracao amarronzada (quando
maduro), formada por dugs valvas que
apresentam formato de espatula. 0 fruto
contem apenas uma semente achatada,
ovalada, corn coloracao pardacenta e

Rev. cienc. agrar., Belem, n. 46, p.63-79, jul./dez. 2006

revestida por um tegumento duro. Uma visao

geral do fruto e da semente do parica é
apresentada na Figura 2A.

A germinacdo do parka é epigea
(Figura 2B) e ocorre entre o terceiro e quarto

dia apps a semeadura, tendo inicio corn o
aparecimento da radicula (isto ocorre
quando as sementes sofrem escarificacao
mecanica seguida de imersdo ern agua por 48

horas). Cinco dias apps a semeadura, o
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hipocatilo teretiforme, de coloracao verde-
clara, levanta os cotiledones ainda fechados e,
aos sete dias mais tarde, ja abertos, expoem a
plumula. Aos 14 dias a plantula, ainda corn os
cotiledones, apresenta cauliculo teretiforme
verde-claro, glabro, porem recoberto por uma
substancia pegajosa. Neste momento, a

plantula contem um par de folhas opostas,
contendo cada uma 18 foliolos oblongos,
estreitos, glabros e verde-claros (Figura 2C).
Conforme pode ser observado nesta figura, a

plantula de parica apresenta sistema
radicular bem definido, com presenca de
raizes secundarias ao redor da axial.

Figura 2- Frutos e sementes (A); germinacao (B), diferentes faces de desenvolvimento das
plantulas (C) de Schizolobium amazonicum Huber ex. Ducke (Foto: Leonilde Rosa,
2003 e 2004)

3.6 MORFOMETRIA DO FRUTO E DA

SEMENTE DE PARICA

0 fruto do parica apresenta, em media,
9,0 ± 0,51 cm de comprimento por 2,5 ±
0,23cm de largura. Devido as suas dimensaes,
o mesmo pode ser considerado de tamanho
medio. Por sua vez, o tamanho da semente
varia de acordo com a manutencao ou retirada
do endocarpo. Sem o endocarpo a semente
apresenta, em media, 2,2 cm de comprimento,
1,28 cm de largura e 0,38 cm de espessura.
Maiores detalhes sobre a morfometria do
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fruto e da semente podem ser vistos na
Tabelal.

Nota-se, ainda, nesta tabela que o
numero de sementes de parica por
quilograma varia em decorrencia do
percentual de pureza. Pereira, Melo e Alves
(1982), por exemplo, observaram que o
niunero de sementes variou de 980 a 1000,
num Tote de semente com 70% de pureza.
Lea°, Carvalho e Ohashi (2001) verificaram
que nos lotes de sementes sem impurezas
esta quantidade foi de 1 283. Este valor foi
inferior ao obtido neste estudo (1 370 por
quilograma).
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3.7 REGENERAcA0 NATURAL E
CAPACIDADE DE REBROTA DO
PARICA

3.7.1 Regeneracio natural do parica

0 parica, por apresentar
comportamento caracteristico de especie
pioneira, é capaz de se regenerar facilmente

em areas abertas corn alta intensidade de
radiack solar, alp& a dispersk anemocorica
(Figura 3). Devido a esse comportamento é
possivel encontrar a regeneracao natural de
parica num raio de 3 m a 25 m de distancia da
arvore matriz. Esta regenerack, ainda no
estagio inicial de desenvolvimento, pode ser
coletada, transportada para o viveiro e
utilizada para a produck de mudas.

Figura 3- Regenerack natural de parica (Schizolobium amazonicum Huber ex. Ducke) (Foto:
Leonilde Rosa, 2005)

Pesquisas sobre a ecologia reprodutiva
do parica destacam a capacidade que esta
especie tem de se regenerar em clareiras e em
areas degradadas (VENTURIERI, 1999).
Devido a esta caracteristica favoravel, esta

72

especie apresenta grande potencial para ser

utilizada na recuperack de areas alteradas
por atividades antropicas na Regik
Amazonica.
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3.7.2 Cap acidade de rebrota do parica

As cepas de parica corn altura de corte
entre 20cm a 30cm apresentaram o minimo de

urn e o maxim° de quatro rebrotos. Cinco anos

apos o corte, as cepas oriundas de arvores
mais vigorosas, isto é, corn maior diametro,
foram as que mantiveram maior niimero de
rebrotos (Figura 4).

Figura 4 Rebrotos de cepas de parica (Schizolobium amazonicum Huber ex. Ducke) (Foto:
Leonilde Rosa, 2005)

A reposta do parica, no que se refere ao
vigor da cepa no numero de rebroto,
aproxima-se da encontrada por Graca e Toth
(1990) e Ohashi, Rosa e Mekdece (2004) ao
estudarem a capacidade de rebrota das
especies Eucalyptus dunni e Aniba
rosaeodora Ducke, respectivamente. De
acordo corn estes autores, as cepas mais
grossas apresentam maiores reservas de
nutrientes e, por isso, produziram maior
quantidade de rebroto.

Em termos silviculturais, os resultados

sobre a capacidade de rebrota do parica indica

Rev. clam agrar., Belem, n. 46, p.63-79, jul./dez. 2006

que esta Caesalpiniaceae pode ser manejada
por talhadia. Esta tecnica, quando empregada

no manejo de povoamentos florestais,
permite sucessivas rotacoes, reduzindo os
custos de implantacalo.

Convem ressaltar, que esta
caracteristica favoravel de rebrotacdo indica

que as cepas de parica podem ser manejadas

como stockplant, isto é, como fonte de
material vegetativo para propagacao
assexuada pelo metodo de estaquia.
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3.8 CARACTERiSTICAS ANATOMICAS
DA MADEIRA DE PARICA

A madeira do S. amazonicum tern sido

descrita como branca, mole e leve (LE
COINTE, 1947; DUCKE, 1949; RIZZINI,
1971). Porem, estudos mais detalhados sobre
os caracteres estruturais e anatomicos
evidenciaram que a madeira apresenta
coloracao alvacenta, cerne pouco distinto do
alburno, nao tem cheiro distinto ou sabor, é
moderamente pesada, mole e apresenta peso
especifico em torno de 0,630 g/cm3 (PAULA,

1980). A caracterizacao anatomica feita por
este autor, mostra que a madeira do parica
apresenta pouco parenquima axial; poucos
poros solitarios (2 por mm2); raios
homogeneos (3 4 seriados); fibras
abundantes de paredes moderamente finas (7
micrometros), curtas, corn comprimento entre

894 e 1832 micrometros.

Jesus (2004), analisando a influencia
do espacamento (4 mx2me4mx3 m) e da
influencia do ambiente de cultivo (capoeira e
pleno aberto) nas caracteristicas fisicas e

anatomicas da madeira de parica, observou
que o espacamento nth) influenciou
significativamente nas caracteristicas
anatomicas da madeira de parica, afetando
apenas a densidade basica e a contracao
longitudinal. 0 fator ambiente, todavia,
afetou a parede celular das fibras; a densidade
basica na posicao transversal casca x
intermediaria; bem como a contracao
volumetrica longitudinal, tangencial e radial
nos sentido axial e transversal do fuste. Para
essa autora, o ambiente pleno aberto oferece

74

mais seguranca para usos em que a menor
contracao da madeira seja decisiva.

3.9 DURABILIDADE NATURAL E
UTILIZAa0 DA MADEIRA DO
PARICA

3.9.1 Durabilidade natural

A madeira do parica é caracterizada
como de baixa resistencia e susceptivel ao
ataque de fungos e de insetos (KNOWLES,
1996), especialmente cupins
(VENTURIERI, 1999). A titulo de exemplo,

o ataque de cupins tem sido observado em
plantios de parica consorciado corn cacau e
café, com mais de 15 anos de idade, em
Rondonia (ROSSI et al., 2003). Estes autores

relatam que nesta idade é muito comum a
ocorrencia de toras ocas, o que desvaloriza a

madeira no mercado. Em Belem, no Campus
da Universidade Federal Rural da Amazonia,

é verificado o ataque de cupins em arvores de

parica com idade media de 10 anos e ern
arvores adultas corn mais de 20 anos.

Mesmo sendo susceptivel ao ataque
de pragas, o parka tem espaco reservado no
mercado madeireiro, pois sua madeira é de
facil trabalhabilidade, podendo ser utilizada
para diversos fins, conforme podera ser
observado a seguir.

3.9.2 Utilizacao da madeira do parica

Na Regiao Amazonica a madeira do
parica é usada, principalmente, para
laminacao e compensado. Os primeiros
estudos sobre o potencial do parica para a
fabricacao de compensados foram realizados

na decada de 1970 (KNOWLES, 1996).
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Estudos mais recentes, sobre a fabricacao de
compensado, evidenciam que 30% das
laminas produzidas com esta especie sao
utilizadas como capa (parte externa do
compensado) e o restante como miolo, isto é
parte interna (ROSSI et al., 2003).

Alem dessa utilidade, a madeira do
parica é considerada promissora para
obtencao de celulose e papel (LE COINTE,
1947; MELO, 1973; FCAP, 1981;
ENCONTRO SOBRE PESQUISA
FLORESTAL NA REGIAO DO
TAPAJOS,1991), devido a sua excelente
resistencia obtida com papel branqueado e seu
facil branqueamento (PEREIRA; MELO;
ALVES, 1982). Alem do que apresenta
rendimentos superiores comparado a varias
especies do genero Eucalyptus (CORREA,
1985).

A madeira e, ainda, indicada para
producao de forro, palito, fabricacao de
canoas (LE COINTE, 1947; RIZZINI; 1971),
caixotaria (AGROPECUARIA
INDUSTRIAL E COLONIZADORA RIO
CANDEIAS, 1976; FCAP, 1981; EGG,
1995), material para construcao (MENEZES
FILHO et al., 1995; ROSSI et al., 2003),
brinquedos e portas (BIANCHETTI;
TEIXEIRA; MARTINS, 1997).

3.9.3 Outros usos do parica

A literatura que trata do parka nao o
classifica como especie de use multiplo, visto

que a madeira é o produto mais utilizado.
Nao obstante, a casca do parica tern sido
indicada para utilizacao em curtume (LE
COINTE, 1947). No entanto, ao longo desta
pesquisa, nao foram encontrados registros
na literatura sobre experiencias concretas do
uso desse produto em curtumes localizados
na Amazonia.

Contudo, é preciso ressaltar que a
semente do parica, que é um produto nao
madeireiro, é bastante comercializada nestes

altimos anos em decorrencia da ampliacao
das areas de reflorestamento. No estado de
Rondonia, area natural de ocorrencia do
parica, o preco do quilograma da semente
tern alcancado valores de ate U$3,40
(ROSSI et al., 2003).

Em 2003, ern Belem, no estado do
Para, o quilograma da semente beneficiada
estava sendo comercializado a R$ 25,00. Em

1998, o quilograma de semente beneficiada
era comercializado, neste estado, a R$13,00
(Denilson Batista de Souza3, informacao
verbal). De acordo corn esta fonte, os estados

do Para, Rondonia e Mato Grosso sao os
principais fornecedores de sementes de
parica.

A duplicacao no preco do quilograma
da semente de parica, nestas filtimas
decadas, reflete o interesse das empresas de
reflorestamento por esta especie e,
conseqiientemente, o aumento das areas
reflorestadas.

3 Engenheiro Florestal, Coordenador em 2003 do Centro de Difusao Tecnologico e Laborat6rio de Sementes e Mudas
Florestais AIMEX.

Rev. cleric. agrar., Belem, n. 46, p.63-79, jul./dez. 2006 75

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


LEONILDE DOS SANTOS ROSA

Vale ressaltar, que as sementes
comercializadas na Amazonia sao oriundas,
principalmente, de populacoes naturais de
parica. Em outras palavras, nao sao
resultantes de melhoramento genetic°.

Conforme pode ser observado neste estudo,
existe um mercado regional para a
comercializacao de sementes de parica,
abrindo, portanto, novas oportunidades em
termos de geracao de renda, especialmente
para os pequenos produtores.

4 CONCLUSAO

Pelo que a pesquisa evidenciou, pode-
se concluir que:

a) existem controversias do ponto
vista taxonomic° com relacao a especie S.
amazonicum, uma vez que esta especie
apresenta caracteristicas morfologicas e
fenotipicas semelhantes ao Schizolobium
parahyba;

b) a especie S. amazonicum tem uma
ampla area de ocorrencia natural na Regiao
Amazonica, notadamente nas formaciies do
tipo floresta densa e floresta aberta; sendo
encontrada em florestas de terra firme e de
varzea alta, corn predominancia de solos
argilosos;

c) o parica é uma arvore de grande
porte, de tronco cilindrico, reto e copa
ramificada, porem, ao longo do seu
crescimento vegetativo, apresenta
caracteristicas dendrologicas diferenciadas
em termos de coloracao da casca e do
surgimento de sapopemas;

76

d) a floracao do parica na Amazonia
brasileira acontece em geral nos period° de
maio a julho e a frutificacao, dependendo das

condicaes ambientais, ocorre de agosto a
setembro;

e) as flores do parica sao muito
atrativas a varias especies de insetos das
familias Anthophoridae e Apidae, o mesmo
nao acontecendo corn as ayes frugivoras corn

relacao a dispersao dos frutos;

f) 0 fruto do mica é um legume
deiscente, alado, obovado, achatado,
coriaceo, apresenta coloracao amarronzada
quando maduro, e contem uma Unica
semente com comprimento e largura media
de 2,2 cm e 1,28cm, respectivamente;

g) 0 parica apresenta comportamento
caracteristico de especie pioneira, tem boa
capacidade de rebrota e de regeneracao
natural.
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