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Apresentação 

A Comissão ()rqa o izadora tio III 

Congresso Brasileiro de Sistemas Agroilorestais 

(III CI3SAI1 tem a imensa satisfação em receber 

todos os congressistas e espera proporcionar-

lhes unia semana de intenso intercãinhio cien-

tífrer cine  resultará no aprnioraniento cia 

pesquisa e cio ciesenvoívmiento com sistemas 

agro fio re st is. 

Diante (ia necessidade de atualizar e 

avaliar os avanços tios conheci nentos gerados 

rios últi nos anos na área de sistemas açroflo-

restais, ir Fnihrapa Amazônia Ocidental, em 

colaboração corri institiriçoes de ensino, 

pesquisa e extensão cio Estado, está realizando 

o III CI35AF. 

Coin o objetivo de reclirecionar a con-

eepção tios sistemas ;iqrollorestais pura rona 

abordagem ciii nivel de rii;inleid) de paisaÇ Ciii, 

as tiiscrissões cio III CI3SAF abordarão o tema 

"Sistemas Acjroflorestais: Manejando a 

Biodiversid;nie e Compondo a l'ais;iqeni Rural". 

Ao longo cio evento, o tema central será 

desenvolvido em Três vertentes: Maneio e uso 

cia hiodiversidade em sistemas aqroflorestais 

(l3iochiversiciacle - (lia 221li); lnteraçio tios 

sislernas acjrolloiestais rio planejamento (la 

paisagem rural (Paisageni - (lia 23/11): e 

iserção de sistenias ;rqroflorestais em ações de 

(iesenvolvmiento centradas no hioniem e na 

comunidade 0 lomeni - dia 24/11). A progra-

mação técnica cio evento desenvolver-se-á 

através de mesas redondas, p:ilestras e apre-

sentacào de conitinlicações técnico-científicas 

(pôsteres), com coordenadores temáticos que 

farão unia análise crítica a ser apresentada na  

plenária final. A programação foi desenhada 

visando a complementaridade tIos seus tópicos 

cru relação ao tema central. 

Nesta oportunidade, agradecemos a 

todos os autores que atenderam ao convite e 

submeteram os resumos de seus trabalhos para 

serem apresentados nas sessões técnicas deste 

evento. Nesta publicação, os 145 resumos 

ex pa ncl dos a provaci os foram classifica cl os e 

agrupados rias seguintes sessões técnicas: 1. 

l3iodiversidade e Processos Funcionais; U. 

Sistemas Agro florestais rio M a ri ej o cia Pa isa geni 

Rural: e Iii. Aspectos Só ci occon õm i cos cl e 

Sistemas Agroflorestais. Para padronizar a 

apresentação dos trabalhos, a Comissão 

lécnica realizou a formatação e a correção 

ort og rá fica de alguns resu m os sem, no cri ta n - 

o. ai tera r a q u alicia de técnica tios niesmos. 

Portanto, as ideias, as opiniões e as conclusões 

enunciadas ciii cada trabalho são (Te regons-

C&Hkbde tios a o tores. 

Acreci itamos que com a realização deste 

Cc) n q resso estarem os cia rido mais o mii impor-

tante passo para a consolidação de uni fórum 

técnico de rc rio iã o peno ci iea, que proporcione 

a reflexão, o debate e a troca de iriforniações 

entre pesdi uisaciores, extensionista, tomnadores 

de decisões e usuários e, coni isso, contribua 

p:rra ac) avanço no conhecimento de sistemas 

agro florestais como estratégia para o ciesen-

volvi nu cii lo rural iii tegra cio e a preserva çã o 

ambien tal. 

A Co ni issão Orga n ízad ora 
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EO AMARELO na Amazônia Ocidental. 
Edsoti Alves de ARAÚIO ;. João 1 ou ANI; Luíran Ecrrcira do AMARAL. 

Espécies frutifcras da várzea e cio igapó para cultivo associado à criação de tambaqui, matrinxã e 
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Claudio Rainailto lOWNSLND; .]oão Avelar MAGAL) IÃES; Newton de Lucena COSTA; Ricardo Bornes de Araujo 
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Estabelecimento de clones de eucalipto cm pastagens na rcgião de cerrados do Amapá. 
Silas MOCIIItIFIl; Paulo Roberto de lima MLIREIlLS. 

Estimativa da biomassa seca do tronco do jatobá (lJy'ncnaea courbaril L. ) plantado em dois tipos 

de ambientes tia Ama zôn ia ccii tral. 
Alexandre Souza e SILVA; Antenor Pereira BARBOSA; Celso Paulo de ALLVEDO; Kikue MIJROYA. 

Estoques de carbono e nutrientes em sistemas agroflorestais implantadas em áreas de pastagens 

degradadas da Amazônia Ocidental. 
Karen A MCCAITLRY; Eriek. C. M. ELRNANDLS; Llisa.V. VVANDLIlI; Marco A. RONDON. 

Estrutura populacional do tucuniã (Astrocaiyum aculeatum Meyer) na Estação Ecológica de 

Maracá-RR. 
Christinny Giselly BACLIAR; luiz Alberto PESSONI. 

Estudo do desenvolvimento vegetativo de plantas de café (cofíca arabica E.) em sistema agroflo- 

restal e em cultivo solteiro. 
Mõnica Matoso CAMI'ANI IA; Gilberto Bernardo de FREFIAS; Ricardo 1 Jenrique Silva SANTOS; Herminia E. P. MAR-

Ti N Li.; Silva na Laqes Ribeiro GARCIA. 

Estudo preliminar de ocorrência dc plantas espontâneas em dois sistemas agroflorestais no estado 

do Acre. 
Edson Alves de ARAIJJO; Andrea Silva AlEC1JANDRE; Maria do Socorro PAIVA. 

Estudo quantitativo da hiomassa de oito espécies de leguminosas arbóreas para fins de uso como 

componentes agroflorestais - Resultados finais. 
Luis Carlos de Lima MLNESLS-FILI O; lhornas LtJDEWIGS; Maria ivanilde CAVALCANTE; Fabiana Mongeh 

PENEIREIRO; Alexandre Dias DE SOtli.A; Nilson Alves BR1L1 JANTE; Aluildo Costa de OliVEIRA; João Bosco Nogueira 

de QIJEI ROL; Eci ival do Nunes GON ÇALO. 
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Amazonian agroforesters ? The case of African mahogany (Khaya spp.). 
Gütz SCI JROII 1; Samniya Aqra OANGEI.O. 
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monoculture. 
Katell IJGUEN; Elizaheth FRANKIJN. 

Fate of applied N fertilizer in mixed cropping systems in the central Aniazon. 
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introdução e estabelecimento de consórcios agroflorestais de Tectona grandis L.f. (teca) com 
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Renato Luis Grisi MACEDO; Nelson VENT1JR1N; Jozébio Esteves COMES; Frederico Wesley Figueireido DANFAS; Elisete 
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Mylene Dutra Barbosa de SO1JZA; José Ferreira da SILVA; Luciana Souza de Aguiar SOU/A; Cladys Ferreira de SOUSA; 
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Levantamento de piantas daninhas nas culturas de cupuaçu e pupunheira em monocultivo e em 
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Levantamento de unia população (te mulateiro (Qi/ycop/iy//um spruceanum) em pastagem no Acre. 
Idesio Luis 1:RANKI: 

O tucuniã (Astrocwyzmi acu/eatwn G.F.W. Meyer): unia espécie de potencial agroflorestal para a 
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Joan ne R'qis da CoSTA. 

Ocorrência de bactérias solubilizadoras de fosfato (BSF) nas raízes de plantas em sistemas agroflo-

restais em propriedades rurais de Manaus-Amazonas. 
Aloisio Lícitas Cl lAGAS JtN1OR linz Antonio iie OliVEIRA; André luis \MI .lFRD1NG Francisco Adilson dos Santos nAPA. 

Ocorrência de pragas no coqueiro (Cocos nucitera 1.) cultivado em sistema agroflorestal na região 

sul da Bahia. 
Jose Inácio lacerda MOOJRA Josr Nasibo Vieira ILILE. 

Performance (te cultivares de batata-doce com potencial de uso em sistemas diversificados nas 

condições de dois solos de terra firme (lo Amazonas 
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Potencial de extrativos tle espécies florestais de plantios para usos em inseticidas. 
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Produção e crescimento de cupuaçuzeiro em sistemas agroflorestais no Município de Presidente 

Figueiredc, estado do Amazonas. 
(3ladvs Ecrreira de SOIISA; liii, Antonio de OlIVEIRA; Aparecida das Graças Claret de SOIJLA; Adônis MOREiRA. 

Produção e qualidade de liteira tios sistemas agroflorestais na Amazõnia Central Jorge. 
luis Enrique CAI IÁRDO-ORDINOIA; Llvio lesos 11111Ã0; Llisa WANDELIl; Erick C. M. FERNANDES. 

Produção forrageira de gramíneas cultivadas sob sombreamento de taxi-branco (Sclerolobium pa-
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Produtividade e rendimen to economico (te pupunheira consorciada com algumas espécies semi-

perenes cm SAEs na região de Manaus-AM. 
João 13;ilisla Moreira COMES; linz Antonio de OlIVEIRA; Jobannes vao l.FEIWEN. 
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Elávio J. 1 til/ÃO; Reqina CC. 1.111/ÃO; Ilnerry DLSJAROINS; Max SARRA/IN; Cilene PALHETA. 
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Quantidade e concentração de nutrientes na bioniassa de oito espécies de leguminosas arbóreas 

para fins de uso como componentes agroflorestais. 
Thomas LUDEWIOS; Luis Carlos de Lima MENE5E5-1`11.II0; Maria Ivanilde CAVALCAFE; Roger Daniel RECCO; 
Alexandre Dias de SOUZA; Arthur Pinheiro LEITE; Flávio Quental RODRICLJES. 
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Newton de Lucena COSTA; Claudio Ramalho TOWNSEND; João Avelar MAGAL}IÃES; Ricardo Comes dc Araújo 
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Valdinei Tadeu PAULINO; Newton de Lucena COSTA; Rogério Sebastião C. da COÇIA. 
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Fabiano Rodrigues da MAlTA; Carlos Alberto Moraes PASSOS. 

Sistema agroflorestal do coqueiro gigante (Cocos nucifera L) com o cupuaçuzeiro (T/icobro,na 
grandiflorum) na região cacaueira da Bahia. 
José Basilio Vieira LEITE; José inácio Lacerda MOURA. 

Sistemas agroflorestais com seringueira (Hevea brasi/fensis M. Arg.) no noroeste do estado do 
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Jomar da Paes PEREIRA; Armando ANDROCIOL1 FiLHO; Alex Carneiro LEAL; André Luiz Medeiros RAMOS. 

Sistemas de consórcio envolvendo o cupuaçuzeiro (Theobrorna grandiflorum) como cultura principal. 
Carlos Hans MLLLER; José E. Urano de CARVALHO; Walnice M. O. do NASCIMENTO; Armando Kouzo KATO; Eniel 

David CRUZ. 

Temperatura ambiente sob diferentes sistemas silvipastoris em Presidente Médice Rondônia. 
Claudio Ramalho TOWNSEND; João Avelar MACALHÃES; Newton de Lucena COSTA; Ricardo Comes de Araujo 
PERE1RA; Francelino Gularte da S1LVA NETTO. 

Teores de potássio em uma cronosequência com sistema agroflorestal na Amazônia Ocidental. 
Eufran Ferreira do AMARAL; lrving Foster BROWN; Antonio Willian Flores de MELO; Divonzil Gonçalves CORDEIRO. 

Uso da taboca: tecnologia alternativa para implantação das 1APs - llhas de Alta Produtividade na 

Resex Reserva Extrativista Chico Mendes. 
Alexandre Dias de SOUZA; Fernando M1CFIELLOTI1; Raimundo Teixeira do NASCIMENTO; Renaxon Silva de OLIVEIRA. 
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Danielle MELJA; Joanne Reqis da COSTA. 
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A comunidade de Coilembola (Hexapoda) nos 

sistemas agroflorestais em áreas de pequenos 

agricultores na região de Manacapuru-AM 
Valdemir de Araújo CÂMARA ( ); Elisiana Pereira de OLIVEIRA (2) 

(1 e 2) Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus-AM. 

As diversas tentativas de ocupação da 

Amazônia têm provocado níveis alarmantes de 

desniataniento e queimadas, ocasionando 

graves conseqüências ao meio ambiente 

(Fearnsi(le, 1988; Sioli, 1991), causando perda 

considerável cio material biológico. Na tentati-

va de reverter o quadro de degradação em que 

se encontram muitas áreas da Amazônia 

Central, vários autores têm proposto alternati-

vas para viabilizar uma agricultura sustentada 

que apresente alta diversidade de grupos (Hul 

et aí, 1991; Macedo e Dias, 1994; Sousa, 

1995). Uma das alternativas para a região são 

os sistemas agroflorestais, que poderão 

diminuir a pressão do desmatamento sobre a 

floresta, oferecendo alternativas para melhorar 

áreas de baixa produtividade que emerge, após 

o abandono das áreas, e, também, para recu-

peração de pastagens degradadas e abando-

nadas (Sonsa, 1995). As alternativas menos 

danosas devem levar em consideração a me-

lhoria das condições edáficas e a garantia de 

sustentabiliclade (Kato, 1995). Neste contexto, 

os plantios agroflorestais poderão exercer um 

papel importante na região, considerando o 

grande potencial da associação das árvores de 

interesse econômico na recuperação desses 

solos, bem como uma alternativa de desen-

volvimento sustentável da terra para a região 

amazônica (Souza, 1996). Os colêmbolos apre-

sentam uni potencial de aplicação prática, 

servindo como indicadores biológicos de 

condições ecológicas de ambientes florestais, 

especialmente durante as transformações que 

são feitas antes dos processos de exploração e 

manejo da floresta tropical de terra firme 

(Oliveira, 1983). 

Este estudo foi realizado em áreas 

experimentais de pequenos agricultores, no 

Ramal do I2ranjal e Ramal Boa Esperança, no  

município de Manacapuru, à entrada dos km 

62 e 64 da AM-070, nos meses de abril e ou 

tubro de 1997. As áreas selecionadas foram: 

duas florestas primárias (= Fl- 1; Fl-2;) e duas 

parcelas de sistemas agroflorestais pós floresta 

primária (= SAF- 1; SAF-2). Em cada área cole- 

taram-se oito amostras com o auxílio de uma 

sonda de 49cm2, introduzida no solo a três 

centímetros de profundidade. A fauna foi 

extraída pelo método convencional de Berlese- 

Tullgren. Os sistemas agroflorestais foram 

instalados em 1994 e cada agricultor selecio- 

nou o que plantar. Os sistemas são constituí- 

dos principalmente por fruteiras, sendo as 

madeiras de interesse econômico em número 

bem reduzido. As espécies plantadas são: 

pupunha (Bactris gasfpaes), açai (Futerpes 

oleraceae), castanha-do-brasil (Berto/letia 
excelsa), abiu (Pouterfa cafmfto), cupuaçu 

(Theobroma grandi17orun4, jenipapo (Genfpa 
americana L), piquiá (cariocar villosum. Há 

FIGURA 1. Número total de espécies de 
Coilembola, família Entomobryidae, encontradas 

nas duas florestas primárias e nas duas parcelas 
de sistema agroflorestal pós-floresta, no perío-

do chuvoso (abril, 1997). 

o 

o 

M5c, Insticoio Nacional dc Pesquisa do Amazónia (lapa), Caixa Ebstal 478, CEP69093-000, Monaus-AM. E-mail: 

camaraEéinpa govbr 
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TABELA 1. Total de espécies de Collembola encontradas nas áreas de estudos no mês de julho, 1997 

Gêneros e/ou Espécies FI - FI - 2 SAF - 1 SAF - 2 
S x % 5 x O/o 5 x O/ 5 x O/o 

Entornobryidae 
Entoniobryawasmani - - - - - - - - - 2 0,3 1,6 
Entornobrya sp.I 8 1,0 3,1 II 1,4 9,4 2 0,3 1,6 
Entomobrya sp.2 - - - 2 0,3 0,8 1 0,1 0,9 - - - 
Entomobryasp.3 2 0,3 0,8 - - - - - - - - - 
Entomobryasp.4 - - - - - - 1 0,1 0,9 - - - 
Lepidocyrtus sp.I 1 0,1 0,4 - - - - - - - - - 
lepidocyrtus sp.2 - - - - - - 6 0,8 5,1 - - - 
lepidocyrtus sp.3 - - - - - - 6 0,8 5,1 - - 
Paronella sp.l 1 0,1 0,4 8 1,0 3,3 - - - II 1,4 8,9 
Paronellasp.2 12 1,5 4,7 1 0,1 0,4 - - - 17 2,1 13,8 
Paroneila vigorata 3 0,4 1,2 - - - - - - 1 0,1 0,8 
lxpidosirasp.1 - - - - - - - - - 1 0,1 0,8 
Lepidosira sp.2 2 0,3 0,8 - - - - - - - - - 
Campylothorax schaefferi 1 0,1 0,4 - - - - - - 4 0,5 3,3 
Dicranocentrus sp. - - - - - - 1 0,1 0,9 - - - 
Salina selembensensis - - - - - - - - - 1 0,1 0,8 

Cyphoderidae 
Cyphoderus arlei 6 0,8 2,3 3 0,4 1,2 - - - II 1,4 8,9 

lsotomidae 
lsotomiella 122 15,2 47,5 133 16,6 54,7 24 3,0 20,5 26 3,3 21,1 
Folsomina onychiurina 6 0,8 2,3 6 0,8 2,5 4 0.5 3,4 14 1,8 11,4 
Isotomidae sp.l 8 1,0 3,1 4 0,5 1,7 - - - - - - 
Folsomides amazonico 2 0,3 0,8 - - - 1 0,1 0,9 - - - 
Proisotoma sp. - - - 1 0,1 0,4 - - - 7 0,9 5,7 
Isotornides sp.I - - 14 1,8 5,8 - - - - - - 
Isotoniodes sp.2 - - - - - - 58 7,3 49,6 
Isotomurus palustris - - - - - - 1 0,1 0,8 

Neanuridae 
Paleanura 1 0,1 0,4 - - - - - - - - - 
Neotropielia 1 0,1 0,4 - - - - - - 1 0,1 0,8 
Poduroniorpha sp.l 1 0,1 0,4 Ii 1,4 4,6 - - - 4 0.5 3,3 

Onychiuridae 
Mesaphorura amazonica 4 0,5 1,6 1 0,1 0,4 - - - IS 1,9 12,2 

Dicyrtomidae 
Dicyrtoma sp.5 4 0,5 1,6 - - - - - 1 0,1 0,8 
Dicyrtomide sp.l 1 0,1 0,4 - - - - - - - - - 

Sniinthuridae 
Sminthuridae sp.1 - - - 3 0,4 1,2 - - - - - - 
Sminthuridae diversos 44 5,5 17,1 4 0,5 1,7 3 0,3 2,6 2 0,3 1,6 
Sminthuridae sp.6 - - - 1 0,1 0,4 - - - - - - 
Sminthuridaesp.12 - - - 1 0,1 0,4 - - - - - - 
Sphaeridia - - - 1 0,1 0,4 - - - - - - 
Pararrhopalites - - - 4 0,5 1,7 - - - - - - 

Arrhopalitidae 
Arrhopalites sp. 8 1,0 3,1 2 0,3 0,8 - - - - - - 
Collophorasp. 1 0,1 0,4 - - - - - - - - - 

Neelidae 
Neelus sp. li 1,4 4,3 26 3,3 10,7 1 0,1 0,9 2 0,3 1,6 
Megalothorax sp. 7 0,9 2,7 17 2,1 7,0 - - - - - - 

Total de gêneros e/ou espécies 24 - - 20 - - 12 - - 19 - - 

Total Geral 257 - 100 243 - 100 117 - 100 123 - 100 

12 
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muita diferença nas parcelas de cada produtor. 

Alguns fazem capina anual, outros deixam 

crescer o capim sapé, ou então o cortam a cada 

seis meses, e outros deixam crescer uma 

capoeira. Desta forma a camada de liteira é 

ausente, ou fina camada no solo, de acordo 

com o tratamento recebido. 

A 	densidade 	populacional 	de 

Collembola totalizou 1.749 individuos com 

1.142 indivíduos tia floresta primária e 607 

indivíduos nas parcelas dos sistemas agroflo-

restais. O pico populacional ocorreu na estação 

chuvosa tanto na floresta primária quanto nos 

sistcmas agroflorestais (Figura 1), para a 

família Entomobryidae. As demais famílias 

mostram a mesma projeção. 

Foram encontradas oito famílias na flo-

resta primária. Em uma das parcelas do sistema 

agroflorestal ocorreu diminuição de família, 

entretanto, em outra parcela, o número de 

famílias foi igual ao encontrado na floresta 

primária (Tabela 1). 
Foi analisado um total de 82 espécies 

de Collembola para determinação dos hábitos 

alimentares. Os resultados mostram uma 

pequena diferença entre espécies que habitam 

na camada dc húmus. O conteúdo de espécies 

da família Entomobyk/ae, Poduromorp/ia e 

algumas Smint/;uridac é constituído basica-

mente de hifas e esporos de fungos. Partículas 

minerais foram encontradas em espécies da 

família Isotomidae, embora, em alguns indiví-

duos, constate-se a presença de hifas e esporos 

de fungos em pequenas quantidades. 

As espécies de Collembola da floresta 

sempre tiveram maior quantidade de fungos 

no conteúdo que as espécies de alguns sis-

temas agroflorestais. Os sistemas com densa 

camada de liteira foram os responsáveis por 

certa quantidade de fungos no solo, isto em 

função de melhor retenção de água no solo 

favorecendo o crescimento de fungos. Na 

Amazônia (Oliveira, 1994), avaliou o conteúdo 

intestinal de várias espécies de Co/lerabola, 
encontrando grande quantidade de esporos e 

hifas de fungos, parecendo haver especifici-

dade. (Oliveira e Dellome, 1997), compararam 

espécies de Co//embola (terrestre) e larvas de 
Simulifrlae (aquático) e encontraram, também, 

alta densidade de fungos e microalgas. Foram 

encontrada grande quantidade de hifas e 

esporos de fungos no conteúdo intestinal de 

colémbolos, coletados em floresta primária 

(Câmara e Oliveira, 1997). 
Apesar da constatação da maior diver-

sidade de espécies de Collembola ocorrer nos 

ambientes de floresta primária, verifica-se que, 

em algumas parcelas dos sistemas agroflo-

restais, foi encontrada alta diversidade de 

Collembola, indicando adaptação a condições 

modificadas. 

Tomando-se como parâmetro de 

análise a densidade e a diversidade de 

Collembola, os sistemas agroflorestais apresen-

tam condições favoráveis ao desenvolvimento 

de algumas espécies de Collembola, isto indica 

que os SAFs promovem poucas alterações 

ambientais nas áreas onde são instalados. 

Sendo, portanto, uma alternativa de cultivo 

menos danosa ao meio ambiente. 
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A cultura da guariroba (Syagrus oleracea Becc.) 
em sistemas agroflorestais na região do Cerrado 

José Teodoro de MELO ( ); Daniel Pereira GUIMARÃES (2). 

(1)Embrapa Cerrados, Planaltina-DF 

(2) Embrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas-MG. 

A utilização de sistemas agroflorestais é 

uma alternativa para as pequenas propriedades 

rurais visto que propicia aproveitamento 

simultâneo da área para cultivos agrícolas e 

florestais, além de proteger e melhorar as pro-

priedades físicas, químicas e microbiológicas 

do solo. O cultivo de palmáceas para a pro-

dução de palmito oferece boas perspectivas 

para a melhoria da renda dos produtores, per-

mitindo inclusive o estabelecimento de 

agroindústrias nas propriedades. Dentre as 

palmáceas cultivadas no Cerrado, a guariroba 

(Syagrus oieracea) ocupa lugar de destaque 

pelo seu palmito ou broto terminal de sabor 

amargo que é um prato típico da região 

(Guariroba, 1998), além d.e já ser industrializa-

da e vendida em supermercados e seu fruto ser 

aproveitado pela fauna e ser ornamental 

(Lorenzi, 1996). A cultura da guariroba está em 

expansão, principalmente em Goiás, devido à 

facilidade de cultivo e à grande lucratividade 

que apresenta (Siqueira eta!, 1997; Aguiar et 
ai, (1996). O cultivo de espécies florestais em 

plantios homogêneos apresenta-se inapropria-

do para as pequenas propriedades em razão 

dos amplos espaçamentos requeridos por essas 

espécies. O consórcio entre as culturas repre-

senta uma estratégia importante para solução 

desse problema. Dentre as espécies florestais 

destacam-se o mogno (Sw/etenia macrophyiia 
King), a seringueira (Hevea brasi!iensisM. Arg.) 

e o neem (Azadirachta indica). O mogno ofer-

ece perspectivas de retorno econômico a partir 

dos doze anos de idade, através da comercial-

ização de sementes e de quinze anos pela pro-

dução de madeira oriunda dos desbastes. A 

seringueira é outra espécie que vem sendo cd-

tivada, cuja exploração de látex tem retorno 

econômico a partir de seis anos. O neem, espé-

cie de origem indiana, começa a despertar  

interesse na região e pode ter a exploração de 

folhas (inseticida) a partir de 18 meses, época 

em que se procede a desrama dos galhos para 

a condução da forma do tronco. 

O objetivo do trabalho foi avaliar a pro-

dutividade da guariroba em sistemas agroflo-

rcstais com o mogno, seringueira e neem e 

compará-la com plantios puros. 

O experimento foi instalado cm dezem-

bro de 1996 em Latossolo Vermelho-Amarelo 

distrófico localizado em Planaltina, Distrito 

Federal, O delineamento usado foi blocos ao 

acaso com três repetições. Os tratamentos 

foram: mogno, neem indiano e seringueira 

consorciados com guariroba e plantio puro de 

guariroba. Cada parcela cia espécie florestal 

corresponde a 25 árvores, sendo 9 centrais 

de plantas úteis e 16 de bordadura, no espaça-

mento de 9m x 6m. A parcela de guariroba 

ocupa uma área de 108m2 no espaçamento 

de 3,Om x 0,5m. O controle de ervas daninhas 

foi feito pela combinação de tratamentos 

mecânicos (roçadeira mecanizada) e químico 

(herbicida.) 

O plantio das espécies florestais foi efe-

tuado em sulcos de 40cm de profundidade e a 

seguinte adubação por mctro de sulco: cal-

cário dolomítico (300g); superfosfato simples 

(3509); cloreto de potássio (20g); bórax (5g); 

sulfato (le cobre (Bg); sulfato de manganês 

(4g) e sulfato de zinco (4g); esterco de curral 

101/cova. A adubação de manutenção consistiu 

na aplicação de nitrocálcio (40g/planta) e 

cloreto de potássio (20g/planta) sendo as apli-

cações efetuads aos 30 e 60 (lias após o plan-

tio. Para a cultura da guariroba foi efetuada a 

correção do solo com 22kg/parcela de fosfato 

natural da Carolina do Norte. 

O plantio da guariroba foi efetuado em 

sulcos de 40cm de profundidade utilizando-se 

I 4 	
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Seção Técnica 1 - Biodiversidade e Processos Funcionais de SAF 

Tabela 1. Efeito do plantio de espécies florestais sobre o crescimento e sobrevivência de guariroba aos 

3,5 anos de idade em Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico em Planaltina-DE. 

Tratamento Diâmetro a 20em Altura de inserçâo (m) Sobrevivência(oJo) 

do solo (cm) 

Guariroba 10,3 a 1,3 	a 93 a 

Guariroba X 010900 10,7 a 1,4 a 98 a 

Guariroba x neem 10,1 	a 1,3 	a 92 a 

Guariroba x seringueira 10,7 a 1,4 a 95 a 

Médias na mesma coluna seguidas pela mesma letra não diferem pelo teste de F ao nivel de 50/a  de probabilidade 

Tabela 2. Efeito do plantio de guariroba sobre o crescimento e sobrevivência de 

mogno, neem e seringueira aos 3,5 anos de idade em Latossolo Vermelho-Amarelo 

distrófico em Planaltina-DF. 

'Iratamelilo 	 Altura (01) 	DAP (cm) 	Sobrevivência ( 0/o) 

Mogno e guariroba 5,1 	a 7,6 a IDO a 

Mogno puro 3,8 1) 5,0 b 93 a 

Neem e guariroba 3,2 a 5,9 a 89 a 

Neem puro 2,4 h 3,8 b 78 a 

Seringueira e guariroba 4,6 a 5,7 a 100 a 

Seringueira pura 3,4 h 3,5 h 78 a 

Medias para a mesma espécie florestal, na mesma coluna, seguidas pela mesma letra, não diferem pelo teste 

de F au nivet de 5°/o dc probabilidade. 

e 

se 

a seguinte adubação de plantio por metro de 

sulco: 3009 de calcário dolomítico, 350g de 

super simples, 20g de cloreto de potássio, 5g 

de bórax, 89 de sulfato de cobre, 4g de sulfa-

to de manganês e 4g de sulfato de zinco. A 

adubação nitrogenada foi efetuada aos 20 e 

50 dias após o plantio com a aplicação parce-

lada de 50g de uréia/metro de sulco. Foram 

aplicados anualmente em dezembro, janeiro e 

março 30g de sulfato de amônio e lOg de 

cloreto de potássio/planta como adubação de 

manutenção. As variáveis avaliadas foram: 

espécies arbóreas - altura, diâmetro e sobre-

vivência; e guariroba - diâmetro a 20cm do 

solo e altura de inserção das folhas. 

O cultivo de seringueira, mogno e neem 

não afetou o crescimento nem a sobrevivência 

da guariroba (Tabela 1). O diâmetro variou 

de 10,1cm a 10,7em quando consorciada com 

neem e em plantio puro, respectivamente. 

A altura de inserção das folhas variou de 1 ,3m 

a 1,4m, dependendo do tratamento. Com  estas 

dimensões e nesta idade a guariroba já pode 

ser colhida para a produção de conserva e 

consumo (Siqueira e! ai, 1997; Diniz e Sá, 

1995). A alta taxa de sobrevivência reflete 

a adaptação da espécie ao solo distrófico e 

clima da região. 

A consorciação com guariroba favore-

ceu o crescimento, tanto em altura como em 

diâmetro, das espécies florestais, porém não 

afetou a sobrevivência (Tabela 2). Para o 

mogno o aumento foi de 34% para a altura e 

de 52 0/o para o diâmetro, para o neem foi de 

33% (altura) e 55v/o (diâmetro) e para a 

seringueira de 35v/o (altura) e de 63% 

(diâmetro). Este maior crescimento das espé-

cies florestais, provavelmente, se deve à 

adubação usada na guariroba que pode ter 

beneficiado as espécies florestais. 

TP 
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Os resultados permitem concluir que o 

cultivo de seringueira, mogno e neem não afe-

tou o crescimento em diâmetro e altura de 

inserção de folhas nem a sobrevivência de 

guariroba. As espécies florestais apresentaram 

maior crescimento, tanto em altura como em 

diâmetro, quando consorciadas com guariroba. 

Este sistema agroflorestal permite maior 
rentabilidade ao produtor. 
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Seção 	éuniuu 1 - Riodiversidade e Processos Ftiricionais de SAF 

A diversidade da mesofauna do solo em 

sistemas agroflorestais em áreas de Manacapuru. 

Elïsïaria Pereira de OLIVEIRA 

De acordo com Bellinazzi e! ai., (1991), 

o uso adequado do solo é o primeiro passo em 

direção à agricultura correta. Para isso, deve-se 

empregar cada parcela de terra dc acordo com 

a sua capacidade de sustentação e produtivi-

clacle econômica, de forma que os recursos 

naturais sejam colocados à disposição do 

homem para seu melhor uso e benefício, 

procurando, ao mesmo tempo, preservar estes 

recursos para gerações frituras. 

Neste contexto, os sistemas agroflo-

restais parecem apresentar excelentes carac-

terísticas para uni sistema de sustentação e 

produtividade econômica. Como exemplo, na 

Amazônia, existcm diversos SAFs em uso há 

muito tempo. Eles foram estabelecidos por 

comunidades indígenas, caboclos e ribeirinhos, 

principalmente para fins de subsistência 

(Dubois e! ai., 1996). Na ilha de Terra Nova, 

ainda se encon [raul culturas consorciadas 

muito antigas em franca produção (Bahri, 

1993; Oliveira, 1993). Porém em áreas de terra 

firme, este tipo de investimento é mais recente. 

Os sistemas agroflorestais, além de se apre-

sentarem como forma de sustentabilidade, 

propiciam também, a manutenção da biodiver-

sidade da comunidade edáfica. 

A partir de 1990, surgiu um projeto 

piloto com um programa de estabelecimento 

agrícola de sistemas agroflorestais no municí-

pio de Manacapuru (Van Leeuwen e! aí, 1994) 

como pesquisa participativa em propriedades 

de pequenos agricultores, do qual faz parte 

este trabalho. 

A região tropical é caracterizada por 

elevada biodiversidade animal e vegetal. Na 

Amazônia central, a diversidade de vegetação 

primária foi constatada por Prance e 

Rodrigues, (1980). A diversidade dos inverte-

brados terrestres foi estudada por Oliveira  

(1983, 1994) (Collembola); Ribeiro, 1986 (Acari 

Oribatida). Nos sistemas manejados esta diver-

sidade diminui (Oliveira e Deharvenq, 1995), 

porém alguns destes sistemas, quando diversi-

ficados em culturas, podem apresentar 

condições favoráveis para a mesofauna do solo 

e podem ser considerados menos prejudiciais 

ao ambiente que as pastagens (Oliveira, 1993). 

Este estudo tem como objetivo deter-

minar a importância dos sistemas agroflorestais 

na disponibilização de condições ecológicas 

para a manutenção da biodiversidade da 

mesofauna do solo. 

As áreas selecionadas para este trabalho 

estão localizadas na Amazônia central, municí-

pio de Manacapuru, estrada Am 070, ramais do 

l.aranjal (km 62) e Boa Esperança (km 64). Os 

trabalhos foram realizados em junho de 98 

referente a estação chuvosa e em novembro de 

98, referente à estação seca. O delineamento 

experimental consistiu em: sistemas agroflo-

restais (quatro parcelas pós mata e três parce-

las pós capoeira): 

A floresta primária foi derrubada entre 

1990 e 1993 e os sistemas agroflorestais foram 

instalados em 1994. Foram selecionadas parce-

las de sistemas agroflorestais implantados após 

floresta primária e após floresta secundária. As 

parcelas são heterogêneas e a seleção das 

árvores (frutíferas ou madeira de interesse 

econômico) foi de responsabilidade do próprio 

agricultor. O espaçamento varia de acordo com 

o tipo de cultura. As principais espécies plan-

tadas são: Bactris gasipaes Kunt/i, Theobroma 
grancliflorum Sch um, Persea americana MilI, 

Rol/mia mucosa Bail, Betoiletia excelsa H.B.K., 

Pau/mia cupana H .B.K., Sc/eronema micran-
t/zum Ducke, Swietenia rnacrophylla King etc. 

Em algumas parcelas dos sistemas após flores-

ta primária, há limpeza manual da área, porém 

1 1 Pesquisador do In.stinrto Nocional do Pesquisas da Amazônia/Coordenação de Pesquisas em Ecaloqia Cx P. 478 CEP: 69083-000 
Manaus - Ao, az000s Lãas,d. 	rir ali. el,sio ri ii t irqi a.qov. de li 
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nos sistemas implantados após capoeira, 

nenhuma das parcelas selecionadas foram 

limpas no período das coletas. 

No texto, as áreas de estudo serão 

designadas pelas seguintes siglas: sistemas 

agroflorestais pós floresta = SAF.f (SAFfI, 

SAFf2, SAFf3, SAFf4); sistemas agroflorestais 

pós capoeira = SAEc (SAFc1, SAFc2, SAFc3). 

Em cada parcela foram retiradas oito 

amostras de "litter" com auxílio de uma sonda 
de 49cm 2 , introduzida no solo a 5cm de 
profundidade. 

No laboratório, as amostras foram 
colocadas no aparelho de Berlese-Tuligren 

para extração da mesofauna, permanecendo 

neste aparelho por oito dias. Os animais foram 

extraídos em solução de formol a 1 0/o e fixados 
em álcool puro morno. A mesofauna foi iden-

tificada a nível de grandes grupos taxonômi-

cos. Este material está depositado na 

Coordenação de Pesquisa em Ecologia/lnpa. O 

teor de água retido na amostra foi calculado 

pesando-se cada amostra para obtenção do 

peso fresco e após a retirada do Berlese-

Tullgren, as amostras foram novamente 

pesadas para obtenção do peso seco. 

Os resultados obtidos registram um 

total de 18.006 individuos com a seguinte dis- 

tribuição: 9.348 indivíduos nos sistemas 

agroflorestais implantados pós floresta 

primária e 8.658 nos sistemas pós floresta 

secundária. A densidade de indivíduos não 

mostrou diferença significativa nos dois sistemas 

Neste trabalho, a diversidade foi calcula- 

da contando-se o número de ordens/classes por 

amostra. A diversidade de grupos encontrada 

FIGURA 1. Abundância dos grupos dominantes nas 
áreas de duas propriedades de Manacapuru, na 
estação chuvosa (1998). 
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seguiu por ordem de grandeza:, sistemas 

agroflorestais pós floresta com 23 e nos sistemas 

agroflorestais pós capoeira com 25 grupos. 
Os grupos dominantes em 1998 foram 

Acari, Collembola, 1 lymenoptera (formigas) e 

lsoptera tanto na estação chuvosa (Figura i), 

quanto na estação seca (Figura 2). Houve tam-

bém, elevada diversidade dc grupos, principal-

mente nos sistemas agroflorestais implantados 
após capoeira. 

Em teoria, a capina efetuada nos sis-

temas agroflorestais instalados após derrubada 

da floresta primária poderia ter conseqüência 

fundamental na densidade e diversidade da 

mesofauna do solo em comparação com os sis-

temas pós capoeira que não tiveram este trata-

mento. Entretanto, a diferença registrada nos 

dois sistemas agroflorestais foram pequenas. 

Desta forma, conclui-se que os sistemas 

agroflorestais tanto pós floresta primária 

quanto pós capoeira estão disponibilizando 

condições favoráveis para a comunidade edáfi-

ca, assim como indicações importantes na 

recuperação de áreas degradadas. 

FIGURA 2. Abundância dos grupos dominantes nas áreas de estudo de 
Manacapuru estação seca (1998). 
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A importância do arboreto e uma proposta 
metodológica para sua organização e manutenção 

Márcio da Silva Regallo 3RAGA(1), Manfred Willy MÜLLER(2) 

(1)FUNPAB, Horto Zoobotânico da Ceplac, Caixa Postal 7, CEP 45600-000, Itabuna-BA. 

(2)Ceplac-Cepec, Caixa Postal 7, CEP 45600-000, Itabuna-BA. 

Apesar cio crescimento das atividades 

de reflorestamento e silvicultura no Brasil, 

observa-se que o estudo sobre árvores, princi-

palmente sobre espécies nativas, não acom-

panha o mesmo ritmo. Utilizando os recursos 

da Comissão Executiva do Plano da Lavoura 

Cacaueira (Ceplac) através de um financiamen-

to da Fundação Pau Brasil (Funpab), foi feito 

um estudo para desenvolver uma metodologia 

de organização e montagem de arboretos com 

o objetivo de acompanhar o desenvolvimento 

de diferentes espécies arbóreas, tanto nativas 

quanto exóticas, visando principalmente à co-

lheita de sementes florestais, plantios silvicul-

turais e projetos de reflorestamento de áreas 

degradadas. Sendo fundamental para a 

implantação de um gerenciamento economica-

mente e ambientalmente viável, incentivando a 

preservação das florestas naturais e promoven-

do o manejo adequado dos plantios de árvores 

para fins comerciais. 

As características marcantes desse tra-

balho são decorrentes da informatização, 

demonstrando praticídade e eficiência, pois o 

computador é uma ferramenta maleável, ade-

quando- se beneficamente a qualquer trabalho 

proposto, independente da sua área de atu-

ação. A eficiência é comprovada pelo aumento 

na produtividade sem a elevação dos custos, e 

a praticidade se encontra na impressão de 

mapas específicos e de fácil interpretação, para 

cada operação desejada. 

Para fins experimentais, foram levanta-

dos os dados do arboreto da Estação 

Experimental Sosthenes de Miranda (ESOM1) 

que tem 27 anos e é composto por 45 difer-

entes espécies de árvores nativas e exóticas, 

alocadas em 45 parcelas dentro de uma área de 

311a. Cada parcela contém 36 exemplares da 

mesma espécie em um espaçamento de dois  

por dois com uma formação de seis linhas para 

seis colunas em uma área de 100m 2, sendo que 

cada parcela tem um espaçamento de quatro 

metros entre elas. A última mensuração das 

árvores foi efetuada há 13 anos, anterior a esta 

época, eram tomadas medidas anuais do 

Diâmetro a Altura do Peito (DAP) e altura de 

cada árvore. Nesta retomada de coleta dos 

dados do arboreto, além de terem sido 

tomadas as medidas, também foram anotadas 

observações sobre a arquitetura e condições 

fitossanitárias de cada indivíduo e das parcelas 

como um todo. 

Os dados foram armazenados em um 

sistema cartográfico automatizado, montado 

no software gráfico AutoCAD, que além de ter 

a função tradicional de visualizar as marcações 

de campo, em uma vista aérea perpendicular 

bidimensional, também opera como um banco 

de dados que efetua operações estatísticas 

com os dados obtidos. Os resultados das oper-

ações são fornecidos numericamente e grafica-

mente, sendo que a precisão gráfica é a mesma 

que a numérica. Para a construção desse sis-

tema, as árvores devem ser georeferenciadas, 

sendo necessária a construção de uma malha 

de pontos, ou "grid", no mapa da área a ser 

explorada, baseado nas coordenadas geográfi-

cas. Pelo fato de o software usar o eixo carte-

siano (abscissas, ordenadas) como orientação 

do programador em um espaço proposto, o 

tipo de coordenada geográfica utilizado é o 

UTM, para que a orientação no campo seja a 

mesma que no mapa construído. A construção 

do grid é baseada na localização de pontos no 

campo em coordenadas UTM com o uso de um 

GPS de caminhamento que tem o seu resulta-

do conferido por um GPS diferencial, sempre 

evitando o uso desses aparelhos em mata 

fechada, pois o seu erro é muito grande. 

() Engeohetro Florestal, M 5c Universidade Federal Flurn,ricns Niterdi-RJ (funpab@eeploc.gov.br ). 	

19 



II Congresso Brasileiro de Sistemas Agrotiorestais 

Fazendo proveito das qualidades do 

software utilizado, que esse sistema providen-

cia as edições feitas no mapa base com o 

intuito de fornecer mapas específicos. Esse 

mapa base é um mapa composto de todas as 

informações obtidas no trabalho de campo; 

nem todos os dados obtidos necessariamente 

precisam estar visíveis, mas sim presentes no 

arquivo de desenho. Os dados obtidos em 

campo são armazenados no mapa base. Essa 

passagem dos dados para o computador é feita 

em duas etapas. Primeiramente, são criados 

simbolos para cada espécie arbórea registrada 

no arboreto, os quais são inseridos como blo-

cos no mapa base. "Bloco" é a denominação 

dada, nesse trabalho, ao símbolo o qual será 

atribuido dados. A segunda etapa é caracteri-

zada pela inserção dos blocos no mapa, de 

acordo com as suas localizações em campo. 

Posteriorrnente a essa etapa, é que finalmente 

as informações contidas nas fichas de campo 

acerca de cada indivíduo arbóreo são repas-

sadas para o computador. Os dados são 

atribuídos aos blocos individualmente, onde 

operações estatísticas podem ser efetuadas 

através do cruzamento dos atributos ou deles 

como um todo. 

Este trabalho de pesquisa comprovou 

vantagens e apontou falhas na montagem do 

arboreto analisado. Os resultados objetivam 

determinar características relevantes a 

metodologia de plantio a ser adotada pela 

espécie analisada em diferentes etapas do seu 

desenvolvimento, ou seja, índice de mortali-

dade, índice de crescimento (ganho de bio-

massa), fenologia, ciclagem de nutrientes no 

solo e condições fitossanitárias. Mesmo que os 

objetivos do cultivo das espécies sejam para 

fins diferentes, as condições edafoclimáticas e 

os tratos culturais devem ser os mesmos. 

Os estudos de espécies arbóreas dife-

rentes devem ser feitos em parcelas 

homogêneas, como se encontra no arboreto, 

pelo fato de uma árvore apresentar duas for-

mas distintas: a florestal e a isolada. Na forma 

florestal as espécies se assemelham muito entre  

si, pois apresentam tronco retilíneo com 

poucos galhos na parte inferior e copa peque-

na, limitada na parte superior do caule. Pois, 

dentro de uma floresta as plantas competem 

por água, nutrientes e, principalmente, luz o 

que as levam a tomarem tal forma, ou seja, 

quanto mais alto a copa das árvores estiverem, 

maior a incidéncia de luz, explicando o fenô-

meno dos galhos estarem localizados bem no 

topo. Quando a árvore estiver isolada ou em 

plantios espaçados, ela tem a chance de desen-

volver as suas características próprias, corno 

forma da copa, porte, etc. Nesses anibientes a 

competição entre as árvores é menor, como no 

paisagismo, na arborização urbana e nos sis-

temas agrossilviculturais. E por isso que a 

forma de uma árvore não deve ser observada 

dentro da mata, nias sim fora dela. 

É através da necessidade de um sistema 

eficiente na organização de informações que a 

proposta do uso de um banco de dados gráfi-

co introduz no contexto de elaboração de um 

arboreto, unia ferramenta, prática e segura, de 

planejamento. O manuseio de um disquete é 

bem mais fácil, e os dados correm menos riscos 

de se danificar, sem mencionar as facilidades 

de edição para correção de erros ou inovações 

de última hora e podendo sempre contar com 

a exatidão de um computador. Posto que o 

emprego dessa metodologia é pioneiro, há 

vários processos que podeni evoluir, rnelhoran-

do a qualidade cio trabalho. Além do mais, o 

avanço tecnológico no setor de informática é 

incrivelmente rápido, portanto espera-se me-

lhorias continuas do hardware, bem como a 

elaboração de novos softwares. Outras melho-

rias e inovações surgirão, inciubitavelniente, na 

execução dos trabalhos de campo, mediante, 

principalmente, o uso de sistemas avançados, o 

que contribuiria para redução substancial no 

tempo de execução dos trabalhos e na precisão 

dos resultados gerados. Essas possíveis melho-

rias devem ser entendidas como estímulos para 

execução de mais pesquisas acerca das poten-

cialidades e viabilidade do emprego da 

metodologia abordada. 
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Alterações químicas do solo após a implantação de sis 
temas agroflorestais no estado de Roraima 

Marcelo Francia ARCO-VERDE (1); Dalton Roberto SCHWENGBER (2); 
Haron Magalhàes XAUD (3) 

(1), (2), (3) Embrapa Roraima, Boa Vista -RR 

r 

A agricultura itinerante, sistema de pro-

dução tradicional ria Amazônia, permite ao 

agricultor cultivar em sua propriedade, por uni 

período máximo de 2 a 3 anos, abandonando 

a área logo em seguida. Os principais motivos 

para este abandono são a rápida diminuição da 

fertilidade (los solos e aumento cio número de 

plantas espontâneas. No estado de Roraima, os 

sistemas agroflorestais têm demonstrado ser 

uma alternativa viável de plantio quando com-

parado ao sistema tradicional. Ao utilizar sis-

temas agroflorestais, associando espécies flo-

restais e frutíferas numa mesma área, os pro-

dutores podem cultivar diferentes espécies de 

forma permanente, diversificando sua pro-

dução, niininiizando assim, os riscos de perdas. 

Diversificando o plantio, há maior cobertura cio 

solo podendo auxiliar na melhoria da sua fer-

til i cia de. 
O objetivo (leste trabalho foi avaliar as 

alterações nas propriedades químicas cio solo 

após a implantação de diferentes sistemas 

agroflorestais em região de floresta cio estado 

de Roraima. 

Os estudos foram conduzidos no 

Campo Experimental Confiança, da Embrapa 

Roraima, a 90km de Boa Vista, localizdo no 

município do Cantá (RO). As caracterfsticas 

edafoclimáticas foram as seguintes: vegetação 

de floresta, com clima Ami (lKõppen), com pre-

cipitação média de 1 YOOmm, onde a épocà 

chuvosa está definida no período de abril a 

setembro, sendo o mês de junho o mais chu-

voso do ano, representando cerca de 1 9 0/o da 

precipitação total anual. O solo, do tipo 

podzólico vernielho amarelo textura argilosa, 

apresentou, ao inicio dos estudos (Tabela 1), 

pH de 4,5 e valores de alumínio de 

1 ,35cmolc.dm -3 , matéria orgânica = 

29,91g.dm -3 ; fósforo = 2,56m9.dm-3; potássio  

= 40,25mg.dm 3 ; cálcio = 0,53cmolc.dm -3 ; e 

magnésio = 0,1 5cmolc.dm -3 . A instalação do 

experimento iniciou em 1995 onde o preparo 

do solo consistiu na derrubada de uma 

capoeira de aproximadamente 3 anos seguida 

da queimada da vegetação. 

Os sistemas possuem as seguintes 

características: Sistema Agrosilvicultural de 

Baixos lnsumos (ASC-1,1): composto de castan-

ha-do-brasil (Bert/iolletia excelsa), cupiúba 

(Goupia glabra), pupunha (Bactrís gasipaes) 

para produção de palmito e fruto, cupuaçu 

(T/;eobroma grandiflorum), banana (Musa sp. 
cv. Missouri), ingá-de-metro (Inga edulis) 
como árvore adubadora, cerca viva de gliricídia 

(Glíricidia sepium). As espécies foram plantadas 

num espaçamento geral de 3,0m x 2,Om com 

as seguintes proporções para cada espé-

cie/hectare: 52 mudas de castanha-do-brasil, 

52 de cupiúba, 338 de pupunha, 416 de 

cupuaçu, 416 de banana, 360 de ingá-de-

metro e 200 de gliricídia; Sistema 

Agrosilvicultural de Altos lnsumos (ASC-1TI): 

plantaram-se as mesmas espécies citadas no 

ASC-lJ. A diferença deste tratamento ocorreu 

no preparo e correção do solo. A área foi 

gradeada recebendo calagem na proporção de 

2t1ha (PRNT 100 0/o), aplicação de 40k9/ha de 

P 2 0 5  e SOkg/ha de FTE BR 12 no primeiro ano 

da implantação do estudo; sistema agrosil-

vipastoril de Baixos lnsumos (ASP-Ll): com-

posto de teca (Tectona grandis), paricá 

(Schizolobiurn amazonicum), seringueira 

(Hevea sp.), ingá-de-metro (lnga edulis), 

gliricídia (Gliricidia sepium). As árvores foram 

plantadas em duas faixas distanciadas 20m. 

Cada faixa continha três filas com espaçamen-

to geral de 2m x 2m. O numero de plantas por 

hectare foi o seguinte: 70 mudas de teca, 148 

de paricá, 122 de seringueira, 312 de ingá-de- 

Eng: Florestal, M.Sc., Embrupa lioraima, Caixa Postal 733, cep 69307 -970, Boa Vista-RR, e-mail: arcovcrd@cpafrr.ernbropaMr 	 21 
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metro 	e 	200 	de 	gliricidia; 	Sistema 

Agrosilvipastoril de Altos lnsumos (ASP-Hl): 

plantaram-se as espécies citadas no ASP-L1 e o 

preparo e correção do foi o mesmo aplicado no 
ASC-H1. 

Nos primerios três anos foram plan-

tadas culturas anuais como arroz e mandioca, 

no ASC-Ll e ASP-11; milho, soja e mandioca no 

ASC-Hl; e milho, soja, mandioca e feijão caupi 

no ASP-F11, onde receberam adubação de 

manutenção recomendada para cada cultura. 

O experimento utilizou delineamento 

de blocos casualizados com três repetições em 

esquema fatorial. Cada parcela ocupou uma 
área de 2.304m 2  (48m x 48m), com distância 
mínima de lOm entre as parcelas. 

As amostragens de solo para as análi-

ses químicas, foram retiradas anualmente, a 

uma profundidade de 0cm a 20em, analisan-

do-se pH em água, alumínio, matéria orgâni-

ca, fósforo, potássio, cálcio e magnésio. 

Os resultados das análises químicas do solo, 

nos primeiros 20cm de profundidade, nos sis-

temas agroflorestais, no período de 5 anos, 

podem ser observados na Tabela 1. 

Nos sistemas de baixos insumos (Tabela 1), 

o pH e o alumínio atingiram seus valores mais 

críticos no segundo ano após o plantio (1997), 

superando os valores iniciais no quarto ano 

(1999). A matéria orgânica manteve-se prati-

camente constante durante o período dos 

estudos nos ASC-li. A maior diferença ocorreu 

nos ASP-1J, em 1999, onde os teores de 

matéria orgânica decresceram 420/o em relação 

ao ano anterior. Quanto ao fósforo, houve 

seus teores máximos ocorreram no segundo 

ano (1997) nos ASC-lJ e no terceiro ano 

(1998) nos ASP-lJ, com valores de 5,31g/dm 
e 6,209/dni 3 , respectivamente. No último 

ano de avaliação, cm 1999, os teores de 

fósforo foram semelhantes ao início dos estu-

dos (2,559/dm 3 ). Não houve recuperação dos 
teores de potássio, cálcio e magnésio durante 

os cinco anos de instalação dos sistemas de 

baixos insumos. Ocorreu uma diminuição 

gradativa dos valores de cálcio, variando 

de 0,53cniolc/dm 3  na instalação para 
0,09cmolc/dm 3  nos ASC-I.l em 1999. 

Já as atividades de preparo e correção 

do solo realizadas nos sistemas de altos 

insumos mostraram resultados satisfatórios nos 

primeiros anos de implantação (Tabela 1). 

Tabela 1. Análise química do solo na profundidade de Ocm-20cm, nos sistemas agrosilvicultural (ASC) e 
agrosilvipastoril (ASP), sob condições de baixos (LI) e altos insumos (HI), amostrado nos anos de 1995 a 1999. 
Embrapa-Roraima, 2000. 

Anos 	Sistemas 	p11 	 AI 	 MD. 	 1' 	 K 	 ca 	 Mg 

	

(H20) 	cmolc/dm3 	g/dm3 	mg/dni3 	mg/dnii 	cmolc/drni cniolc/dni3 

1995 4.49 1.35 29.9 2.56 40.25 0.53 0.15 

1996 Asc-1,1 4.47 0.69 20.3 4.26 29.46 0.14 0.56 
Asc-HI 4.56 0.27 30.0 5.30 29.93 0.76 0.78 
ASP-1-1 4.48 0.69 20.2 4.44 31.32 0.53 0.38 
A5P-IIl 5.08 0.14 20.4 4,49 2650 0.76 0.47 

1997 ASC-1—I 4.0 1.38 30.9 5.31 23.30 0.13 0.16 
ASC-IIl 4.8 0.10 46.4 9.65 30.18 2.26 1.06 
ASP-1-1 4.1 1.44 27.6 5.66 23.10 0.17 0.14 
ASP-111 4.9 0.20 29.2 4.12 19.00 1.01 0.46 

1998 ASC-1-1 4.2 1.12 27.8 4.80 23.70 0.34 0.09 
Asc-HI 5.6 0.10 28.3 3.60 37.30 2.68 0.80 
Asp-1-1 4.4 0.89 28.0 6.20 31.20 0.35 0.10 
ASP-1Il 5.5 0.14 28.2 5.80 33.90 3.29 0.57 

1999 Asc-11 4.6 0.91 26.2 2.55 20.71 0.0] 0.11 
Asc-HI 5.8 0.21 28.8 2.80 24.46 1.62 0.61 
ASP-11 5.0 0.68 16.7 2.56 32.06 0.16 0.10 
ASP-HI 5.5 0.11 27.8 2.62 27.44 1.50 0.54 
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Houve um constante aumento dos valores 

de pH passando de 4,45 em 1995 para 5,80 

nos ASC-Hl e 5,5 nos ASP-H], em 1999. A 

matéria orgânica obteve maiores valores 

somente nos ASC-Hl, no segundo ano após o 

plantio, atingindo 46,4g/dm 3 . Nos demais 

períodos, os valores mantiveram-se pratica-

mente constantes, cm torno de 289/dm3. O 

fósforo passou de 2,569/dm' em 1995 para 

9,6591dm' nos ASC-Hl e 5,80g/dm nos ASP-

HI, durante o segundo e terceiro ano, respecti-

vamente. No quarto ano, seus valores 

diminuiram para 2,809/dm nos ASC-Hl e 

2,6291dm 1  nos ASP-Hl. Assim como nos sis-

temas de baixos insumos, ocorreu a diminuição 

nos teores de potássio quando comparados 

com os níveis encontrados durante a fase de 

instalação do experimento. Cálcio e magnésio 

reagiram à aplicação de calcário, aumentando 

seus níveis a partir do primeiro ano após o 

plantio e atingindo seus teores máximos 

no terceiro e segundo ano após o plantio, 

respectivamente. 

O fósforo foi o elemento onde seus 

teores aumentaram cm todos os sistemas desde 

o início do experimento até 1998, provavel-

mente devido a influência das adubações de 

manutenção. Potássio e magnésio mostraram 

resultados variáveis, com perdas consideráveis  

em 1997, provavelmente devido à lixiviação e 

sua extração pelas culturas da banana e 

cupuaçu, demonstrando uma maior necessi-

dade da fertilização conetiva em intervalos 

mais próximos. 

Os sistemas agroflorestais de baixos 

insumos não melhoraram a fertilidade do solo. 

Exceto no caso do fósforo, onde seus teores 

aumentaram durante o período de estudo, os 

demais elementos apenas mantiveram os níveis 

de fertilidade iniciais, mesmo aplicando-se 

adubação de manutenção nas culturas plan-

tadas. Já os sistemas agroflorestais de altos 

insumos aumentaram os níveis de fertilidade 

do solo para o p11, fósforo, cálcio e magnésio, 

demonstrando ser o sistema com maior poten-

cial produtivo. Deve-se reavaliar a fertilização 

utilizada em relação à matéria orgânica e 

potássio, uma vez que estes elementos não 

aumentaram seus teores durante os cinco anos 

de estudo. 

Recomenda-se realizar análise de solo 

anualmente, a fim de poder corrigir os valores 

dos nutrientes deficientes no solo, obtendo 

adequado crescimento dos componentes do 

sistema. E desejável acompanhar, anualmente, 

as características químicas dos macronutri-

entes do solo, para corrigir eventuais deficiên-

cias de um ou mais elementos. 
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Análise da macrofauna do solo como bioindicador 
de sustentabilidade em diferentes usos da terra 

em Roraima, Brasil. 
Marcos Antônio Barbosa MOREIRA ( ); Dalton Roberto SCHWENGBER (2); 

Marcelo Francia ARCO-VERDE (2); Elisa WANDELLI (4). 

(1)Embrapa CPATC. (2), (3)Embrapa Roraima. (4)Embrapa Amazônia Ocidenta' 

O presente estudo objetiva analisar a 

macrofauna do solo nos sistemas agroflorestais 

visando adequar o melhor manejo das pro-

priedades químicas, físicas e biológicas do 

solo. Para a coleta dos dados adotou-se a 

metodologia da TSBF (1990). Baseado nos 

dados obtidos podemos afirmar que os cupins, 

não apresentaram diferenças significativas 

entre os agroecossistemas floresta, SAFs e 

capoeira. A Ordem Himenoptera, , não diferiu 

significativamente entre os agroecossistemas 

estudados, quando comparadas as médias de 

ocorrência desses espécimes. A camada de 

10cm-20cm diferiu das demais camadas quan-

to a ocorrência de formigas. Coleoptera apre-

sentou diferenças, sendo a floresta que diferiu 

dos demais tratamentos. Não foram observadas 

diferenças entre os tratamentos SAPs e 

capoeira. Diplopoda, não apresentou dife-

renças significativas e somente foi constatada 

a ocorrência desses espécimes no tratamento 

capoeira. Chilopodas, apresentaram diferenças 

significativas quanto a sua ocorrência, sendo o 

tratamento floresta que diferiu dos demais. 

As coletas foram efetuadas na Estação 

Experimental Confinça III, pertencente a 

Embrapa Roraima, durante a estação chuvosa 

dos anos, 1996, 1997 e 1998 em diferentes 

usos da terra nos ecossistemas de capoeira, sis-

temas agroflorestais (agrosilvicultural e agrosil-

vipastoril e floresta primária. Baseada Tia 

metodologia da Tropical Soil Biology and 

Fertility, (TSBF, 1990), foram retiradas 

amostras de 25cm x 25cm x 30cm, divididas 

em camadas correspondente a liteira (0cm-10 

cm), e camadas de 10cm-20cm e 20cm-30cm 

de profundidade. 

Priorizou-se para capturar espécimes 

dos grupos mais abundantes os quais cor-

responderam a Isopteros, Formicídeos, 

Coleopteras, Oligoquetas, Diplopodas e 

Chilopodas. As amostras foram conduzidas 

para o laboratório onde se procedeu a triagem 

dos especimes. Após a triagem, os espécimes 

foram acondicionados em tubos de vidro e 

identificados de acordo com os tratamentos. 

A análise dos dados foi efetuada em 

termos de média de ocorrência dos especímes 

encontrados durante os três anos da conse-

cução do estudo. 

Foi observado que não houve interação 

entre os agroecossistemas e as camadas de 

Tabela 1. Resumo da análise de variância com aplicação do teste E para as variáveis 
investigadas (Embrapa Roraima, 2000) 

Parâmetros Média Geral Agroecossistcmas Camadas Agroecos/ 
Analisados(nofm3) Camadas 

Cupim 17,90 0,27 3,09* 0,59 
Formiga 545,79 0,37 2,67» 0,16 
Coleoptera 35,24 585* 975» 1,76 
Oligoqucta 246,40 9,26* ]954* 1,20 
Chilopoda 34,74 4,32* 385* 1,57 
Diplopoda 0,35 2.00 0,75 0,75 

* teste F ao nivel dc signiflcncta de 5 0/o 
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Seção Técnica 1 - Itindiversidarle e Processos Funcionais dc SAF 

Tabela 2. Médias de ocorrência de espécimes de acordo com os agroecossisternas e camadas 
analisadas quando aplicado o teste Duncan 50/o >p. (Embrapa Roraima, 2000). 

Aqroeco Cupim Formiga Coleopt. Oligoq CbUop Dipiop 

Floresta 21,31 	a 664,6 a 60,58 a 393,8 a 75,2 a 0,00 a 

Capoeira 15,42 a 702,6 a 25,58 5 159,3 5 15,3 b 1,05 a 
SAr: s  17,23 a 270,0 a 19,57 5 186,0 5 13,7 h 0,00 a 

(Ta,nadítç 

liteira 2,04 	5 40,78 	5 1.98 	5 7,97 	e 0,21 b 0,00 a 
0cm-5e111 19,9 ah 319,6 5 37,2 	b 300,4 5 19,4 5 0,87 a 

Sem- 10cm 11,55 5 175,6 h 22,11 	5 156,4 hc 7,93 b 0,87 a 
10cm-20cm 37.7 	a 2021,1 a 97,3 	a 634,9 a 106,3 a 0,00 a 

20cm- 30cm 18,7 ah 171,7 5 17,6 	b 132,4 e 39,9 h 0,00 a 

Médias srquiilas prir 	letras distintas iliferens entre si au nivel de signitieância quando aplicado o teste 

t) uricarr ( l) =5!is :.)_ 

solo. Entre as camadas, somente a ocorrência 

de D ipl oporia não foi si gni Li cativo q u an cio 

comparada as demais camadas. Com  relação 

a os espécimes nos a g roeco ssist em as. 

Coleoptero, Oligoqueta e Clulopoda foram sig-

nificativos quando aplicado o teste F a 5 0/o 

de probabilidade. Os espécimes cupim, formiga 

e diplopocla, não foram significativos 

(Tabela 1). 

Na Tabela 2, encontram-se as médias 

de ocorrência rios cspccimes nos agroecossis-

ternas e sua ri istrihuição nas camadas. Os 

agroecossistcmas, floresta, capoeira e SAFs, 
não apresentaram diferenças signiFicativas com  

relação aos espécimes cupim, formiga e 

diplopoda. O tratamento floresta diferiu dos 

demais tratamentos, com relação aos 

espeeimes coleoptero, oligoqueta e chilopoda. 

Os tratamentos capoeira e SAFs não apresen-

taram nenhuma diferença significativa rela-

cionados a todos os espécimes estudados. Com  

relação a distribuição dos especímes ao longo 

das camadas, foram verificadas várias dife-

renças significativas. 

Os espécimes diplopodas não diferiram 

em nenhuma camada, sendo os de menor 

ocorrência. A camada de lOcm-20 cm foi a que 

apresentou maior ocorrência. 
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Análise da sustentabilidade de sistemas 
agrofiorestais do Estado do Amazonas através de sua 

diversidade florística S 

[lisa Vieira WANO[LLI (1); Maria do Perpetuo Socorro de SOUZA (2) 

(1) [mbrapa Amazônia Ocidental, Manaus-AM. 

(2) Instituto de Tecnologia do Amazonas, Manaus-AM. 

Os atuais sistemas de uso da terra na 

Amazônia, causadores de degradação ambien-

tal sem representativo ganho social, têm leva-

do os produtores, os órgãos governamentais e 

os não governamentais a buscar sistemas mais 

sustentáveis. Sistemas agroflorestais, assim 

como, plantios de culturas perenes, que ti-

nham poucas linhas de financiamento, 

começani a fazer parte de uma série de linhas 

de crédito e de fomento de instituições oficiais 

e privadas como o PRODEX, o PDA, o FNMA, 

o PROCATEC, o FNO/BASA, AXIA1. e o 

PRO NAF. 

Na busca de diversificar a produção, de 

melhorar o manejo da terra e de uma maior 

rentabilidade, produtores têm adotado sis-

temas agroflorestais, estimulados por suas 

organizações civis ou por instituições de 

pesquisa e/ou difusão. Atualmente, os sistemas 

agroflorestais passaram a ser uma das formas 

de uso da terra com mais amplas linhas de 

financiamento e os mais adotados por insti-

tuições que buscam o desenvolvimento 

sustentável. A grande associação entre a sus-

tentabilidade e o sistemas agroflorestais, fize-

ram com que estes tivessem um razoável nível 

de adoção. Por exemplo, dos 158 projetos 

aprovados pelo Suprograma Projetos 

Demonstrativos - PDA, do Ministério do Meio 

Ambiente, pelo menos 70 0/o contemplam sis-

temas agroflorestais em suas linhas de atu-

ação, e que constituem um total de 3.600 ha 

em áreas de pequenos produtores (Fatheuer, 

2000). Entretanto, nem sempre esta demanda 

está acompanhada de uma estrutura logística, 

social e técnica necessária ao pleno desen-

volvimento de qualquer sistema de produção 

agrícola. lsso faz com que os sistemas agroflo-

restais ao serem adotados, sejam implantados 

com limitações de sucesso, principalmente,  

devido à carências de práticas que norteiam a 

sustentai) li da cl e. 

A sustentabilidade ecológica e, conse-

quentemente, a produtividade dos sistemas 

agroflorestais, está baseada na contemplação 

de princípios e práticas de manejo que con-

templem, pelo menos, os seguintes aspectos: 

interação positiva entre as espécies, conside-

ração aos processos de sucessão ecológica, efi-

ciência na ciclagem de nutrientes e no uso (los 

recursos, presença de árvores, presença de 

espécies fixadoras de nitrogênio, cobertura de 

solo e biodiversidade. No caso específico da 

biodiversidade dos sistemas agroflorestais, esta 

pode representar a diversificação da produção, 

a disponibilização de produtos ao longo de 

todo o ano, uma melhor distribuição da mão 

de obra, alimentação mais equilibrada para a 

família rural, melhor ciclagem de nutrientes, 

maior proteção contra variações dos preços de 

mercado e menor incidência de pragas e 

doenças. 

O objetivo deste trabalho é avaliar a 

diversidade florística de modelos de sistemas 

agroflorestais implantados no estado do 

Amazonas como um dos parámetros indi-

cadores de sustentabilidade. 

A amostragem dos sistemas agroflo-

restais abrangeu modelos com arranjo tempo-

ral e espacial sistematizados, previamente esta-

belecidos e implantados através do estímulo de 

instituições de pesquisa e de desenvolvimento 

governamentais e não governamentais. Uma 

catalogação desses sistenas foi realizada 

através de levantamento bibliográfico e da 

aplicação de questionários nas instituições de 

pesquisa e desenvolvimento do estado cio 

Amazonas, como o Ministério da Agricultura - 

DFA, a Embrapa, o lnstituto Nacional de 

Pesquisa da Amazônia, a Comissão Executiva 
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do Plano cia lavoura Cacaueira e o instituto de 

Desenvolvimento Agropecuário do estado do 

Amazonas. Neste resumo são contemplados 

dados provenientes de uma amostragem de 

181 modelos de sistemas agroflorestais abor-

dando-se os seguintes parâmetros: espécies 

utilizadas, riqueza floristica, freqüências de 

utilização das espécies nos modelos de sis-

temas agroflorestais, disponibilidade de produ-

tos de colheita ao longo do ano e distribuição 

das espécies nas categorias (florestais, fruteiras, 

culturas anuais, leguminosas de uso múltiplo e 

forrageiras). 

Nos 181 módulos de SAF catalogados 

observou-se a presença de 71 espécies vegetais, 

68 gêneros e 35 famílias, sendo a mais comum 

a Fabaceae (8 espécies), seguida pela 

Clusiaceae (5 espécics). Das 71 espécies, 38 são 

frutíferas, 20 essências florestais (madeireiras e 

não madeireiras), 6 com potencial forrageiro, 6 
culturas anuais e 6 leguminosas de múltiplo 

uso, sendo que algumas se enquadram em 

mais de unia categoria. 

A riqueza florística foi muito baixa nos 

modelos de sistemas agroflorestais estudados; 

700/o dos módulos possuiam apenas 3 compo-

nente agroflorestais (Figura 1). Cupuaçu 

(Theobroma granditlorun4, casta n fia cio brasil 

(Berthollettia excelsa) e banana (Musa para-
a'isiaca), foram as espécies mais comums nos 

sistemas agroflorestais, estando presentes em 

60/o dos módulos (Figura 2). A alta presença 

da banana e de fruteiras nos módulos agroflo-

restais demonstra o interesse pela seguridade 

alimentar, unia possibilidade de comercializa-

ção imechata e de renda mais rápida em relação 

ao plantio de espécies florestais. A baixa fre-

qüência de essências florestais nos sistemas 

agroflorestais, indica a dificuldade em torno da 

questão madeireira e de investimentos de 

retorno econômico a longo prazo. O baixo 

nível de adoção de leguminosas de cobertura 

indica a ausência do manejo cia matéria 

orgânica na maioria do módulos. Leguminosas 

de uso múltiplo devem ser mais estimuladas 

como componentes de sistemas agroflorestais 

para favorecer a manutenção da fertilidade do 

solo dos SAF. Apesar da presença de 6 espécies 

com potencial de serem utilizadas como for-
raqeiras, somente 02 dos modelos levantados  

possuíam componente animal. A adoção de 

sistemas agrossilvipastoris deve ser mais 

estimulada como mecanismo de aumentar a 

sustentabilidade das pastagens. Dos modelos 
adotados, 250/o não tiveram culturas anuais na 

fase de implantação. A utilização dos compo-

nentes anuais aumenta o retorno econômico 

dos sistemas nos primeiros anos e melhora a 

chance de estabelecimento das plântulas, bem 

como, contribui para diminuir gastos com mão 

de obra, principalmente, com roçageris. 

Mais de 500/o  dos sistemas agroflo-

restais estudados caracterizaram-se por apre-

sentar quatro meses do ano sem produtos para 

colheita. Portanto, para o adequado planeja-

mento da implantação, do manejo e da 

rentabilidade dos sistemas agroflorestais é 

necessário contemplar aspectos de fenologia 

das espécies a serem introduzidas. O uso de 

sementes para a venda, como um dos produtos 

de sistemas agroflorestais, também deve ser 

estimulado. 

Da amostragem de 181 módulos de SAF 

catalogados em 10 municípios, 11 0/o foram 

implantados em campo experimental de insti-

tuiçôes de pesquisas e 880/o em áreas de pro-

dutores, dos quais 13% foram promovidos 

pelas instituições de pesquisa e 87 % por insti-

tuições de desenvolvimento. 

A pequena abordagem dada aos sis-

temas agroflorestais quanto aos aspectos tem-

porais da composição floristica, demonstra que 

esses ainda não são tidos como um sistema 

dinâmico pelos produtores. O Reduzido 

número de modelos, de combinações e de 

espécies encontrados na maioria dos sistemas 

agroflorestais leventados, pode representar um 

baixo potencial de sustentabilidade. Os progra-

mas de apoio ao desenvolvimento com sis-

temas agroflorestais devem estimular a adoção 

de maior diversidade de espécies. 
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Figura 1 - Frequência do número de espécies presentes nos 

módulos de SAF amostrados no Amazonas. 
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Figura 2 - Frequência das 17 espécies mais comuns nos módulos de 

sistemas agroflorestais amostrados no Estado do Amazonas. 



stais Seçâo Técnica 1 - I7iorliversirlarle e Processos Hu,icionars de SAP 

Análise das compatibilidades agroflorestais dos 
consórcios permanentes entre Coffea arabica L. (cafeeiro) 

e Hevea brasiliensis Mueli arg. (ser i ngue i ra)* 
Nelson VENTURIN (1) ; Renato Luiz Grisi MACEDO (1); AiltonVitor PEREIRA (2); 

Elaine Botelho Carvalho PEREIRA (3); Jozébio [steves GOMES (4) 

(1) Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal de Lavras-MO. (2) Embrapa - Centro de Pesquisa 

Agropecuária dos Cerrados; (3) Pesquisadora da Fmater-GO; (4) Curso de Pós-Graduação em Engenharia Florestal da 
Universidade Federal de Lavras-MO 

140 

O objetivo do presente trabalho cientí-

fico de posicionamento é analisar as compati-

bilidades climáticas, vegetativas, edáfi-

cas/nutricionais e fitossanitárias que emba-

saram a implantaçao do projeto de pesquisa 

"Consorciação seringueira x cafeeiro em Minas 

Gerais", instalado nas fazendas da Fundação 

de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 

(FAEPE) / Universidade Federal de Eavras (Una) 

(Macedo, 1995). Trata-se de uma análise técni-

ca aliccrceacla em revisões bibliográficas atua-

lizadas (registradas principalmente por Pereira 

et ai., 1998) e vasta experiência profissional 

dos autores. Visa também fornecer subsídios 

técnicos - científicos suficientes para embasar 

programas de difusão e consolidação de sis-

temas agroflorestais permanentes com cafeeiro 

e seringueira para o estado de Minas Gerais. E, 

ainda, servir como referencial teórico intro-

dutório para pesquisas futuras nessa área. 

Segundo o zoneamento agroclimático do 

Estado de Minas Gerais, principalmente as 

regiões centro, sul, leste, triângulo e noroeste, 

apresentam-se como aptas para o cultivo da 

seringueira e do cafeeiro. Particularrnente, para 

a heveicultura apontam-se como preferenciais 

as áreas que apresentam temperatura média 

anual superior a 200C, evapotranspiração real 

superior a 900mm, deficiência hidrica anual 

entre Omni e 200mm e umidade relativa do ar 

inferior a 650/o no mês mais seco. Nas 

condições brasileiras, a deficiência hidrica esta-

cional torna-se essencial, visando condicionar 

o escape da cultura às doenças foliares, espe-

cialmente o "mal das folhas", durante o refo-

lhamento cio seringal. A seringueira jovem, até  

os dois anos, apresenta suscetibilidade à geada 

semelhante ao cafeeiro. No entanto, após este 

estádio ela tem se mostrado muito mais tole-

rante, tomando-se como prova deste fato que 

os seringais adultos do estado de São Paulo 

toleraram bem a todas as geadas severas ocor-

ridas neste século. Quanto a parte aérea, as 

culturas da seringueira e do cafeeiro parecem 

ser perfeitamente compatíveis, desde que os 

espaçamentos e orientação do plantio sejam 

devidamente ajustados às necessidades de cada 

cultura. Deve-se ressaltar como ponto funda-

mental, para a consorciação permanente 

seringueira x cafeeiro, a tolerância e melhor 

desempenho desta última, quando parcial-

mente sombreada e protegida por uma espécie 

de porte arbóreo. Embora o cafeeiro seja nor-

malmente cultivado a pleno sol, a espécie 

Coffea arabica E. é originalmente uma espécie 

adaptada à sombra, sendo que as plantas som-

breadas apresentam taxas fotossintéticas 

substancialniente superior àquelas mantidas a 

plena luz solar. O cafeeiro é mais adaptado a 

plantios adensados, onde o sombreamento 

mútuo proporciona baixa intensidade luminosa 

e baixas temperaturas foliares, condições ideais 

para a fotossíntese e um crescimento mais efi-

ciente. A seringueira, de modo contrário ao 

cafeeiro, é classificada como planta heliófila, 

considerada um eficiente sistema conversor de 

energia solar em produção de carboidratos. 

Desta maneira, a consorciação, bem 

planejada, do cafeeiro com seringueiras certa-

mente poderá contribuir para a manutenção da 

luz e temperatura em níveis adequados para 

um melhor desenvolvimento e produção do 

Urra baldo realizada rorrr apoia da frrrrrlaçào de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) 
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cafeeiro. O sistema radicular da seringueira é 

do tipo pivotante e bem desenvolvido, poden-

do atingir, na sua fase adulta, a profundidade 

de 10m e expandir-se até 6m-9m de distância 

do tronco. No entanto, a maioria do seu sis-

terna radicular absorvente concentra-se nos 

40cm superficiais. O fato de ambos os sitemas 

radiculares absorventes, do cafeeiro e da 

seringueira, estarem concentrados na mesma 

camada superficial do solo indica a possibili-

dade de competição entre as duas culturas por 

água e nutrientes. Dai, a necessidade de se 

prover o suprimento de nutrientes, por meio de 

adubações, visando a nutrição adequada de 

ambas as culturas. No entanto, deve-se 

ressaltar que o sistema radicular da seringueira 

é bem mais desenvolvido que o do cafeeiro e 

que, embora sua maioria se concentre superfi-

cialmente, ainda há um grande volume de 

raízes explorando água e nutrientes em 

camadas mais profundas do solo, possivel-

mente devido a sua maior tolerância às 

condições químicas desfavoráveis dessa cama-

da do solo não corrigida quimicamente. Este 

fato possibilita à seringueira explorar um vo-

lume de solo superior ao do cafeeiro, inclusive 

aproveitando nutrientes lixiviados e não 

acessíveis ao cafeeiro, reciclando-os anual-

mente por seus caracteres caducifólios em 

benefício de todo o sistema. Também, através 

de suas copas altas e sombras difusas, poderão 

servir de proteção ao cafeeiro contra ventos 

frios, geadas e altas temperaturas. Quanto à 

competição por água, da seringueira com o 

cafeeiro, nos casos em que a consorçiação 

entre essas culturas foi estudada e/ou pratica-

da, não foram relatados problemas dessa 

natureza. No entanto, acredita-se que a com-

petição da seringueira com o cafeeiro não seja 

maior do que a do cafeeiro com o próprio 

cafeeiro em monocultivo. Caso contrário, esse 

efeito já teria sido possivelmente observado e 

relatado. Em relação a compatibilidade 

fitossanitária, confrontando a literatura 

disponível sobre pragas e doenças de ambas as 

culturas no Brasil, observa-se que além das 

pragas cosmopolitas como saúvas, cupins e 

gafanhotos, foi constatado um problema 
potencial constituído pelo parasitismo das 

raízes de seringueira por nematóides. Porém,  

dentre eles, os de maior importância económi-

ca, pela sua disseminação e danos causados, 

são os do gêneros Me/oidogyne spp. e 
Praty/enchus sp.. Portanto, cu dados especiais 

devem ser tomados com a escolha de áreas 

adequadas ao plantio, uso de mudas sadias e 

livres de nematóides, bem como o uso racional 

da mecanização no sistema consorciado. O 

cafeeiro exige solos com propriedades físicas 

semelhantes àquelas exigidos pela seringueira, 

porém, com relação às propriedades químicas, 

a cultura do cafeeiro é mais exigente que a da 

seringueira, cl ema ri (lan cio correções e 

adubações mais pesadas. Por exemplo, a 

recomendação de calagem para a hcveicultura 

indica uma saturação por bases mínima em 

torno de 500/o, sendo que no caso de sua con-

sorciação com cafeeiro, a calagem deve ser 

feita visando elevar a saturação em bases para 
700/o, conforme as cxigências desta última cul-

tura. Em relação a compatibilidade nutricional, 

de um modo geral, observa-se que o seringal 

exporta uma pequena quantidade de nutri-

entes pela extração do látex em relação à 

colheita do cafeeiro, em contrapartida, a acu-

mulação de nutrientes tia sua fitomassa é bas-

tante elevada. O cafeeiro cresce e acumula 

continuamente matéria seca até por volta de 

6,5 - 7,5 anos, quando a sua curva de cresci-

mento apresenta tendência sigmóide, embora 

dentro do período haja variações consideráveis 

na colheita. Por sua vez, as curvas de absorção 

de nutrientes mostram uni perfeito paralelismo 

com a sua curva de crescimento. Verifica-se 

que a acumulação de nutrientes na fitomassa 

do seringal é inferior à do cafezal apenas nos 

três primeiros anos após o plantio. Vale nova-

mente salientar que o cafezal praticamente 

estabiliza a sua fitomassa por volta de 6,5 - 7,5 

anos, enquanto o seringal continua crescendo 

e acumulando nutrientes, embora mais lenta-

mente após o início da sangria. Deve-se 

ressaltar ainda que este crescimento deve ser 

promovido, pois, dentro de um mesmo clone, 

quanto maior a circunferência do tronco e a 

espessura da casca maior será a produção de 

látex. Assim, ao se planejar a consorciação 

seringueira x cafeeiro, deve-se atentar para o 

fornecimento adequado das quantidades de 

nutrientes exigidos por ambas as culturas, de 

(E 
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modo a niaxiniizar seus desenvolvimentos, 

produções e rendimentos econômicos. 
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O cenário de degradação ambiental e 

de pobreza da Amazônia aponta para a nece-

ssidade das instituições de pesquisa disponibi-

lizarem urgentemente tecnologias que man-

tenham a capacidade produtiva do solo, que 

aumentem a renda dos produtores fixando-os 

à terra e reincorporando áreas já alteradas ao 

processo produtivo, diminuindo, assim, o des-

matamento das florestas primárias. 

Neste trabalho testa-se a hipótese de 

que os sistemas agroflorestais podem apresen-

tar sustentabilidade de parâmetros biofísicos, 

mesmo quando implantados em áreas 

degradadas. Avaliou-se os seguintes indi-

cadores de sustentabilidade em quatro mode-

los de sistemas agroflorestais (SAF) ao longo de 

8 anos, comparando-os com a vegetação 

secundária de pastagem abandonada: a biota 

e a dinâmica da fertilidade do solo, a ciclagem 

de nutrientes e a cobertura vegetal. 

Os sistemas agroflorestais foram 

implantados em 1992 em áreas de pastagens 

degradadas situadas no km 54 da BR 174, na 

Estação Experimental da Embrapa do Distrito 

Agropecuário da SUFRAMA, Manaus AM. Os 

sistemas foram implantados após o processo 

tradicional de derruba e queima da vegetação 

secundária estabelecida nas pastagens 

degradadas que foram submetidas de 4 a 8 

anos ao pastejo intensivo e abandonadas há 4 

anos, em média, ao processo de regeneração 

natural. O solo é um Latossolo Amarelo 

Distrófico, de textura muito argilosa, alta den-

sidade aparente e com as seguintes caracterís-

ticas químicas à 15 cm de profundidade: 

pH=4,3; N=0,2 0/o; P=2,0ppm; K=0,09; 

Ca=0,89 e Mg=0,32 cmolo kg - '. O experimen-
to teve três repetiçôes em blocos casualizados 

em parcelas de 50m X 60m e 5 tratamentos (4  

modelos de sistemas e unia área de pastagem 

degradada avaliada como testemunha): O 

Sistema Agrossilvicultural 1 (dominado por 

palmeiras-AS 1) é formado por linhas de 

pupunha (Bactris gassipaes), plantadas em 

1992 para produção de frutos e palmito, inter-

caladas com linhas das fruteiras cupuaçu 

(Theobroma grandi17oru74, plantada em 1992 

e açai (Euterpe o/eraceae), plantada em 1994. 

Em janeiro de 1995, foi implantado uni com-

ponente madeireiro, capoerão (('olubrina glan-
dulosa). Toda a borda deste sistema é rodeada 

por uma cerca viva de Glirici(lia sepium utiliza-

da como fonte de adubo verde através de três 

podas anuais. Até o terceiro ano, foram manti-

da as culturas anuais arroz, mucuna, que aju-

daram no estabelecimento das espécies 

perenes e na rentabilidade da fase de implan-

tação dos sistemas. O Sistema Agrossilvicul-

tural 2 (ívlultiestratifieado-AS2) é formado 

pelas fruteiras cupuaçu (T/;eobroma gran(liflo-

rum), genipapo (Gem»a americana), a cerol a 

(Ma/plugia glabra), castanha do pará 

(Bert/iollettia excelsa) e araça-boi (Eugenia 
stipitata); pelas sinii-perenes, banana (Musa 
paradisiaca ) e maracujá (Passi/lora ec/ulis; 
pelas madeireiras teea (Tectona grandis) e 
mogno (Swietema inacrop/zylia); e pelas espé-

cies utilizadas como adubo verde, ingá (inga 
ecJul,s) e Gliricia sepium, plantada como cerca 

viva ao redor de todo o sistema. Arroz, mucu-

na e mandioca foram plantadas entre as 

perenes até o terceiro ano. Sistema 

Agrossilvipastoril 1 ( médios insumos - ASPI) é 

composto por mogno (Swietcnia macropliy/la), 
paricá (Scluzolobium aniazonicim,) e ingá que 
foram implantados em dois conjuntos de 

faixas triplas distanciados 20m um do outro e 

intercalados com faixas das forrageiras 

5 íieibQ.UIC) ee5ziiiíci CCiiii Si/JÍJiO i/o PP-iJ/ (MCí/F/NEP 
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Desniod/uin ova/ifo/liuni e llrac/i/arh-i brizan-

1/ia. A fileira central de cada faixa tripla é 

constitu ida por uni total de 20 plantas (1 e 

paricá intercaladas com 10 plantas de mogno, 

ladea das por 30 iii ri ivíd uos de iii gá, forma ti do 

uni corredor de proteção para o mogno contra 

o ataque da mariposa //ypspy//a grande//a. O 

preparo da área foi mecanizado e houve cor-

reção do solo com calcário (2t/ha) e adubação 

com 25 kg/ba de N, 40 kg/ba de P e 100 kg/ha 

de W. Sistema Agrossilvipatoril 2 (baixos 

insoni os - ASP2) tem o arranjo espacial si tu il ar 

ao do Agrossilvipasturil 1, entretanto, a 

graniinea utilizada ciii consórcio com a legu-

niinosa Dcsinod/uin OVa/itO//fl/iiI é a Ilrae/uaria 

/iwn/d/co/a. Todas as atividades de implan-

tação do sistema loram manuais, com uso 

mínimo de adubação química (20kg/ha de fós-

foro), apos esta adubação inicial para as 

anuais arroz, mandioca e niucuna, as plantas 

perencs não recebera tu nen liii tu outro tipo de 

fertilizante. A vegetação secundária teste-

mu nba é a ca poeira estabeleci (la nas pastaqens 

degradadas e que não foi submetida ã queima. 

As espécies dominantes são do género Vis-nih7. 

Be/ucL7, [ad/a e o arbusto IforrerLi vet/c///ata 
todas espécies tipicanien te colonizadoras de 

solos (legradiarios. 

Recuperação (ia cobertura vegetal pelos sis-

temas agroflorestais 

O desempenho vegetativo das espécies 

utilizadas indicou que açai, colubrina, 

cupuaçu, pupunba, araça-boi, castanba-do-

pará, mogno, pupunba, qbrídia e inqá toleram 

o nível de degradação (los solos avaliados. Não 

apresentaram bom desempenho nestes solos, 

as espécies acerola, jenipapo, paricá e teca. 0 

sistema agroilorestal multiestratificado teve o 

acúmulo total e a taxa de incremento anual de 

área basal maior do que a vegetação 

secundária e esta foi similar ao do sistema 

agroflorestal (lonimnado por palmeiras. Apesar 

da vegetação secundána de lO anos ler índice 

de área folia r maior q u e os sis temas a grofi o-

restais cl e 4 a nos, o iii cremen to niéd i o a nu ai de 

IAF é maior nestes, sendo 0,51 tio sistema com 

palnieiras, 0,39 para o sistema mui tiestratifica-

do, e ri tu i ncrenien tu ri e 0,35 tio vegetação 

secundária . Estes dados de incremento de  

cobertura indicam que os sistemas agroflo-
restais estudados tèm um potencial maior para 

acumular biomassa do que vegetações 

secundárias de áreas adjacentes, com mesmo 

histórico de uso e também estabelecidas em 

solos degradados. Sistemas agroflorestais, além 

de aumentar a capacidade produtiva de áreas 

degradadas, aumentam o potencial de seqües-

tro de carbono. 

Ciclagem de Nutrientes 

Adubação verde - Entre as práticas de 

conservação do solo testadas, além do proces-

so de ciciagem natural através da produção de 

liteira, avaliou-se a contribuição das legumi-

nosas arbóreas Inga ali//is e G//r/c/d/a sep/um, 
cujo material proveniente das podas foi 

depositado como adubo verde nas culturas 

perenes. Gliricídia foi usada como cerca viva ao 

redor cio AS] e A52 e produziu biomassa sufi-

ciente para, pelo menos, 3 podas por ano. lngá 

foi plantado como componente do AS2 e pro-

riuziu biomassa para duas podas anuais. A 

adubação verde de gliricidia (5,51t/1r2/2no) e 

in qá (2 t /h a/a tio) contribuiu substancial meti te 

na qualidade dos nutrientes que entraram nos 

sistemas principalmente de 1<, P e Mg e 

denianclou anualmente lObomens/dia. Como a 

decomposição do material de gliricídia é muito 

rápida (meia-vida de 16,4 dias), o adubo verde 

de ingá, com decomposição menos tenta 

(meia-vida de 25,5 dias), (teve ser depositado 

por cima (leste. A concentração de nutrientes 

que entrou pela adubação verde no AS2 foi 

maior que no AS1 pelo fato que a primeira 

recebeu a etitrada de gliricidia e ingá, enquan-

to que o AS] recebeu apenas o material da 

poda das cercas vivas. Com  183 indivíduos de 

i nqá /ha, representa ti do somen te 1 8 0/o cl os in di - 

víduos arbóreos de cada parcela de sistema, 

sua parte aérea produziu através rias podas 

aproximadamente 2 toneladas por ano e 

disponihihzou para as espécies frutíferas as 

quantidades dos elementos N, P, K, Ca e Mg 

equivalentes a aplicação de 411kg de uréia, 

132kg rie superfosfato simples, 141kg de dote-

to de potássio e 560k9 de calcário dolomítico. 

A alta produção de bioniassa de ingá e gliri-

cidia permite concluir que estas espécies são 

tolerantes à áreas degradadas e à podas. 
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Liteira - A produção anual de liteira foi 

maior nas capoeiras (8,2t1ha) que nos sistemas 

agrofiorestais (AS2 = 2,3 t/ha; AS1= 2,1 

t/ha) (para detalhes ver Gallardo-Ordinolla 

neste mesmo volume). Entretanto, as maiores 

concentrações de nutrientes da liteira produzi-

da pelos SAF, especialmente de bases trocáveis 

(K, Ca e Mg), compensou a menor produção de 

necromassa em relação à capoeira, sendo que a 

entrada total de nutrientes nos SAF (somando-

se a adubação verde à liteira fina) foi maior do 

que a da capoeira. Assim, a adubação verde 

desempenha um papel vital no estabelecimen-

to dos SAF, no balanço dos nutrientes e na 

economia de recursos com a compra de adubos. 

Biota do solo 

Usando-se a população microbiana do 

solo como um indicador da condição bio-

química do solo, verificou-se que todos os sis-

temas agroflorestais introduzidos estão con-

tribuindo para a recuperação dos solos 

degradados de pastagens de forma mais rápida 

e eficiente do que a regeneração natural da 

capoeira testemunha. Obteve-se indicações de 

que os sistemas mais diversificados floristica-

mente (AS2) favoreçam mais o desenvolvimen-

to da atividade microbiana do solo do que o 

sistema de maior cobertura vegetal (AS 1). A 

atividade da biomassa microbiana foi significa-

tivamente maior (ANOVA, F=4,82; pc0,01) em 

todos os tratamentos de sistemas agroflorestais 

do que na capoeira, sendo um pouco mas alta 

no sistema multiestratificado (AS2), que possui 

maior diversidade do que os demais. Foi detec-

tada uma relação positiva ( r 2  = 32,0; p<0,005) 

entre a biomassa microbiana e as variáveis 

densidade aparente, porosidade total e umi-

dade do solo. A partir do quinto ano de 

implantação dos sistemas, a densidade de 

macrofauna do solo foi significativamente 

mais alta sob o solo de pupunha e cupuaçu 

(4000 e 3000 ind/m2, respectivamente) do que 

sob as outras espécies de árvores. O solo sob 

pupunha e cupuaçu também teve um maior 

número de taxa de macrofauna. Os 

Hymenopteras, /sopteras e Isopodas sã o 
responsáveis pelos altos valores de densidade, e 
os Oligochaetas endógenas pela altos valores 

de biomassa. Há uma relação positiva entre a  

quantidade de Bio-C (Carbono (ia biomassa 

microbiana) da liteira, a densidade de isópo-

das, diplópodas e cupins e a diversidade florís-

tica dos sistemas agroflorestais. Observou-se 

também uma relação positiva entre Bio-C, 

densidade, porosidade total e umidade do solo 

sugerindo que o papel da macrofauna do solo 

como um forte componente dos sistemas 

agroflorestais na recuperação das áreas 

degradadas. 

Fertilidade do solo 

Até o quinto ano de (lesenvolvimento 

dos sistemas, observou-se diminuição das 

bases no solo em todos os sistemas possivel-

mente devido: 1) à exportação de nutrientes 

pelos grãos (arroz, caupi), frutos (cupuaçu, 

acerola, araça-boi, maracujá, mamão), palmito 

(pupunha), maniva e tubérculos (mandioca); 2) 

ao incremento de biomassa na plantas culti-

vadas e 3) à lixiviação, principalmente nos 

primeiros anos quando a cobertura das plantas 

e da liteira não está bem estabelecida. Os va-

lores de P foram maiores nos sistemas em 

relação à pastagem abandonada em função do 

P aplicado. Esta diminuição de nutrientes 

observada nos solos dos sistemas, até o quinto 

ano são similares as do solo sob a vegetação 

secundária testemunha, no entanto, os sis-

temas incorporaram as áreas degradadas ao 

processo produtivo através de sucessivas 

colheitas de culturas anuais e perenes, além de 

apresentarem, taxa anual de incremento de 

biomassa aérea e estoque de nutrientes maior 

que a da capoeira testemunha. Do quinto ao 

oitavo ano, após os sistemas estabelecerem 

uma cobertura de liteira contínua, o nível de 

todos os macronutrientes do solo permanece-

ram constantes. 

Entradas e exportação de nutrientes 

A quantidade de nitrogênio e cálcio 

que entrou nos sistemas agroflorestais através 

da adubação verde e da liteira, originadas do 

próprio sistema, foi equivalente ao exportado 

através da colheita dos produtos agroflorestais. 

Entretanto os nutrientes fósforo, magnésio e, 

principalmente, potássio foram exportados em 

quantidades consideravelmente maiores do 

que entrou através da adubação, principal- 
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mente devido 5 colheita do cupuaçu. Além 

desta exportação de nutrientes através das 

colheitas, há uni grande acúmulo de nutri-

entes a cada ano na biomassa aérea vegetal 

dos sistemas, que tem uma taxa de incremen-

to maior do que a vegetação secundária con-

trole. Corno esta exportação de nutrientes na 

colheita, que aumenta anualmente, e o acú-

mulo na biomassa não é relacionada à 

diminuição de nutrientes estocaclos no solo, 

suponios que o conjunto de espécies arbóreas 

dos!  sistemas agroflorestais estão hombeando 

nutTientes de camadas mais profundas. Por 

outro lado, aponta para a preocupação que 

este balanço com a continuidade das colheitas 

pode se desequilibrar e por isso é importante 

fazer a reposição de nutrientes através de 

adubação orgánica e química complementar. 

Como uni dos principais nutrientes exportados 

é o potássio, através da colheita do cupuaçu, 

sugerimos que em caso de não haver incidên-

cia de vassoura de bruxa toda a casca deve ser 

retornada ao sistema, após o despolpamento. 

Conclusões 

Os sistemas agroflorestais desempe-

nliaram eficiente papel na recuperação da pais-

agem, entretanto a recuperação de solos de 

áreas degradadas é lenta. Sua sustentabilidade 

depende da reposição dos nutrientes do solo 

que são exportados através das colheitas, prin-

cipalmente através da deposicão da poda de 

leguminosas arbóreas, de permanente cobertu-

ra do solo (viva ou morta), da presença de 

espécies adaptadas aos solos pobres, ácidos e 

compactados, de práticas que estimulem a 

ação da biota do solo na ciclagem de nutri-

entes e nas condições físicas do solo. 
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Aspectos estruturais e funcionais de quintais 

agroflorestais em uma comunidade da 

Amazônia Ocidental brasileira 
Aureny Maria Pereira LUNZ (1); Idésio Luis FRANK[ (i). 

(1)Ernbrapa Acre, Rio Branco-AC. 

A imensa biodiversidade das regiões 

tropicais, tanto de espécies como de ecossis-

temas, permitiu que as populações locais 

desenvolvessem um sistema integrado de pro-

dução agrícola composto por atividades de 

coleta desta grande diversidade de recursos 

vegetais e animais, pelo manejo e enriqueci-

mento dos ecossistemas naturais e pela lavoura 

de subsistência (Castro, 1 99_ ). Um dos coni-
poncntes deste sistema integrado são os 

quintais agroflorestais, também chamados de 

hortos caseiros ou pomar caseiro, que consis-

tem na associação de espécies florestais com 

espécies agrícolas (fruteiras, grãos, hortaliças, 

entre outras), medicinais, ornamentais e ani-

mais, principalmente os de pequeno porte 

(galinha, pato, porco, etc), ao redor da residên-

cia do agricultor, com o objetivo de se obter 

várias formas de bens e serviços. 

o objetivo deste trabalho foi caracteri-

zar quintais agroflorestais de uma comunidade 

de pequenos produtores da Amazônia 

brasileira. 

O estudo foi desenvolvido no projeto 

de Reflorestamento econômico Consorciado 

Adensado (RECA), urna associação de 

pequenos produtores rurais, assentados do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (1NCRA), no Distrito de Nova Califórnia 

(RO), às margens da BR-364. Os agricultores 

são, na sua maioria, migrantes de outras 

regiões do País, com lotes em média dc lOOha. 

O ecossistema da região estudada é de floresta 

tropical úmida. A pluviosidade média anual é 

de 1 .900mm, com estação seca bem definida 

de julho a setembro, temperatura média de 

25°C e umidade relativa do ar de 87 0/o. Os solos 
dominantes são Podzólico Vermelho Amarelo 

Álico, associado a I2tossolo Vermelho Amarelo 

Alico, com relevo suave ondulado. 

Os dados foram coletados através de 

entrevistas e observaçôes de campo. As pro-

priedades foram selecionadas de forma 

aleatória, representando 10 0/o cIa comunidade, 

o equivalente a 30 propriedades. 

Os quintais identificados formam diver-

sos estratos verticais, sendo os componentes 

cl istribu i dos de forma basta n te irregular, não 

seguindo nenhum arranjo espacial predetermi-

nado, sendo seu estabelecimento feito ao 

longo do tempo. São relativamente pequenos, 

em média 1 ,Oh a, tios quais sã o investidos 

somente mão-de-ohra familiar, principalmcnte 

das mulheres e crianças, e pOnCO ou pratica-
mente nenhum insunio e tratos culturais. Estão 

presentes em todas as propriedades estudadas 

e são nianejaclos normalmente para subsistên-

cia, no cii ta n to, aI g u ai excecl ente é comercia - 

1 iza do, perm i tin cl o u tu a ren cia su p1 em cii tar a 

essas famílias. 

1 den ti ficaram-se 155 espécies de vege-

tais e 7 de animais domésticos, totalizando 

162 espécies, pertencentes a 78 famílias, das 

quais 950/o são de vegetais. Seis famílias 

destacaram-se cm número de espécies, sendo 

estas Lanuaceae, Myrtaceae, Arccaceae, 

Asteracca E1/phJorbiacc3c e Aracene. Os com-

ponentes frutíferas e medicinais foram os que 

a presen tara tu um maior número cl e espécies, 

31 0/o e 28 0/o, respectivamen te; com o menor 

percentual ocorreram os componentes animais 

e industriais (Eig 1). 

Detectaram -se dI iii tais tu a is d iversi fi-

caclos, com 45 espécies/quintal, incluindo os 

animais, e outros menos diversificados, caiu 13 

espécies/quintal. Observaram-se, em média, 26 

espécies/quin tal. 

As espécies frutíferas, florestais e orna-

mentais foram os componentes de maior fre-

qüência, estando presentes em todos os quin- 
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FIGURA 1. Distrihuiç5o das espécies por componente 

tio sistema. 
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FIGURA 2. Frequência de componentes nos quintais 
agroflorcstais do Projeto RECA. 

g; .  

tais estudados (Nt; 2). As Uru ti Feras desempe-

nham um papel importante na alimentação tia 

família, entre estas, o citrus, a goiaba e a 

manga Forani os de maior Freqüência, obser-

vadas em aproximadamente 80 0/o dos quitais 

estudados. O biriba, O COCO, o cupuaçu, a 

graviola, a ,jaca, o janibo e a pupunha tambem 

ocorrera tu cii u tua pareci a siq ni Ii cativa (500/o). 

Algumas fruteiras encontradas tios quintais, 

tais como: a meixa, a mora, mannelo, jabu tica-

ba, ramhotã, romã, entre outras, não são 

tradicionaimente cultivadas na região; sua 

ocorrência está relacionada com a origem dos 

agricultores, que são, na maioria, de outros 

Esta dos e, provavei men te, t ro o xera iii material 

reprodutivo de tais espécies. 

A maioria tias espécies florestais pro-

duzem madeira com elevado valor de mercado. 

Estas são muitas vezes oriundas de regene-

ração natural. O microclima agrad:ivel forneci-

do pela sombra cio gra nd e número de espécies 

arbóreas existentes e a beleza tias diferentes 

cores e Formas das plantas ornamen tais cria,  

nessas áreas, um ambiente favorável ao lazer. 

As plantas medicinais também ocor-

reram em uma parcela significativa (760/o)  das 

propriedades, fato este atribuído, provavel-

mente, ã grande incidência de doenças tropi-

cais tio local, principalmente malária, baixa 

assistência médica e altos preços dos medica-

mentos industrializados, que estimulou a cri-

ação do "Projeto de Saúde Alternativa" na 

comunidade, que incentiva a adoção da home-

opatia e medicina caseira com uso de plantas 

mcd icinais. 

propriedades onde as olericolas 

ocorreram (300/o), verificou-se que são princi-

palmente de famílias oriundas de outras 

regiões, onde é tradição o seu consumo, prin-

cipalmente Folhosas. 

Em relação ao componente animal, 

veriFicou-se que as aves foram os mais fre-

qüentes, principalmente as galinhas, que ocor-

reram em 060/o  dos quintais estudados. 

Os cluirltais clesem penha tu um impor-

tante papel para as famílias dos agricultores cio 
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Projeto RECA. Os produtos oriundos deles con-

tribuem na dieta alimentar e no fornecimento 

de produtos como: ração animal, lenha, 

madeira, medicamentos caseiros, entre outros. 

Além disso, em alguns casos, contribuem para 

o aumento da renda familiar, através da 

comercialização do excedente. 

Referência bibliográfica 
CASTRO, C. F. de A. Biodiversidade e quintais. 

Caderno de proposta tr 3 - Biodivcrsidade. Rio 

de janeiro: FASE, 199_ . p. 27-33. 

TABELA 1. Espécies mais freqüentes nos quintais agrofiorestais do Projeto RECA I  Nova Califórnia-RO. 

Nome vulgar 	Nome científico 	Famitia 	 Nome vulgar 	Nome cientifico 	Família 

Fruteiras 

Aba Cate 
Abacaxi 

Abiu 

Aça i 
Acerola 

Araçá-boi 

Araçã-p&a 

Azeitona 

Banana 

Biribá 

Cacau 
Cajarana 

Caj u 
Carambola 

Coco 
Cupuaçu 

Fruta-pão 

Goiaba 

Graviola 

Ingã 

Jabuticaba 

Jaca 

Jambo 

Laranja 

Lima 

Limão 

Manga 
Pita nga 

Pupunha 

Rambotà 
Tangerina 

Comerciais 

Caf& 

Cana-de-açúcar 

Florestais 

Amarelão 

Castanha-do-brasil 

Cerejeira 

Copa iba 
Cumaru-ferro 

Freijó 

l pé 
Maracatiara 

Mogno 

Persea americana La uraceae 

Ananas comosus Bromeliaceae 

Pouteria caimito Sapotaceae 

Euterpe oleraceae Arecaceae 

Malpighia glabra Malpighiaceae 

Eugenia stipitata Myrtaceae 

Psidium acutangolum Myrtaceae 

Syzygium jambolana Myrtaceae 

Musa spp. Musaceae 

Rollinia mucosa Annonaceae 

Theobroma cacao Stercutiaceae 

Spondias dulcis Anacardiaceae 

Anacardium occidentale Anacardiaceae 

Averrhoa carambola Oxalidaceae 

Cocos nucifera Arecaceae 

Theobroma Sterculiaceae 

grandiflorum 

Artócarpus altilis Moraceae 

Psidium guajava Myrtaceae 

Annona muricata Annonaceae 

Inga edulis. Mimosaceae 

Myrciaria cauliflora Myrtaceae 

Autocarpus integrifolia Moraceae 

Eugenia malaccensis Myrtaceae 

Citrus sinensis Rutaceae 

Citrus a urantifolia Rutaceae 

Citrus limon Rutaceae 

Mangifera indica Aoacardiaceac 

Stenocalix pitanga Myrtaceaea 

Bactris gasipaes Arecaceae 

Nephelium lappaceum Sapindaceae 

Citrus reticulata Rutaceae 

Coffea conephora. 	Rubiaceae 

Saccarum officinarum Poaceae 

Aspidosperma vargasii Apocynaceae 

Bertholtetia excelsa 
	

Lecyth ida ceae 

Torresea acreana 
	

Fabaceae 

Copaifera muljtiuga 
	

Caesalpiniaceae 

Dipterix odorata 
	

Fabaceae 

Cordia alliodora 
	

Boraginaceae 

Tabebuia serratifolia 
	

Bignoniaceae 

Astronium lecointei 
	

Anacardiaceae 

Swietenia macrophylla Meliaceae  

Artemisia verlotorum 	Asteraceae 

Aloe sp. Liliaceae 

Vernonia condensata Asteraceae 

Cymbopogon citratus Poaceae 

Lippia alba Verbenaceae 

Kala nchoe pinnata Crassulaceae 

Arrabidaea chica Bignoniaceae 

Zingiber officinalis Gingiberaceae 

Mentha piperita Lamiaceae 

Artemisia absinthium Asteraceae 

Leonurus sibirucus La miaceae 

Pothomorphe u mbellata Pi peraceae 

Sen na occidentalis Caesalpiniaceae 

Eleutheri ne bulbosa 1 ridaceae 

Chenopodium Chenopidiaceae 

ambrosioides 

Bidens sp. Asteraceae 

Mentha pulegium Lamiaceae 

Phllanthus niruri Euphorbiaceae 

Plantago spp Plantaginaceae 

Lactuca sativa 
Allium fistulosum 

Brassica oleracea va r. 

capitata 
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Euphorbiaceae 
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Hortelã-pimenta 
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Hortaliças 
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Pimenta-doce 
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ninguém-pode 
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Croton 
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Onze-horas 
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Tajá 
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Aspectos nutricionais de CeiL )Q pentandra (L.) Gaertn e 

Virola surinamensis (Rol.) Warb espécies da Amazônia com 

potencial para Sistemas Agroflorestais 
Edinelson José Maciel NEVES (1); Carlos Bruno IREISSMANN (2) Oliver DÜNISCH (3) 

Antônio Francisco Jurado BELL0TE (4) 

), (4) Embrapa Florestas, Colombo-PR.(2) Universidade Federal do Paraná, Curitiba-PR. 

(3) Instituto de Biologia da Madeira, Universidade de Hamburgo - Alemanha. 

Na Amazônia, a maioria dos solos 

localizados nos ecossistemas de terra firme são 

pobres em macronutrientes. Como conseqtién-

cia, 50 0/o (lo estoque de P e 800/o  do estoque de 
K e Mg estão localizados tia biomassa cia flo-

resta dessa região (Klin(,1e, 1075). Nas últimas 

décadas, atividades como o corte e queima (ia 

floresta dessa região para diferentes fins vem 

ocasionando o surgimento (Te grandes áreas 

desmatadas. Uma das alternativas para o uso 

sustentávei dessas áreas é a implantação de sis-

tem as a q ro Ti orest ais, 011 (Te O com p011 cii te 

arbóreo pode ser espécies nativas (]e compro-

vado valor comercial. Entretanto, o conheci-

mento sobre a nutrição mineral dessas espécies 

ainda é incipien te. 

Este trabalho tem como objetivo: 

avaliar a produção e distribuição de hiomassa 

de ('riba pcntandra e Virola surivamcnstç aos 

43 e 55 meses (Te idade; quantificar, nessas 

idades, o acúmulo (Te fósforo (P), potássio (K) 

e magnésio (Mg) lia biomassa aérea produzida; 

e quantificar o estoque desses nutrientes no 

solo sob os plantios das mencionadas espécies. 

O experimento foi conduzido na Estação 

Experimental da Embrapa Amazônia Ocidental, 

localizada no km 24 cia rodovia AM - 010, 

Manaus (AM), em uni latossolo Amarelo tex-

tura muito argilosa, com relevo plano. O clima 

segundo lKõppen é do tipo Afi, com média de 

temperatura máxima e mínima de 34,1°C e 

20,3°C, respectivamente. A precipitação média 

anual é de 2.720,Omm. 

As espécies foram plantadas a pleno 

sol, em parcelas com 25 plantas, inteiramente 

casualizadas, espaçadas de 3111 x 3m, com qua-

tro repetições. Selecionou-se oito árvores de 

('riba e oito de Virola, sendo que quatro 

árvores de cada espécie foram amostradas aos  

43 e quatro aos 55 meses de idade. O diâmetro 

á altura do peito (DAP) foi tomado com as 

árvores em pé e a altura total (h) com as mes-

mas derrubadas. 

Após o abate, as árvores de ('riba e 
Virola foram separadas em tronco, casca, 

folhas e galhos. Em seguida, estes comparti-

mentos foram lavados e isentos de partículas 

grosseiras, dos quais tomou-se o respectivo 

peso fresco total. Posteriormcnte, retirou-se 

uma amostra de cada compartimento para a 

obtenção de seu peso fresco. Devidamente 

identificadas, estas amostras foram secas em 

estufa a 60°C, até peso constante. Após este 

procedimento, tomou-se o peso seco das 

respectivas amostras e calculou-se a biomassa 

seca de cada compartimento arbóreo. 

As amostras foram analisadas para 

determinar os teores de P, K e Mg, seguindo a 

metodologia de Kenkel (1991). O acúmulo de 

P, K e Mg, nos diferentes compartimentos, foi 

calculado multiplicando-se o teor de cada um 

destes nutrientes na amostra pelo valor da bio-

massa seca produzida. 

A Tabela 1 apresenta as médias de 

altura total, DAP e biomassa seca produzida 

por Cri/ia e Virola. A análise estatística feita 

por Neves (1999), mostrou que, nas idades 

monitoradas, ('riba não apresentou diferença 

significativa tanto para altura como para DAP, 

enquanto que em Virola a diferença encontra-

da foi somente para altura. Entretanto, entre 

espécies, diferenças significativas foram encon-

tradas tanto para altura como para DAP. 

Na mesma tabela, observa-se que, 

durante a fase inicial de crescimento, Ceiba 
apresentou uma maior produção de biomassa 

total quando comparada com a de Virola. 

Esses resultados, associados aos obtidos com 
1 Engenheiro l-lorest,-;i, Doutor, Ernbra,na florestas, Estrada cia Ribeira Ani Iii, colombo - PR, e-mail:eneves@'en,ofembrapabr 	
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TABELA 1. Altura total (H), DAP e biomassa seca de Ceiba pentandra e Virola surinamensis produzida aos 43 
e 55 meses de idade, plantadas em Latossolo Amarelo textura argilosa da Amazônia. 

Espécie Idade 1-1 DAP --------------- Biomassa seca (t ha) 1  --------------- Total 
(meses) (m) (cm) Tronco Casca 	Folhas Galhos 

Ceiba 43 9,70 21,6 45,32 15,20 	6,92 14,60 82,04 
55 10,65 24,7 98,52 30,52 	8,88 28,72 166,64 

Virola 43 3,55 5,8 3,84 068 	200 3,12 9,64 
55 5,43 8,4 10,72 1,88 	4,52 6,64 23,76 

1- Densidade de 1111 arvores 

TABELA 2. Acúmulo de fósforo (P), potássio (K) e magnésio (Mg) no tronco, casca, folhas e galhos de ('ciba peti-
tandra e Viro/a surfnamensfs, aos 43 e 55 meses de idade. 

Espécie Elemento idade ---------- - --Acúmulo de nutrientes (k(j ha 1 ) --------------- 
Mineral (meses) Tronco Casca Folhas Galhos Total 

('elba P 43 4,61 1,64 3,90 3,31 13,46 
55 4,02 1,92 5,92 3,94 15,80 

K 43 37,00 11,31 21,44 24,42 94,17 
55 65,77 19,84 35,65 34,27 155,53 

Mg 43 10,70 2,10 7,22 5,59 25,61 
55 19,40 4,20 8,73 7,53 39,86 

Virola P 43 0,16 0,07 0,33 0,19 0,75 
55 0,40 0,13 0,89 0,63 2,05 

K 43 2,31 0,91 2,44 2,52 8,18 
55 3,52 1,30 4,47 4,03 13,32 

Mg 43 0,37 0,22 1,13 0,81 2,53 
55 0,70 0,41 1,84 1,58 4,53 

as variáveis dendrométricas, indicam que Ceiba 
é uma espécie que adapta-se mais rapidamente 

às condições do sitio do que Viro/a. Com  
referência a distribuição da biomassa, a Tabela 

1 mostra que em Ceiba, aproximadamente 
750/o da biomassa produzida está localizada no 

tronco e casca. Entretanto, em Viro/a, em 
tomo de 50% desta localiza-se nos menciona-

dos compartimentos. Estes resultados são 

interessantes do ponto de vista econômico. 
Klinge (1975), trabalhando com diferentes 

espécies em Floresta Nativa de Terra Firme, 

menciona valores de biomassa superiores aos 
encontrados nesté trabalho. 

A Tabela 2, apresenta os resultados 

referente ao acúmulo de P, K e Mg nos dife- 

rentes compartimentos das espécies estudadas. 

Nessa tabela observa-se que, aos 55 

meses de idade, a maior produção de biomas- 

sa feita por ('ciba proporcionou acúmulo total 

de aproximadamente 8 vezes maior de P, 12 
vezes maior de 1< e 9 vezes maior de Mg, 

quando comparado com o acúmulo total ocor-
rido na biomassa produzida por Viro/a. Grande 
parte do acúmulo desses elementos está 

localizado nas folhas e galhos dessas espécies. 

Por serem os componentes arbóreos que mais 

contribuem para a ciclagem biogeoquímica, 

através da deposição e decomposição da 

liteira, a ('ciba e a Viro/a são espécies que 

podem contribuir positivamente para a estabi-

lização do suprimento de P, K e Mg do solo, 

especialmente na fase inicial de crescimento. 

A Tabela 3 apresenta o estoque de P, K 

e Mg existente no solo sob o plantio das espé-

cies trabalhadas. Estes foram calculados 

através dos resultados obtidos nas análises 

químicas feitas nas amostras coletadas na 
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TABELA 3. Estoque de P. K e Mg (kg ha-1) existente na 
camada de 0cm-1em no solo sob plantios de Ceiba pci;-
tandra e Viro/a sur/namensis aos 43 e 55 meses de idade. 

Espécie Idade P K Mcj 

(meses) Kq ha 

Cèiba 43 6 312 1118 
55 5 195 826 

Viro/a 43 6 430 1288 

55 3 235 826 

camada de 0cm- 10cm, considerando-se corno 

um, a densidade do solo. 

Apesar de o acúmulo de P, 1< e Mq na 

biomassa produzida por Ceiba ser respectiva-

mente 8, 12 e 9 vezes maior do que o acúmu-

lo desses nutrientes na biornassa produzida por 

Virola (Tabela 2), na Tabela 3, observa-se que 

apenas unia pequena diminuição do estoque 

de 1', K e Mg foi encontrada no solo sob os 

plantios de Ceiba quando comparados com o 

estoque no solo sob os plantios de Virola. Estes  

resultados evidenciam uma possível influência 
de Ceiba sobre a estabilização do estoque de P, 

K e Mçj no solo, devido ao elevado acúmulo 

desses nutrientes na biomassa produzida nas 

idades trabalhadas. 
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Avaliação de leguminosas arbóreas e arbustivas 
de múltiplo propósito em Rondônia 

João Avelar MAGALHÃES (1); Newton de Lucena COSTA1 (2); Claudio Ramalho TONWSEND (3); 
Ricardo Gomes de Araújo PEREIRA (4). 

(i)Embrapa Meio Norte, Teresina-PI.(2) Embrapa Amapá, Macapá-AR(3), (4) Embrapa Rondõnia, Porto Velho-AO. 

Extensas áreas do estado de Rondônia 

apresentam solos de baixa e média fertilidade 

natural, onde predominam o modelo de agri-

cultura itinerante, caracterizado pelo binômio 

derruba e queima. Aliado a outros fatores, é 

notável o declínio gradual da produtividade 

das culturas anuais e/ou perenes, reflexo da 

diminuição da fertilidade do solo, perdas de 

matéria orgânica, infestação de plantas invaso-

ras e a deficiente reciclagem de nutrientes no 

solo, o que contribui para o abandono de áreas 

agrícolas ou sua transformação em pastagens. 

Desse modo, torna-se necessário o desenvolvi-

mento de sistemas agrícolas mais sustentáveis 

sob o ponto de vista técnico, econômico, social 

e ambiental. A utilização de leguminosas 

arbóreas ou arbustivas na recuperação de solos 

degradados e na melhoria daqueles de baixa 

fertilidade natural tem sido urna prática bas-

tante usual nas regiões tropicais, notadamente 

em áreas destinadas à produção de alimentos 
básicos. Com  a busca de alternativas de uso da 

terra na Amazônia Ocidental, tem crescido a 

importância dos sistemas agroflorestais (SAFs) 

e a demanda por espécies de múltiplos 

propósitos. 

Neste trabalho avaliou-se o desempe-

nho agronômico de leguminosas arbóreas 

e arbustivas de uso múltiplo, visando sele-

cionar as mais promissoras para a composição 

de SAFs nas condições ecológicas de Porto 

Velho (RO). 

O ensaio foi conduzido no campo 

experimental da Embrapa Rondônia, localizado 

em Porto Velho (96 m de altitude, 8046' de lat-

itude sul e 63°5'de longitude oeste). O solo da 

área experimental é um Latossolo Amarelo, 

textura argilosa, fase floresta, o qual apresen-

tava as seguintes características químicas: pl-1 

(1:2,5) = 4,8; Al = l,Bcmol/dm3; Ca + Nlg =  

1,3cmol/dm3; 1' = 2mg/kg e K = 52m9/kg. 

O delineamento experimental foi em blocos 

casualizados com três repetições. Foram 

avaliadas seis leguminosas forrageiras: 

('assia rotuno'ffoi/a CIAT-7 792, Aesci'ynornene 
/iistrix C1AT-9666 e CIAT-9690, Leucaena leu-
cocep/ia/a, ('ajanus cajvi e Codariocaiyx 
gyrofo'es CIA T-3001. As parcelas mediam 2,5m 

x 5,0m, sendo a área útil de 3,0 m2. A 

adubação de estabelecimento constou da apli-

cação de 50kg de P205/ha, sob a forma de 

superfosfato triplo. 

As avaliações para a determinação dos 

rendimentos de matéria seca (MS) foram 

realizadas, após a uniformização das parcelas, 

a inten'alos de 8 e 12 semanas de crescimen-

to, durante dois períodos de máxima 

(1 .235mm) e mínima precipitação (1 93mm). 

Os cortes foram realizados a unia altura de 

50cm acima do soto. Os parâmetros avaliados 

foram rendimento de MS, teores nitrogênio, 

fósforo, cálcio, magnésio e potássio. 

Nos dois períodos de avaliação (máxi-

ma e mínima precipitação) e, consequente-

mente, para todo o período experimental, os 

maiores rendimentos de MS foram registrados 

por C. rotundifoIi% seguindo-se C. gyroio'es. 
Já, L. Ieucocep/h71a e C. cajn forneceram os 

menores rendimentos de forragem, evidencian-

do pouca adaptação às condições edáficas de 

Porto Velho, caracterizadas por elevada acidez 

e baixa fertilidade natural (Tabela 1). 

Resultados semelhantes foram reportados por 

Locate/l/ et ai. (1991) e ('osta et ai. (1998), 

avaliando li leguminosas arbóreas e arbustivas 

nas mesmas condições edafoclimáticas. 

O desempenho agronômico das legu-

minosas mais promissoras, em termos de pro-

dução de forragem, foi bastante satisfatório, 

sendo superior aos relatados por Suarez e 

42 	 1 Engenheiro Agrànomo, MSc., Embrapa Amapá, Caixa Postal 70, Macapá-AR E-mail: ncvvtangEcpafopernbrapai,r 
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Tabela 1. Rendimento de matéria seca (t/ha) de leguminosas forrageiras, durante os períodos de máxima 
e mínima precipitaç5o. Porto Velho-RO. 

Leguminosas Máxima Precipitação] Mínima Precipitação2 Total 

Cassia rotund/fo/L9 CIA1'-7792 6,95 a 3,00 a 9,95 a 
Codarfoca/yxgyro/desCIAT-300I 3,78 li 1,92 b 5,70 b 
Aesc/iynomene h/strív CIAl'-9666 1,82 c 0,85 c 2,67 c 
Aeschynomcne histrix CIAT-9690 1,99 c 0,62 c 2,61 	e 
Leucaena /eucoccphala 1,25 d 0,57 e 1,82 d 
Cajanus cajan 1,12 d 0,42 e 1,54 d 

- Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si (P > 0,05) pelo teste de Tukey 
- Médias de seis cortes; 2 - Médias de dois cortes 

Tabela 2. Teores de nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio e potássio (g/kg) de leguminosas 

forrageiras, durante o período de máxima precipitaç5o. Porto Velho-RO. 

Leguminosas Nitrogênio Fósforo Cálcio Magnésio Potássio 

('855/a ro!v,,difo/, 	CIAT-7792 20,96 c 2,23 a 8,12 a 3,56 a 18,92 a 
('odarioca/yxgyrofr/es CIAT-3001 27,68 b 1,98 b 7,34 b 3,18 ab 16,79 h 
Aeschynorm'ne histriy CIAT-9666 25,12 b 1,76 c 6,54 c 2,97 b 16,51 	bc 
Aeschynomem- li/sirix CIAT-9690 25,92 b 1,89 b 7,08 b 3,15 ab 14,54 cd 
Leucacua leucocepliala 35,76 a 1,32 d 6,12 c 2,41 c 13,22 d 
Cajanus cafan 33,48 a 1,18 d 6,44 c 2,54 c 14,08 d 

- Médias seg uidos dc mesmo letra não diferem entre si (P > 0,05) pelo teste de Tu key 

C}iavarro (1985), Palácios e Calderón (1985) e 
Lazier (1981), avaliando diversas leguminosas 

arbustivas tropicais em condições ecológicas e 

sistemas de manejo semelhantes. Todas as 

leguminosas avaliadas apresentaram cresci- 

mento estaciona], sendo esta característica 
mais acentuada em A. Iustrfx CIAT-9690 e C. 
cajan, enquanto que C. rotundifolia e G. 
gyroides foram as espécies com melhor dis- 

tribuição estacional da produção de forragem. 

Durante o período de máxima precipi- 

tação, os maiores teores de fósforo, cálcio, 

magnésio e potássio foram fornecidos por C. 
rotundifolia. No periodo de mínima precipi- 

tação, os maiores teores de fósforo e cálcio 

foram observados em A. /iístrir a maior con- 

centração de potássio foi registrado por C. 
Totundífolia, enquanto que os teores de mag- 

nésio não foram afetados (P > 0,05) pelas 

leguminosas avaliadas. Para os dois períodos 

de avaliação, os maiores teores de nitrogênio 

foram verificados com L. /eucocep/ia/a e C. 
cajan, sendo tal fato conseqüência de um 
efeito de concentração desses nutrientes, em 

função da baixa produção de MS (Tabelas 2 e 

3). 
Em geral, as concentrações de nutrientes obti-

das neste trabalho foram semelhantes às 
relatadas por Locate/li et ai. (1991), avaliando 
diversas leguminosas arbóreas e arbustivas em 
Porto Velho, Rondônia. 

As leguminosas mais proniissoras para a 
formação de sistemas agroflorestais nas 

condições edafoclimáticas de Porto Velho, 

considerando-se os rendimentos, a qualidade e 

a distribuição estacional de MS, foram C. 
rotundifolia C1AT-7792 e C. gyro ides C1AT-
3001. 

Referências bibliográficas 

COSTA, N. de L.; LEÔNIDAS, F. das C.; 

TOWNSEND, C.R.; MAGALHÁES, J.A.; V1E1RA, 

A. H. Avaliação de leguminosas arbóreas e 

arbustivas de múltiplo uso em Rondônia. Porto 

Velho: EMBRAPA-CPAF Rondônia, 1998. hp. 

(EMBRAPA.CPAF Rondônia. Boletim de 

Pesquisa, 27). 

43 



III Congresso Brasileiro de Sistemas Agro florestais 

Tabela 3. Teores de nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio e potássio (g/kg) de leguminosas forrageiras, 
durante o período de mínima precipitaç5o. Porto Velho, RO. 

Nitrogênio Fósforo Cálcio Magnésio Potássio 

18,40 b 1,98 c 7,55 b 3,83 a 19,45 a 
20,48 h 2,17 h 7,18 hcd 3,50 a 18,03 b 
19,36 b 1,88 c 6,97 cd 3,24 a 17,22 bc 
21,28 b 2,373 8,16 a 3,67 a 16,24 cd 
27,87 a 1,77 	(1 6,88 d 2,96 a 14,11 	e 
25,71 	a 1,84 cd 7,46 hc 3,07 a 15,59 d 

Leguminosas 

Cassia rotundifolia C1AT-7792 
Codariocalyx gyro ides CIAT-3001 
Aesc/aynomene histrix CIAT-9666 
Aesehynomene histrix CIAT-9690 
Leueaena /eucocephala 
Cajanus cajan 

- Médias seg uldas de mesma letra não di ferem entre si )P > 0,05) pelo teste de Tu key 
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Avaliação do efeito da adubação fosfatada na 

distribuição do sistema radicular da Ingá-de-macaco 

(Inga coreacea), Ingá-mirim (Inga fagifolia) e Ingá-de-metro 

(Inga edulis) cultivadas em aléias no estado do Acre 

[manuel Ferreira do AMARAL( ), Márcio Venicio de Oliveira LIMA(i), Thomas LUDEWIGS(2), Alcimar do Carmo 

ANDRADE(2), Nilson Gomes BARDALES(3), Luis Carlos de Lima MENESES FILHO(4), Roger Daniel R[CCO(s), Antonio 
Willian Flores de M[LO(G), Eufran Ferreira do AMARAL(7). 

(1) UFAC/Embrapa Acre. (2) Parque Zoobotánico-PZ/UFAC. (3) COOPEAGRO. (4) Secretaria do Estado de Produção-SEPRO. 
(5) P[SACRE. (e) BIOMA/UFAC/LBA. (7) Fmbrapa Acre. 

Um (los maiores problemas nos sis-

temas de produção nos trópicos úmidos é o 

uso eficiente de um dos recursos mais escassos: 

a fertilidade do solo. No atual sistema de uso 

(derruba e queima) adotado na Amazônia, as 

areas sao abandonadas, depois de 3 a 4 anos 

de cultivo para recuperaçao natural (Ias carac-

teristicas dos solos, através das florestas 

secun (lá rias. 

O uso de espécies leguminosas nativas 

corno fonte de nutrientes para os cultivos é 

uma prática de baixo custo e que pode ser 

incorpora (la a o sis te iii a de eu] t ivo atual, 

trazen do ben e fiei os como: au ni cii to tio tempo 

de cultivo de uma ni esma área, a umen t o dos 

estoques totais de nutrientes e aumento no 

rendimento das culturas. 

Desta forma, entender o crescimentoRle 

espécies vegetais, no que se refere a sUa 

resposta a adubação, é fornecer subsídios para 

o manejo sustentável da cultura a ser intro-

duzida. Os estudos de distribuição radicular em 

sistema agroflorestais ou em ocorrência nativa, 

são de extrema importãncia para o manejo 

das culturas. 

O presente estudo objetiva avaliar o 

efeito da adubação fosfatada tia distribuição 

do sistenia radicular do Inqá-de-macaco (Inqa 
coreacea), Ingá-mirim (In(ja thgifol/a) e lngá-

de-metro (Inga e(huli.$) cultivada em aléias no 

estado do Acre. 

O estudo foi realizado em unia área 

experimental, localizada no canipus univer-

sitário da Universidade Federal do Acre. Uma 

trincheira, com as seguintes dimensões 3,0 x 

2,0x 1 ,5m, foi aberta adjacente ao caule das  

plantas de cada espécie. Para condução do 

experimento, foi utilizado o delineamento de 

blocos inteiramente casualizados, com 02 

plantas por seção e espaçamento de 0,5 m 

entre plantas. Forani selecionadas 02 seções, 

uma seção coni adubação fosfatada na 

implantação na dosagem de 509 de 

Superfosfato Triplo por cova, e outra sem 

adubação fosfatada, apresentando 1 m2 cada 

com 05 repetições em cada profundidade, 

0-20; 20-40; 40-60; 60-80; 80-100 cm, 

Respectiva mente. 

Cada seção, foi escarificada e submeti-

da a aplicação de água com pulverizador, 

para lavagem das raízes, logo após foi sobre-

posta ao perfil uma grade de madeira de 
11112 . A grade foi dividida em 25 quadrículas 

de 20 x 20 cada (área útil = 400 cm2). Por 

meio de uma máquina CANNON E0S 1000F 

com objetiva de 50-80 mm, cada quadrícula 

foi fotografada a uma distância fixa de 

1 m, com o centro da lente posícíonado 

perpendicularmente ao ponto médio da 

quadrícula, de forma a se ter o melhor foco 

possível das raízes. 

As fotografias foram digitalizadas, 

tratadas no COREL DRAW 8.0, e avaliadas 

no programa S1ARCS (Sistema lntegrado para 

análise de Raízes e Cobertura do Solo), 

os dados foram analisados pelo Teste de Tukey 

a nível de 50/o de probabilidade. 

Com relação a área de raízes do ingá-

de-macaco, lngá-mirirn e lngá-de-metro 

(Tabela 1), pode-se observar que na profundi-

dade de 0-20 cm houve unia superioridade 

estatística entre as raizes das plantas que 

Groduondo dc Ai; ruo uni iri, Ri I!sis li; dii Eu li ri!; in A ci e, HP -361 rui 13, ciiixo fins o! 392, 9io Oro o co/A C. comoro! i  rodo e 1. com . he 	 45 
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Tabela 1. Avaliação das médias da área de raízes das espécies de Ingá-de-macaco, lngá-rnirim e 

Ingã-de-metro expresso em cm2 de raízes/cm2 de solo em diferentes profundidades nas duas seções uti-
lizadas por espécie. 

Profundidade 	 1 ng á -d e-maca co 	 1 n gá -rn irini 	 1 ng á - d e-metro 
Sem adubo Com adubo Sem adubo Com adubo 	Sem adubo Com adubo 

0 - 20 0,30a 0,27b 0,22a 0,22a 0,22a 0,21a 
20-40 0,13 a 0,14 a 0,12 a 0,11 	a 0,06 a 0,08 a 
40 - 60 0,07 a 0,04 a 0,08 a 0,06 a 0,02 a 0,02 a 
60 - 80 0,05 a 0,02 a 0,05 a 0,04 a 0,01 a 0,01 	a 
80 - 100 0,02 a 0,01 a 0,02 a 0,03 a 0,00 a 0,00 a 

As médias seguidas pela mesma letra na linha, em mesma espécie, nâo diferem entre si ao nivel de 5% de probabilidade pelo teste de 
Tukey. 

Tabela 2. Avaliação das médias do comprimento de raízes das espécies de Ingá-de-macaco, Ingá-mirim e 
Ingã-de-metro expresso em cm de raizes/cm2 de solo em diferentes profundidades nas duas seções uti-
lizadas por espécie. 

Profundidade 	 Ingá-de-niacaco 	 Ingá-mirim 	 lngá-de-rnetro 
Sem adubo Com adubo Sem adubo Com adubo 	Sem adubo Com adubo 

o - 20 0,92 a 1,11 	a 0,66 a 0,60 a 0,49 h 0,64 a 
20 - 40 0,62 a 0,56 a 0,66 a 0,45 h 0,30 a 0,34 a 
40-60 0,34 a 0,40 a 0,46 a 0,35 h 0,16 a 0,18 a 
60-80 0,20 a 0,31 	a 0,31 	a 0,33 a 0,05 a 0,07 a 
80 - 100 0,13 b 2,70 a 0,19 a 0.24 a 0,01 a 0,04 a 

As médias seguidas pela mesma letra na linha, em mesma espécie, não diferem entre si ao silveI de 5O/ 	de probabilidade pelo teste de 
Tukey. 

não receberam adubação, demostrando não 

haver efeito positivo da adubação fosfatada 

no crescimento da área de raizes do Ingá-de-

macaco. Nas demais profundidades não houve 

diferença significativa entre os tratamentos. 

Com relação a área de raízes do Ingá-

mirim e lngá-de-metro, observa-se que 

não houve diferença entre os tratamentos nas 

profundidades, sendo que a espécie ingá-de-

metro apresenta cerca de 70/o da área 

de raízes concentrando-se na profundidade 

0-20 cm. 

Com relação ao comprimento de raizes 

do ingá-de-macaco, ingá-mirim e ingá-de-

metro (Tabela 2), observa-se nas espécies 

ingá-de-macaco e lngá-mirim, que não 

houve diferença entre os tratamentos nas 

profundidades, •exceto na profundidade 80-

100 para o lngá-de-macaco, na qual o trata-

mento com adubo apresentou maior compri- 

rnento de raízes devido, provavelmente, às 

restrições do horizonte plintico que condiciona 

uma redução da área e aumento do compri-

mento, e nas profundidades 20-40 e 40-60 

para o Ingá-mirim, na qual o tratamento sem 

adubo apresentou maior comprimento em 

função da não influência do adubo no cresci-

mento das raízes. 

Nas raízes da espécie lngá-de-metro, 

observa-se que na profundidade de 0-20 cm, 

houve diferença significativa entre os 

tratamentos, sendo que a adubação fosfatada 

neste caso mostrou efeito positivo. Desta 

forma, apesar de ter áreas iguais, o tratamento 

com adubo, condiciona uma maior densidade 

de raízes finas, aumentando o comprimento 

das mesmas, em cerca de 30%, e, conseqüen-
temente aumentando o volume de solo 

explorado. 

Com base nos resultados obtidos e 
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considerando as condições em que o ensaio 

foi conduzido, não se recomenda a adubação 

fosfatada de implantação no ingá de Macaco e 

no lng5-mirim, pois as mesmas não responder-

am a adição de fásíoro 110 solo. 

A adubação fosfatada apresentou 

efeito positivo no comprimento de raízes da 

espécie lngá-de-metro, melhorando a 5rea 

útil explorada pela espécie. Assim, a dosagem 

de 50 g de superfosfato triplo/cova, é 

recomendável na implantação de agroecossis-

temas com esta espécie. 
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Avaliação do estado nutricional do cupuaçuzeiro 

(Theobroma grondiflorum (Willd. ex Spreng.) Schum.) em 

um sistema agroflorestal na Amazônia Central 
Neizia Nunes FIGUEREDO ( ); Jeferson Luis V. de MACÊDO (1): Manoel da Silva CRAVO (1) 

(1) Embrapa Amazônia Ocidental, Manaus-AM. 

Na Amazônia, existe uma grande 

variedade de espécies frutíferas com potencial 

para uso em sistemas agroflorestais e, entre 

elas, destaca-se o cupuaçuzeiro por apresentar 

um grande potencial para exploração 

econômica do seu fruto (Calzavara et ai., 
1984). Entretanto, as pesquisas realizadas 

sobre os aspectos nutricionais dessa espécie 

ainda são raras. 

Sendo as folhas o centro das atividades 

fisiológicas da planta e onde se processa o 

fenômeno da fotossíntese, a diagnose foliar de 

plantas frutíferas vem sendo usada para detec-

tar respostas das plantas aos vários tipos de 

manejo, o que permite interpretar as relações 

entre nutrientes no solo e na planta (Malavolta 

et ai, 1997). Para que a análise de tecido 

vegetal possa ser útil no diagnóstico do estado 

nutricional das plantas, alguns aspectos (levem 

ser considerados: a) idade da folha e da árvore; 

b) posição da folha na planta; c) variação 

sazonal da produção; d) posição da folha no 

ramo; e) exposição solar; f) presença ou ausên-

cia de frutos nos ramos; e, g) época de 

amostragem (Malavolta et ai, 1997; Santana 

a lgue 1979). 

Os objetivos deste trabalho foram 

avaliar o estado nutricional do cupuaçuzeiro e 

definir a melhor época de amostragem e a 

idade da folha para diagnose nutricional do 

cupuaçuzeiro em um sistema agroflorestal na 

Amazônia Central. 

O experimento foi conduzido em 

campo, na área experimental do Projeto SH1FT, 

no período de outubro de 1997 a agosto de 

1998, na Embrapa Amazônia Ocidental, em 

Manaus, em um Utossolo Amarelo muito 

argiloso. O sistema agroilorestal é composto 

por cupuaçu (T/ieobrnma granditioruin), 
seringueira (Hevea brasiliensis) e pupun}ieira  

(BactrLç gasi»aes). Nos três primeiros anos de 

implantação cio sistema agroflorestal, foi culti-

vado o mamão (Garica papaya) nas entrelinhas 

dos cul tivos perenes, o qual foi retirado em 

1995, após o Final (lo seu ciclo produtivo. A 

p u erá ri a (Pueraria p/iascoloirlcs), desd e a 

implantação cio sistema aqroflorestal foi uti-

lizada como planta de cobertura cio solo. A 

metodologia utilizada para amostragem foliar 

foi adaptada de Santana a Igue (1979). Foram 

avaliadas 4 plantas por parcela, onde coletou-

se folhas de diferentes idades (Figura 1): folha 

nova (3a folha, a partir do ápice cio ramo); 

folha intermediária (6a folha, a partir cio ápice 

do ramo); e, folha velha (9a folha, a partir 

do ápice cio ramo). As amostragens foram 

realizadas durante um cicio cie produção com-

pleta. As épocas de amostragem foram 

deFinidas em função do manejo do cultivo, 

estações climáticas e (ia fenologia (ia planta, 

conforme descrito a seguir: 

1° amostra gem : 1 níei o do period o ch u-

voso; inicio do período de floraçào e um mês 

antes da 1° adubação; 

21 amostragem: Início do período chu-

voso; início do período cie frutificação e um 

mês após a 1° adubação; 

3° amostragem: Período chuvoso; pico 

de produção e três meses após a 10  adubação; 

43 amostragcm: Final cIo período chu-

voso; final da produção e uni mês antes (la 2° 

adubação; 

5° arnostragem: Inicio do períocio seco; 

senescência/início da renovação foliar e um 

mês após a 2° adubação das plantas; 

6° amostragem: Periocio seco; pico da 

renovação foliar e três meses após a 21 

ai] u lia çã o. 

As análises foram Feitas no laboratório 

cia Embrapa Ama zô n ia O ciden tal. O N foi 
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Fiçjura 1. Desenho esquemático de um ramo de cupuaçuzeiro mostrando as posições onde 

foram coletadas as folhas para análise química. FN = Folha Nova; FI = Folha Intermediária 

e FV = Folha Velha. 

- 

/ 

FV 

•: 	, 

r 4  FN 

(leternhttiado pelo nictodo setni-tiitcro Kjeldahl. 

Para análises dc 1', 1K, Ca e Mg foi feita a 

diqestão iiitro-perclúrica. O P foi deterniitiado 

por colori netria uniu vanadato-niolilidato de 

arnõtiio; o 1K por fotometria de chama; o Ca e 

IVRi por absorção atottiica. 

Nas íolli;is novas somente detectou-se 

diferenças siçtiificativas. para a upoca de 

amostraqem, para o tntrogcriio, onde se obteve 

os maiores valores nd la e 6a atuostraqem, 

períodos tias quais a planta estava com reser-

vas actnnuladas para a floração e para a reno-

vação foliar, respectivanietite (tibela 0. Para 

as folhas nitermediarias, somente detectou-se 

diferenças sigtiificativas para o potássio, com 

os valores mais baixos sendo observados tia 2a 

e 3a épocas de aniostraqemn, lieriodo em que a 

planta está tratislocaodo esle nutriente das 

folhas para atender à demanda da frutificaçáo. 

Para as olhas velhas, somente constatou-se 

diferenças signi licativas, para época de 

amostra( cio. )ira o nilroqénio e o fOsforo. 

Para o ti i trogen i o os tu enores valores fora tu 

observados na 3a anioslraqem, período de 

renovação fohar ilo cnpoaeoieï. !'ara o fós-

foro, os maiores valores foram observados por 

ocasião la e da 4 amnoslraqens. !)e um modo  

geral, a maior estabilidade nos teores dos 

ti u t rien tes estuda dos. em fu o çã o (las épocas de 

amostraqem, foi observada tias folhas inter-

mediárias sendo, portanto, a folha mais indica-

da para uso o a (lia g o ose do estado nutri ci ona 1 

do cupuaçuzeiro. Comparando-se os teores de 

nitroqemuo em função (la idade das folhas, 

observa-se que as maiores e menores concen-

trações foram obtidas rias folhas intermediárias 

e folhas velhas, respeetivarnente (Tabela 1). 

Para P e 1K, os teores tuais altos foram encon-

trados tias folhas jovens e os mais baixos nas 

folhas velhas. Santatia fl Ique (1 979J,  estudan-

(lo a composição química de folhas de 

cacaueiro veriflcararn que tio período de cresci-

men tu vegetativo, os teores dos diversos nutri-

entes, dentre eles o N, tendetu a diminuir tias 

foI lias tua is vel lias, devid o à tra nsl oca çã o para 

os tecidos tuais jovens, em razão da grande 

tnobilidade (lesse elemento na planta. Para os 

eletneti tos cálcio e magnésio, (is teores mais 

elevados foratu observados nas folhas mais 

velhas, atribuindo-se esse fato à baixa niobili-

(lade (lesses ri utrientes tia planta (Malavolta, 

1 O8Olodependente cia idade da folha, os 

meti ores teores de nu t rie n Les no teeid o foi ia 

do cupuaçuzeiro foram encontrados em 

A 



amostras coletadas após o final do período de 

frutificação, sendo está, a época mais 

recomendada para avaliar o estado nutricional 

do cupuaçuzeiro. 
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Tabela 1. Concentração de nutrientes em folhas de cupuaçuzeiro, em função da idade da folha e da 
época de amostragem foliar. Média de 4 repetições. 

Idade Época de Nutrientes 
da folha Aniostragera N P K Ca Mq 

q.kq- 	1 ........................................ 
1 18,03 ah 1,37 a 7,98 a 3,48 a 2,54 a 
2 16,39 b 1,17 	a 7,70 a 2.81 	a 1,87 a 

Nova 3 17,18 b 0,97 a 4,77 a 5,53 a 2,35 a 
4 16,38 b 1,10 a 6,12 a 5,44 a 2,06 a 
5 17,22 h 1,10 a 5,22 a 5,65 a 2,36 a 
6 20,41 a 1,07 a 6,57 a 3,67 a 2,06 a 

Média 17,60 1,13 6,39 4,43 2,21 

1 17,34 a 1,09 a 5,41 	a 4,72 a 2,63 a 
2 17,48 a 0,88 a 3,67 h 4,64 a 2,42 a 

Intermediária 3 17,31 	a 0,90 a 3,94 b 6,07 a 2,45 a 
4 17,51 	a 1,05 a 4,68 ah 5,40 a 1,97 a 
5 18,00 a 0,92 a 4,68 ah 6,76 a 2,57 a 
6 19,99 a 1,01 	a 5,58 a 4,57 a 2,00 a 

Média 17,97 0,98 4,66 5,36 2,34 

1 16,78 ah 1,05 a 5,04 a 6,74 a 2,76 a 
2 17,33 ah 0,75 h 3,21 a 5,41 	a 2,44 a 

Velha 3 17,86 ah 0,82 b 3,58 a 6,60 a 2,53 a 
4 17,57 ah 1,05 a 4,77 a 5,16 a 2,22 a 
5 16,24 h 0,82 b 4,59 a 6,84 a 2,38 a 
6 19,21 	a 0,84 b 4,14 a 5,41 	a 2,38 a 

Média 17,53 0,88 4,22 6,03 2,45 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 50/a de probabilidade. 

Fonte: Figueredo (1999). 
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O Estado de Mato Grosso é um grande 
consumidor de matéria-prima florestal, cerca 

de 2 milhões de m31ano de toras para serraria 
e laminação e de 4,4 milhões de m31ano de 
lenha (1BAMA, 1995). A maioria da madeira é 

proveniente de florestas naturais. O plantio de 
florestas no Estado teve início na década de 
70, ocupando atualmente cerca de 40 mil ha, 
excluídas as áreas de plantio de seringueira, 
valor insignificante em relação ao volume de 
madeira consumido para serraria e laminação e 

às dimensões do Estado. 
A teca (Tectona grandis L) é uma espé-

cie florestal que, devido às suas características 
tecnológicas e estéticas, possui grande impor-
tância e valor no mercado internacional. No 
Brasil, os reflorestamentos com teca são ainda 
inexpressivos, tendo o Estado de Mato Grosso 
as maiores áreas plantadas com esta espécie flo-
restal. Entretanto, apesar da sua boa adaptação 
às condições ambientais da região Centro-Oeste 
e ao seu alto preço nos mercados nacional e 
intemacional, a superfície plantada com teca no 

Estado é pouco maior que 20 mil lia. 
O uso dos consórcios de teca com espé-

cies agrícolas data do início do século X1X e 
deu origem ao método conhecido como 
Taungya, o qual é amplamente empregado em 
todo mundo, envolvendo outras espécies flo-
restais. Apesar da grande versatilidade e beleza 
da madeira e da importância econômica da 

teca, os estudos sobre o seu plantio no Brasil 

são ainda incipientes. 
Um dos pontos principais no estabele-

cimento de sistemas agroflorestais é a ade-

quação da densidade e do arranjo espacial das 
árvores, de modo a satisfazer às necessidades 
do produtor agroflorestal, em termos de oferta 
de produtos florestais e agrícolas, aos aspectos 
de conservação ambiental e à rentabilidade  

econômica do sistema. 
A densidade e o arranjo espacial das 

árvores podem modificar as condições micro-
climáticas dentro dos povoamentos florestais e 

a distribuição dos fatores de produção, tais 
como luz, água, nutrientes e mão-de-obra, 
afetando a produtividade dos componentes em 
cada ciclo, o número de ciclos agrícolas e a 
rentabilidade financeira dos consórcios 
agro florestais. 

Desse modo, o objetivo deste trabalho 

foi estudar a teca (Tectona grandis L) em 

diferentes densidades de plantio, no método 
Taungya. Esta pesquisa foi financiada pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - CNPq. 

A área experimental situa-se na Escola 
Agrotécnica Federal de Cáceres, no município 
de Cáceres, Estado de Mato Grosso, a cerca de 
250km de Cuiabá. A vegetação original era 
savana florestada, em área de tensão ecológi-

ca. O clima é quente, com temperatura média 
anual de 25oC, precipitação de 1.300mm anu-
ais, com uma estação chuvosa e outra seca. O 
solo é da classe Latossolo Vermelho-amarelo, 
com baixos níveis de Al trocável, pH 5,5 e 

médios teores de 1K e P. 
Foram testados diferentes arranjos e 

densidades de plantio e teca (Tectona grandis 

L.), família Verbenaceae. As árvores foram 

plantadas no eixo Leste - Oeste, nos espaça-
mentos em fileira simples, 3 m x 2m, 4m x 2m, 
5m x 2m e 6m x 2m; e dupla, em faixas, de 2m 

x 2m distanciadas de 3m, 4m, 5m e 6m. As 
áreas por árvore foram, respectivamente: 6, 8, 
10 e 12m2, para os plantios em fileiras simples 
e de 5, 7, 9 e 11m2 em faixas. 

A teca foi plantada em dezembro de 
1998, em área de pastagem de capim-colonião 

(Panicum maxima) abandonada, sendo realiza- 

1 Eng. Florestal, D. Sc,, Professor do Departamento de Engenharia Floresta!, da Faculdade de Engenharia Florestal, da Universidade Federal 
de Moto Grosso, AvFernando Correo da Casta, s.n., Coxipó, Cuiabá:  MT CC? 78060-900, email eapassos@zozeom.br  
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da a limpeza do terreno, gradagem pesada 

e gradagem leve. O plantio foi com muda 
do tipo toco (stwnp), sendo realizada fertiliza-

ção em cova com lOOg de superfosfato simples 

mais 5g de FTE BR 15. Os tratos silviculturais 

consistiram em capina manual, adubação 

em cobertura, com 100 g da fórmula NPK 

(20-10-20) mais 5g de FTE BR 15 e controle 

de formigas. 

Foram plantadas nas entrelinhas da 

cultura da teca, na mesma ocasião do plantio 

das mudas de árvores, as culturas de feijão 
(Phaseo/us vu/garis L), milho (Zea mays) e 
mandioca (Man/hot escu/enta), respectiva-
mente nos espaçamentos de 0,5m x 0,2m, 

1,Om x 0,5m e 1,Om x 0,5m. As fileiras de 

plantios agrícolas foram mantidas a 1,0 m das 

árvores, sendo o número de fileira variável con-

forme o espaçamento arranjo das árvores. 

Foram plantadas as testemunhas da espécie 
florestal e das agrícolas. 

O delineamento estatístico foi blocos 

ao acaso, com três repetições, sendo 8 trata-

mentos com arranjos espaciais para as árvores 

e três com culturas agrícolas, estabelecendo 

um fatorial 8 x 3, com 96 parcelas. Foram 

amostradas 20 árvores em cada parcela útil, 

cuja área foi variável em função do espaça-

mento, totalizando 1.920 árvores úteis. 

Os dados foram coletados aos 12 meses 

e consistiram em: altura total (H), diâmetro de 

copa (DC), sobrevivência (5) e diâmetro à altura 

do peito (DAP). Foi verificada a ocorrência de 

pragas e doenças, por meio de monitoramento 
permanente. 

Foram gerados os volumes por árvore e 

por área, assumindo 0,5 como fator de forma. 

Foram estimadas médias das variáveis, em 

seguida, aplicados testes de homogeneidade 

das variâncias e normalidade dos dados, 

análises de variância e de média, a 5/o de sig-

nificância, segundo os testes F e Skott-lKnott, 

respectivamente. A sobrevivência foi transfor-
mada pela função a rsen ( sob*1001)1/2 .  

As espécies agrícolas foram consumidas 

por animais silvestres provenientes de reserva 

florestal, Savana Florestada, contígua à área 

experimental. As plantas de mandioca foram 

consumidas por tatus, o feijão por veados e o 

milho por quatis. Os danos foram tão severos  

que não compensava sua colheita, sendo 

deixadas culturas para consumo pela fauna 

silvestre. Desse modo, não foram coletados os 

dados de produtividade agrícola, conforme 

planejado inicialmente. 

A notificação de danos causados pela 

fauna silvestre em sistemas agroflorestais pelos 

pesquisadores é rara, porém na prática é muito 

freqüente. Esses danos podem ser justificados 

pela redução gradativa da oferta de alimentos 

para a fauna silvestre devido ao desmatamen-

to. A área experimental situa-se no Complexo 

Pantanal Mato-grossense, região ecológica rica 

em fauna silvestre. 

Considerando um produtor rural com 

este sistema implantado, este fato poderia 

acarretar em prejuízos significativos. No 

entanto, considerando que poderia ser numa 

extensa área de reflorestamento, o uso desses 

consórcios poderia servir de ligação entre áreas 

de reservas florestais, ou fragmentos, isolados, 

contribuindo para restabelecer o fluxo genéti-
co entre estas áreas. 

Os resultados das análises de variância 

indicaram que os consórcios e os espaçamen-

tos, assim como interação entre estes, não 

influenciou variáveis diâmetros à altura do 
peito e sobrevivência, sendo observadas 

médias gerais de 4,62cm e de 93,84%, respec-

tivamente. No entanto, o diâmetro médio de 

copa, altura total, volume por árvore e volume 

por área foram influenciados pelo espaçamen-

to, mas não pelo consórcio pela interação con-

sórcio x espaçamento. 

O maior diâmetro médio de copa foi 

observado nos espaçamentos de fileira dupla 4 
x 2 x 2m 2  (2,75 m) 5 x 2m 2  (2,73 m) 3 x 2m 2  
(2,73m) e 5 x 2 x 2m 2  (2,71m) que não diferi-

ram entre si, porém diferiram dos demais 
espaçamentos, 4 x 2 m 2  (2,60m) 6 x 2 m 2  
(2,55m) 3 x 2 x 2m 2  (2,53m) e 6 x 2 x 2m 2  
(2,44m), semelhantes estatisticamente. 

Observa-se que em determinados espaçamen-

tos copas já se tocaram, o que poderia limitar 

o uso dessa área para futuros cultivos agríco-

las, principalmente daqueles exigentes em luz, 

caso não fizesse algum tratamento silvicultu-

ral, como a poda. A poda é um tratamento 

muito praticado em cultivos de teca, visando à 

formação de fuste livre de nós. No entanto, 
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deve-se considerar o equilíbrio da copa da 

árvore a fim de não provocar um desequilíbrio 

fisiológico, com consequente redução do 

crescimento da árvore. No entanto, observou-

se a quebra de galhos mais grossos os quais 

causaram o enfraquecimento do tronco, fican-

do a árvore mais susceptivel à quebra por 

vento. Desse modo, recomenda-se a poda dos 

galhos mais grossos e o plantio de culturas 

agrícolas somente nos espaçamentos com 

maiores distâncias entre fileiras ou faixas. 

Apesar da análise de variância indicar 

efeito do espaçamento sobre a altura das 

árvores, o teste de Scott-Knott não indicou 

esta diferença, sendo de 3,88 m a média 

geral de altura total das árvores de teca aos 

12 meses. 

O espaçamento 5 x 2rn 2  apresentou a 

maior média em volume por árvore, 

(0,0052ni 3 ), seguida pelos demais espaçamen-

los, os quais não diferiram entre si. O volume 

médio de madeira por área nos espaçamentos 

4 x 2 x 2m 2  (7,13m3/ha), 3 x 2 x 2m 2  

(6,62m1ha) e 3 x 2m (5,57 m 3 /ha) não diferi-

ram entre si, porém foram maiores que os 

demais que variaram de 3,63 m/ha, no 

espaçamento 5 x 2 x 2m 2 , a 2,23 m/ha no 6 

x 2m 2 . Observa-se que o volume de madeira de 

teca por área, até a idade de 12 meses foi dire-

tamente proporcional a densidade de árvores. 

Resultados semelhantes Passos (1996) obser-

vou em método Taungya com Euca/yptus uro-
phy/Iana região de Divinópolis, MG. No entan-

to, deve-se considerar que essa avaliação foi 

em idade precoce e que a competição intra-

especifica será mais intensa a partir dessa 

idade, com efeitos nos parâmetros avaliados. 

Não foram observadas doenças em 

níveis de dano, no entanto, algumas folhas 

apresentaram manchas de ferrugem e liquens. 

Quanto às pragas, foram observados severos 

ataques de formigas cortadeiras formiga-limão 

(Atta sp.), provenientes de área de reserva de 

Savana Florestada próxima. Observou-se certa 

preferência das formigas cortadeiras em 

relação à teca, pois foram encontrados danos 

em árvores em distâncias superiores a 150m do 

formigueiro. Os danos observados foram desde 

cortes nas folhas à corte do ápice da árvore, o 

que causou a brotação, a quebra da dominân- 

cia apical e a brotação lateral, o que poderá 

comprometer a forma das árvores ou aumentar 

a necessidade de tratos silviculturais. Portanto, 

torna-se muito importante o controle de 

formigas cortadeiras para não comprometer a 

qualidade e produtividade de madeira. Além 

das formigas cortadeiras observaram-se 

ataques esporádicos de lagartas tais como: a 

lagarta-de-cartucho (Spdoptera frug4oerda) e a 

Hyb/aea puera (Cram) (Lep., l-Iyblaeidae), sendo 

esta uma praga de grande importância para 

a cultura da teca, já que é um desfoliador 

que causa danos severos em outras partes 

do mundo. 
Os resultados obtidos permitiram con-

cluir que até a idade de avaliação, o espaça-

mento e o consórcio não influenciaram no DAP 

e sobrevivência, no entanto, o espaçamento 

influenciou o diâmetro de copa, altura total, 

volume das árvores e volume por área, sendo 

este diretamente proporcional à densidade de 

árvores. As árvores apresentaram-se saudáveis, 

porém, cuidados devem ser tomados para o 

controle eficiente das formigas cortadeiras. O 

método Taungya pode ser empregado para 

estabelecer ligações entre áreas de reservas ou 

fragmentos florestais, restabelecendo fluxo 

genético e mitigando impactos negativos que 

ocorrem na fase de estabelecimento de reflo-

restamentos. 
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Na região Amazônica, a ocupação 

desordenada na década de 70 e o sistema 

tradicional de abertura de área para uso 

agropecuário constituído pelas práticas de 

broca, derruba e queima dos restos vegetais 

geraram grandes impactos anibientais na 

região. A falta de tecnologia apropriada para as 

atividades agropecuárias contribuiu e ainda 

contribui para o mal uso dos recursos naturais 

(Carvalho, 1999). Em curto período de tempo, 

a camada superficial de resíduos vegetais do 

solo é rapidamente mineralízada. A cinza 

oriunda da queima da vegetação passa a fun-

cionar como fertilizante natural, possibilitan-

do, no inicio, boa produtividade. Assim, três 

anos após o desmatamento e a utilização da 

área, a produção cai vertiginosamente e os 

agricultores são obrigados a abandonar suas 

roças e penetrar novamente na mata, para 

cortar, queimar e estabelecer novas áreas que 

também serão abandonadas. Na região tropical 

é fundamental que se preserve sua camada 

superficial e também se promova sua melhoria, 

visando o uso agropecuário. Em busca de urna 

alternativa, adota-se o uso de sistemas 

agroflorestais, que, por sua proximidade às 

condições naturais da floresta, almeja-se o 

equilíbrio do ecossistema. OTS/Catie, citado 

por Franco (1994), em um sistema agroflore-

stal, o componente arbóreo pode contribuir 

para a manutenção da ciclagem de nutrientes 

mediante os seguintes mecanismos: desen-

volvimento de uma densa rede de raízes com 

niicorrizas, semelhante a um bosque natural 

em sua função de diminuir a lixiviação de 

nutrientes; produção de abundante biomassa 

que contribui para aumentar a camada de 

húmus; provisão de fontes adicionais de 

nitrogênio através de espécies fixadores deste 

elemento; absorção de nutrientes das camadas  

mais profundas do solo até os horizontes 

superficiais, tanto os nutrientes lixiviados das 

camadas superiores, como os que tenham sido 

por processos de meteorização das rochas. O 

objetivo deste estudos foi avaliar a variação no 

nível de Carbono Orgânico em solos tropicais 

submetidos a cultivos de sistemas agroflo-

restais em diferentes idades. 

As áreas de estudo foram escolhidas no 

Projeto de Assentamento Dirigido Pedro 

Peixoto, no municípios de Acrelândia (AC), na 

comunidade do Grupo de Produtores Novo 

ldeal-GPNI e no Projeto Reca em Nova 

Califórnia (P0), durante o mês de setembro de 

1999. Os Sistemas Agroflorestais (SAFs) apre-

sentam dimensões superiores a lha e estão 

implantados em solos argissolos com declivi-

dade entre 2 01o_3 0/o. As paisagens do municí-

pio de Acrelãndia foram uma floresta primária 

situada em latidude de 7066'54" e longitude de 

89039'09" e um SAFs com três anos de implan-

tação em latitude 7017'40.3" e longitude 

89°14'785"; As paisagens do município de 

Nova Califórnia foram: um SAPs com seis anos 

de implantação em latitude de 904719.O" e 

longitude 66040'53.6"; um SAFs com oito anos 

de implantação em latitude 9040'37.6" e lon-

gitude 66030115"; um SAPs com dez anos de 

implantação em latitude de 9040'37.0" e lon-

gitude 6630'47.1". Estas estão submetidas as 

clima equatorial úmido com temperatura 

média anual variando de 24°C a 30°C e preci-

pitação média anual de 2.000 a 2.300 mm, 

com nítida estação seca nos meses de junho a 

setembro. As florestas em estudo são do tipo 

latifoliado, apresentando diversas espécies de 

interesse econômico como a castanheira, o 

mogno, o cumaru e cedro, não demonstrando 

ação antrópica. 

O SAFs com três anos está implantado 

1 Engenheiro Agrónomo, BSc, PESA ORE, Grupo de Pesquisa e Extensão em SistemasAgroflarestois do Acre, Rua iracema, Bairro Vila 
Ivonete 071, Cs08, 69908-97, Ria Bronca-AO. pesatec@mdnet.00mbr 55 
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Figura 02. Detalhe de um quadrante 

demonstrando os 03 pontos de coleta de 
solos (Amostras simples). 

Figura 01. Metodologia de coleta das amostras de solos. 

 

TABELA 1. Teores de carbono orgânico em uma cronosequência de sistemas agroflorestais na Amazônia 

Ocidental, 1999. 

Profundidade 	----------------------- ----- - Teor de carbono orgânico (dag.kg- 1 )Usos da terra -------------------- 

(cm) 	Floresta 	Sistema agrofiorestal 	Sistema agrotiorestal 	Sistema agroflorestal 	Sistema agroflorestal 

Primária 	 de 4 anos 	 de 6 anos 	 de 8 anos 	 de lO anos 

0-5 	 1,34b 	 1,75ab 	 1,42b 	 2,26a 	 1,92a 

5-10 	 1 ,O5ab 	 0,95bc 	 0,83c 	 1,1 7a 	 1 ,22ab 

10-20 	 0.70ab 	 0.78ab 	 O.63b 	 0.98a 	 1 .OBa 

Diferentes letras, na mesma linha, significa diferença estatistica (Pe0,05). pelo teste de de Mann-Whitney. 

em uma terra desbravada (floresta que sofreu o 

processo de broca, derrubada e queima), onde 

cultivou-se durante um ano agrícola as cul-

turas do milho (Zea mays), mandioca (Manfhot 

esculenta) e arroz (Or/za sativas). O sistema é 

composto com as cultura do café (Coffea sp), 

pupunha (Bactris gasipaes) e cupuaçu 

(Theobrorna grandi/lorum).O SAFs com 6, 8 e 

10 anos foram implantados cm uma terra 

recém desbravada, com as espécies de pupu-

nha, cupuaçu e castanheira, logo após o culti-

vo de culturas anuais nas entrelinhas. 

Identificado o centro da área (a), cole-

tou-se as coordenadas geográficas (Figura 1), a 

área de estudo foi dividida com auxílio de uma 

bússola,em quatro quadrantes (5W, SE, NE, 

NW), marcou-se os quadrantes com ajuda de 

uma trena medindo-se uma distância de cerca 

de 31 metros(b) do centro para cada marco do 
quadrante. Ao redor de cada marco(c), coletou-

se três amostras(d) simples (Figura 2) para for-

mar uma amostra composta nas profundidades  

de Ocm-5cm, 5cm-lOcm e 10cm-20cm, usan-

do o trado tipo holandês. A análise de rotina 

para determinação do nível de Carbono 

Orgânico foi realizada no laboratório de solos 

da Embrapa-Acre. 

Os dados obtidos foram submetidos à 

estatística não-paramétrica, através da prova U 

de Mann-Whitney ao nível de 0,05 de sig-

nificância com o auxilio do programa Biocstat. 

Os teores de carbono orgânico expres-

so em gkg-1 nas diferentes formas de uso da 

terra e nas diferentes profundidades estão 

apresentados na Tabela 1. 

Observamos que na profundidade 0cm-

5cm, os Sistemas Agroflorestais com idade de 

8 e 10 anos diferem estatisticamente do 

Sistema Agroflorestal com idade de 06 anos e 

da Floresta Primária, porém não diferem do 

Sistema Agroflorestal com 4 anos. Os sistemas 

agroflorestais de 4 e 6 anos e a floresta 

primária não diferem estatisticamente entre si. 

O aumento no nível de carbono orgânico nesta 
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profundidade é evidente nos sistemas com-

parados com a floresta primária. Na profundi-

dade Scm-lOcm, há uma redução no nível de 

carbono orgânico no sistema agroflorestal de 

seis anos e aumento no sistema agroflorestal 

de 8 anos, porém seus extremos (Floresta 

Primária e Sistema agroflorestal de 10 anos) 

não diferem estatisticamente entre si. 

Os sistemas agroflorestais como alter-

nativas de uso da terra promovem o aumento 

no nível de carbono orgânico no solo, quando 

comparados com a floresta primária. 

Na profundidade Ocm-5cm a variabili-

dade nos níveis de carbono orgânico é mais 

acentuada, enquanto que na profundidade 

Scm-lOcm, o teor é menor e tende a igualar-

se com a floresta, indicando que os processos 

de acúmulo são mais intensos nas camadas 

superficiais. 

Os sistemas agToflorestais estudados 

demonstram a tendência de recuperar e man-

ter o nível de carbono orgânico existente na 

floresta primária, como também promover o  

aumento, o que é evidente na profundidade 

Ocm-5cm e no aumento da idade dos sistemas 

agroflorestais, principalmente a partir do oita-

vo ano de cultivo. 
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Conotrachelus humeropictus Field, de cupuaçuzeiros compo- 
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O cupuaçuzeiro, Theobroma grandiflo-

rum (Willd. ex Spreng.) Schum., é uma das 

mais importantes frutíferas exploradas comer-

cialrnente nos sistemas agroflorestais da região 

Norte. Entre os diversos problemas que a cul-

tura apresenta, destacam-se a baixa produtivi-

dade, desuniformidade de produção e incidên-

cia de doenças e pragas. 

Apesar da população de insetos pre-

sentes na cultura do cupuaçuzeiro ser 

numerosa, poucas espécies são consideradas 

como pragas, causando dano econômico, 

existindo também espécies benéficas como 

predadores e polinizadores (Silva et ai., 1997; 

Teixeira e Veld, 1997; Venturieri et ai, 1997). 
Dentre as pragas citadas em 

cupuaçuzeiro, a broca dos frutos, inseto per-

tencente ao gênero Conotrache/us(Coleoptera, 

Curculionidae) é a mais importante atual-

mente, devido aos danos causados e por estar 

disseminada por vários estados da região 

Norte, principalmente em Rondônia e 

Amazonas. No Pará e no Acre o inseto não é 

tão freqüênte (Garcia et ai, 1997). Nos sis-

temas agroflorestais do Projeto Reca 

(Reflorestamento Econômico Consorciado e 

Adensado) em Rondônia, o ataque deste inse-

to não é uniforme, contudo, perdas superiores 

a 500/o na produção de cupuaçu são verificadas 

em muitas propriedades (Oliveira, 1997). 

O objetivo deste trabalho foi o de 

determinar a flutuação populacional de larvas 

da broca dos frutos do cupuaçuzeiro, 

Conotrache/us humeropictus Field, em relação 

ao estado de maturação dos frutos, ao 

número de larvas por fruto e à incidência 

de inimigos naturais. 
O experimento foi conduzido durante 

as safras de 98199 e 9912000, em uma área de 

agrossilvicultor associado ao Projeto Reca  

localizado na BR 364, km 142, distrito de Nova 

Califórnia, Porto Velho, RO. A área da pesquisa 

foi um sistema agroflorestal com, aproximada-

mente, 2ha e cerca de 10 anos de idade, 

composto de cupuaçu, pupunha e castanha-

do-brasil. 

Durante o período estudado, três vezes 

por mês foram coletados de 30 a 60 frutos 

atacados pela broca (caídos no chão e com, 

pelo menos, um orifício de saida do inseto). 

Esses frutos foram separados em verdes e 

maduros, sendo então abertos, registrando-se 

o número e o tamanho das larvas presentes, 

estimando-se também o número total de lar-

vas por fruto, através da contagem dos orifí-

cios de saida das mesmas. Cada orifício signifi-

ca uma larva madura que deixou o fruto para 

empupar no solo. 
Larvas de último instar foram colocadas 

em recipientes de vidro, contendo solo 

peneirado e esterilizado e mantido permanen-

temente umedecido, para permitir a emergên-

cia de algum parasitóide e/ou o empupamen-

to das mesmas e assim obter exemplares adul-

tos da broca. Tais exemplares obtidos foram 

enviados para especialistas, para identificação. 

Foram realizadas 12 amostragens de 

fevereiro a maio de 1999, sendo que de um 

total de 549 frutos atacados registrados, 131 

(240/o) estavam verdes e 418 (76%) estavam 

maduros. A perda na produção na área estuda-

da, medida pela porcentagem de frutos ataca-

dos em relação ao total de frutos colhidos, 

superou 500/o. 
Foram realizadas 12 amostragens de 

janeiro a abril de 2000, sendo que de um total 

de 471 frutos atacados registrados, 152 

(32,30/o) estavam verdes e 319 (67,7 0/o) estavam 

maduros. A perda na produção nesse período, 

na área estudada, foi próximo a 70 0/o. 

Engenheiro Agrónomo, DSc. Embropo Acre, Rodovia RI? 364, km 74, Coixo Posto! 392, CEP69908-970. Rio Bronco-A E, e-mail: mar-
58 	 cüiocjtcpofoc.embropabr 



Seção Técnica 1 - Biodiversidade e Processos Funcionais de SAF 

"1 

Figúra 1. Relação entre frutos verdes e maduros de 
cupuaçuzeiro atacados pela broca dos frutos, C. 	- 
humeropictus, em um sistema agrofiorestal do Projeto 
RECA. Nova Califórnia, Porto Velho, RO. 

Dverdcs Dmï,Iurú, 

100 

II 111 

Ccv Mar Ãhr Ma, 	a n Fcv Mar . 

990 2000 

No primeiro mês de avaliação de 1999 

(fevereiro) a porcentagem de frutos verdes 

atacados correspondeu a quase metade do 

total de frutos atacados. Em 2000, onde as 

avaliações começaram mais cedo, o •número 

de frutos verdes infestados superou, em 

janeiro, os 500/o do total de frutos atacados. 

A proporção de frutos maduros ataca-

dos foi crescendo, em relação aos verdes, até o 

final da safra, quando em maio de 1999, todos 

os frutos coletados atacados pela broca 

estavam maduros (Figura 1). 

Verificou-se que, no início da safra, 

praticamente metade dos frutos atacados e 

caídos ao chão estavam verdes, com muitas 

larvas completando o ciclo (orifícios de saída). 

Esses frutos devem ser imediatamente destrui-

dos visando a redução populacional da praga. 

Nos frutos maduros atacados predomi-

naram sempre as larvas grandes (40 e último 

instar). Com relação aos frutos verdes, ora pre-

dominaram as médias (em tomo do 3o instar), 

ora as grandes. O número total de larvas/fruto, 

tanto nos verdes quanto nos maduros foi 

diminuindo, em linhas gerais, do início para o 

fim da safra. Na maioria das coletas houve a 

presença de larvas pequenas (1 o e 20 instares), 

principalmente nos frutos verdes. Essas larvas, 

provavelmente, não terminariam de completar 

o ciclo com a queda e apodrecimento do fruto 

(Tabela 1). Essas observações mostram que a 

fêmea não distingue frutos atacados dos não 

atacados, que já tenham outras larvas em 

diferentes estágios de desenvolvimento. Além 

disso, este inseto pode atacar frutos cuja idade 

não seja adequada para que a prole possa 

completar o ciclo. 

O número de larvas que abandonaram 

Tabela 1. Número médio de larvas de diferentes tamanhos de C. humeropictus e número médio de orifícios de 
saida de larvas por fruto de cupuaçu, em diferentes estágios de maturação em dois anos consecutivos. Nova 

Califórnia, Porto Velho, RO. 2000. 

- 
» Frutos 'verdes brocados Frutos maduros brocados 

----número de laasf fruto---- número de ----número de Iaas/fruto--- número de 

Mês pequenas médias 	grandes orffíciosl tota12 pequenas médias grandes orifíciosi total2 

-- 1999 

Fev 0,6 0,4 	1,1 2,0 4,1 0,2 0,3 1,1 2,8 4,4 

Mar 0,3 0,8 	0,6 1,0 2,7 O 0,1 0,5 2,1 2,7 

Abr 0,1 1,0 	1,0 1,8 3,9 O 0,1 0,9 2,3 3,3 

Mai O O 	O O O 0,2 0,9 0,9 2,4 4,4 

2000 

Jan 0,2 0,6 	0,5 2,9 4,2 0,5 0,3 0,6 3,2 4,6 

1kv 0,1 0,3 	0,7 2,3 3,4 0,1 0,2 1,0 2,7 4,0 

Mar O 0,1 	0,8 2,1 3,0 O O 0,4 2,4 2,8 

Abr O 0,3 	0,2 1,9 2,4 O O 0,3 2,3 2,6 

1 número de orificios de saida das larvas da broca/fruto, Um orificio sig nifica uma broca que saiu do fruto, 

2 Estimativa do número totaL de larvas (as larvas presentes mais as que já a bandonaram o fruto). 
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os frutos, medido pelo número de orifícios de 
saida, foi sempre superior ao dobro do número 
de larvas presentes, no ano de 2000, mostran-
do que as larvas poderiam ter saído com o 
fruto ainda no cupuaçuzeiro ou durante o 

período entre a queda do fruto e a avaliação, 
que foi em média, de 3 a 6 dias. Já em 1999, 
quando a avaliação foi feita 2 a 4 dias após a 
coleta dos frutos, essa diferença não foi tão 
acentuada nos frutos maduros, sendo que nos 
frutos verdes o número médio de larvas pre-
sentes foi superior ao número de orifícios de 

saida (Tabela 1). Este fato tem uma importante 
implicação prática, denotando a necessidade 
de se coletar os frutos caídos no chão o mais 

rápido possível, de preferência diariamente, 
para destruir os frutos atacados e quebrar o 
ciclo biológico da praga. 

De 538 larvas de último ínstar obtidas 
em 1999,   emergiram apenas 14 parasitóides. 

Estes são himenópteros pertencentes 5 família 
Braconidae. No ano de 2000, nenhum para-
sitóide foi obtido, das 257 larvas observadas. 
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Avaliação silvicultural da castanha-do-brasil 
(Bertholletia excelsa) e cupiúba (Gou pia glabra) em 

sistemas agroflorestais no estado de Roraima 
Marce!o Francia ARCO-VERDE (1); Dalton Roberto SCI-IWENGBER (2); 

Otoniel Ribeiro DUARTE (3); José Gilmar dos Santos LUCAS (4). 

(1, 2,3 e 4) Ernbrapa Roraima, Boa Vista - RR 

Os sistemas agroflorestais têm demons-

trado ser uma alternativa viável de plantio 

quando comparado aos sistemas de produção 

utilizados no estado de Roraima. Geralmente, 

produtores oriundos de assentamentos rurais 

plantam culturas anuais e frutíferas semi-

perenes por um período máximo de dois a três 

anos, abandonando a área logo em seguida. Ao 

utilizar sistemas agroflorestais, associando 

espécies florestais e frutíferas numa mesma 

área, os produtores podem cultivar diferentes 

espécies de forma permanente, diversificando 

sua produção, minimizando assim os riscos 

de perdas e melhorando a qualidade de vida 

no meio rural. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o 

crescimento de castanha-do-brasil (Berthol/etia 
excelsa) e de cupiúba (Goupia glabra) plan-

tadas em sistemas agroflorestais com dois 

níveis de preparo e correção do solo. 

Os estudos foram conduzidos no 

campo experimenta] Confiança, da Embrapa 

Roraima, a 90km de Boa Vista, localizado no 

Município do Cantá, (RR). As características 

edafoclimáticas foram as seguintes: vegetação 

de floresta, com clima Ami (Koppen), com pre-

cipitação média de 1 900mni, onde a época 

chuvosa está definida no período de abril a 

setembro, sendo o mês de junho o mais chu-

voso do ano, representando cerca de 1 9 0/o da 

precipitação total anual. O solo, do tipo 

podzólico vermelho amarelo textura argilosa, 

apresentou, ao inicio dos estudos, pH de 4,5 e 

valores de alumínio de 1,35 cmolc.dm -3 , 

matéria orgánica = 29,91 g.dm -3 ; fósforo = 

2,56 mg.dm - ; potássio = 40,25 mg.dm- 3 ; cál-

cio = 0,53 cmolc.dm -3 ; e magnésio = 0,15 

cmolc.dm -3. A instalação do experimento teve 

inicio em 1995 onde o preparo do solo consis-

tiu na derrubada de uma capoeira de aproxi- 

madamente 3 anos seguida da queimada da 

vegetação. 

A castanha-do-brasil e a cupiúba foram 

plantadas em um sistema agrossilvicultural as 

quais foram selecionadas devido a sua 

importância no mercado madeireiro, à extração 

de óleos e frutos. Tais espécies têm a principal 

finalidade de produzir madeira de alto valor no 

mercado estadual. Os sistemas possuem as 

seguintes características: Sistema Agrossil-

vicultural de Baixos lnsumos: composto de 

castanha-do-brasil (Sert/io/letia excelsa), 
cupiúba (Goupia glabra), pupunha (Bactris 
gasipaes) para produção de palmito e fruto, 

cupuaçu (Theobroma grancliflorum), banana 

(Musa sp. cv. Missouri), ingá-de-metro (Inga 

edulis) como árvore adubadora, cerca viva de 

gliricidia (Gliricfclia sepiurn). As espécies foram 

plantadas num espaçamento geral de 3,Om x 

2,0m com as seguintes proporções para cada 

espécie/hectare: 52 mudas de castanha-do-

brasil, 52 de cupiíiba, 338 de pupunha, 416 de 

cupuaçu, 416 de banana, 360 de ingá-de-

metro e 200 de gliricidia; Sistema 

Agrossilvicultural de Altos Insumos: foram 

plantadas as mesmas espécies citadas no sis-

tema de baixos insumos. A diferença deste 

tratamento ocorreu no preparo e correção do 

solo. A área foi gradeada, recebendo calagem 

na proporção de 2t1ha (PRNT 100%), aplicação 

de 40kg/ha de P 20 5  e 50 kg/ha de ETE BR 12 

no primeiro ano da implantação do estudo. 

Nos primeiros três anos foram plan-

tadas culturas anuais, como arroz e mandioca, 

nos sistemas de baixos insumos; milho, Soja e 

mandioca nos sistemas de altos insumos, onde 

receberam adubação de manutenção recomen-

dada para cada cultura. 

O experimento utilizou delineamento 

de blocos casualizados com três repetições. 

1 Engenheiro floresta!, M,Sc., Embrapo Roraima, CI' 733, CEP 69307-970, Boa Vista - RI'. E-mail: arcaverd@cpafrr.embrapa.br 	
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Cada parcela ocupou uma área de 2.304m 2  

(48m x 48m). 
As espécies florestais castanha-do-

brasil e cupiúba foram medidas anualmente, 

avaliando-se o diâmetro à altura do peito 

(DAP) e a altura total (H). As avaliações foram 

realizadas no mês de setembro, fim do período 

chuvoso e também final da época de maior 

crescimento, utilizando-se uma suta para 

medir o DAP e um Blume Leiss (BL-7) para 

medir a altura total. 
Os resultados do crescimento em DAP 

e altura total da castanha-do-brasil, aos 5 anos 

de idade, e cupiúba, aos 4 anos de idade, são 

apresentados na Figura 1. 

Figura 1: Resultados do crescimento do diâmetro à 
altura do peito (DAP) e altura total (H) de castanha-
do-brasil (Berthollet/a excelsa), aos 5 anos e cupiúba 
(Goupia glabra), aos 4 anos, em sistemas agroflo-
restais de baixos e altos insumos. Embrapa-Roraima, 
setembro de 2000. 
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pécies FlorestaislNiveis de Insumos 

A castanheira apresentou um cresci-

mento em DAP e altura total de 10,5cm e 6,1ni 

nos baixos e 4,9 cm e 3,6m nos sistemas de 

altos insumos, respectivamente (Figura 1). Isto 

demonstra um crescimento 114 0/o em DAP e 

69 0/o em altura, superiores nos sistemas de 

baixos insumos quando comparados com os 

sistemas de altos insumos. Este resultado pode 

ser observado em todas as repetições desde a 

instalação do experimento. Esperava-se maior 

crescimento da castanheira nos sistemas de 

altos insumos, onde a gradagem e a correção 

de solo realizadas deveriam fornecer melhores 

condições para o desenvolvimento da espécie, 

entretanto, a castanha-do-brasil mostrou-se 

mais adaptada às condições de baixa fertili-

dade e/ou menor competitividade diante de 

outras espécies do sistema. 
Em relação à cupiúba (Figura 1), os 

resultados de crescimento em DAP e altura 

foram semelhantes em ambos os sistemas, com 

pequena vantagem em DAP (0,2cm) nos sis-

temas de baixos insumos e em altura (0,6m) 

nos sistemas de altos insumos. 
De forma geral pode-se verificar que as 

espécies florestais cresceram em cada ano, em 

média, um pouco mais de 1cm em DAP e mi 
em altura, exceto para o DAP da castanheira 

nos sistemas de baixos insumos onde alcançou 

a média de 2,1cm/ano. 
Este trabalho mostrou o desenvolvi-

mento de duas espécies florestais nativas, 

castanha-do-brasil e cupiúba, plantadas em 

sistemas agroflorestais, apresentando-as como 

alternativas para a diversificação de renda em 

propriedades rurais e com potencial para o 

mercado madeireiro no estado de Roraima. 
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ci- 	
Biodiversidade e potencialidade de 

de 	 sistemas agroflorestais na região de Jaboticabal, 

e 1 	 Estado de! São Paulo 
Sérgio Valiengo VALERI(1); José Maria Thomaz MENEZES(2) 

(1)Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias/UNESP, Jaboticabal,SP. (2)Bolsista CNPq, 
Pós-graduando em Agronomia, área de concentração Produção Vegetal, da FCAV/UNESP, Jaboticabal,SP. 

O Estado de São Paulo apresentava, 

originalmente, 81,80/o  de sua área coberta com 

florestas nativas. Com  a expansão da agricul-

lura, principalmente, a área de floresta tropical 

ficou reduzida a 8,33 0/o e as demais formas de 

vegetação natural a 9,35 0/o, já em 1974. O 
município de Jaboticabal está definido pelas 

coordenadas 210 05' a 210 20' de latitude Sul 

e 48o 30' de longitude Oeste, ao norte do 

estado, onde estimou-se, em 1976, a existên-

cia de 0,80/o  de sua área com a presença de 

pequenos fragmentos remanescentes de flo-

restas tropicais (Pinto, 1989). O alto custo das 

terras da região, devida à boa aptidão agríco-

la, e o domínio da cultura da cana-de-açúcar 

são os principais fatores que levaram as pro-

priedades agrícolas a não apresentarem 20 0/o 
de suas áreas com reserva legal (RL), bem como 

a não manterem as áreas de preservação per-

manente (APPs) com vegetação natural. 

O objetivo do presente trabalho foi 

avaliar o estado atual dos remanescentes 

florestais e das APPs de 21 propriedades 

agrícolas do município de Jaboticabal,SP. 

Também discutir a potencialidade do uso de 

sistemas agroflorestais (SAFs), com base em 

dados econômicos, como alternativa para via-

bilizar a recuperação da biodiversídade dos 

fragmentos florestais e das APPs e incentivar a 

composição de RLs. 

Foram feitos levantamentos de campo 

de 21 propriedades agrícolas do município de 

Jaboticabal, durante o período de 0510611998 

a 2510212000. Foram estimadas as áreas de 

fragmentos florestais e de preservação perma-

nente, com base em medições de campo e 

plantas topográficas. A área total da pro-

priedade foi com base nas escrituras do 

Cartório de Registro de imóveis local. O estado 

atual das áreas foi avaliado com base em  

observações locais, anotando-se o tipo de 

vegetação presente, o estado de preservação e 

a forma de utilização de cada propriedade. 

Foram determinadas equações de regressão 

estimadoras das áreas de fragmentos florestais 

e de preservação permanente em função das 

áreas totais dos imóveis. Foi feita uma revisão 

de literatura para avaliar a biodiversidade dos 

remanescentes de vegetação natural dos 

imóveis, bem como avaliar o potencial do uso 

de sistemas agroflorestais como alternativa de 

baixar os custos de recomposição das APPs e 

composição da RL 

As características dos imóveis avaliados 

e os resultados obtidos são apresentados na 

Tabela 1. Verifica-se, nesta tabela, que a cul-

tura predominante dos imóveis é a cana-de-

açúcar. O imóvel 2 não tem atividades agríco-

las e possui uma unidade de exploração de 

pedra de rocha basáltica. O imóvel 5 foi a única 

propriedade encontrada com um sistema 

agroflorestal, onde existe a cultura de maracu-

já, pupunha e outras frutíferas nativas e exóti-

cas em APP. A propriedade 6 cultiva mandioca 

e milho. O imóvel 20 se refere à Faculdade de 

Ciências Agrárias e Veterinárias/UNESP, 

Campus de Jaboticabal e a agricultura é bem 

diversificada (agricultura, fruticultura, silvicul-

tura, oleticultura, pecuária, entre outros usos). 

Observa-se que apenas nove propriedades 

apresentaram remanescentes de florestas ou 

áreas em regeneração com possibilidades de 

comporem parcialmente as reservas legais. 

Estas áreas são pequenos fragmentos, sendo 

que os maiores foram observados no imóvel 20 

(quatro unidades, sendo que a maior é de 

22,Oha). Apenas duas propriedades efetuaram 

reflorestamento com espécies nativas nestes 

fragmentos fora de APP. 

Verifica-se, na Tabela 1, que menos de 

1 Engenheiro Florestal, Livre-Docente, Departamento de Produção Vegeto! FC'AV/UNESP, Via de Acesso Prof Paulo Dorioto 
Castel/ane, km5, s/n CEP 74884-900, Jobaticabol,SP e-mail: voleri@tcovunesp.br  
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Tabela 1. Imóveis rurais avaliados, áreas totais, de agricultura, dos fragmentos florestais e de 

preservação permanente (APP). Culturas e estado de preservação das vegetações naturais dos imóveis. 

Imóveis Matricula Totais Agricultura Frag. ,  Florestais , APP 

CRI (Fia) Arca Cultura Arca Estado() Arca Estado() 

(ha) (ha) (ha) 

1 292 8,3 8,1 Cana 0,0 0,2 BCF 

2 22.879 13,7 10,8 0,9 8 2,1 CD 

3 10.140 14,6 12,1 Cana 0,3 C 2,2 ACDF 

4 13.361 17,8 17,0 Cana 0,0 0,9 BDF 

5 18.514 18,9 15,8 Diversas 1,8 MC 1,3 ACDF 

6 23.859 23,5 22,5 Diversas 0,0 1,0 BCD 

7 222 241 21,0 Cana 0,0 3,1 AB 

8 1822(1) 24,2 23,2 Cana 0,0 1,0 AF 

9 1254 39,3 31,3 Cana 0,0 8,0 BD 

10 1253 43,3 42,1 Cana 0,0 1,2 80 

11 2432 52,0 47,3 Cana 3,2 D 1,5 B 

12 17088 83,1 82,8 Cana 0,0 0,3 BDF 

13 730 110,1 101,8 Cana 2,8 A 5,5 ABC 

14 21816(2) 118,4 113,1 Cana 2,3 8 3,0 BD 

15 21412 122,7 120,9 Cana 0,0 1,8 Al` 

16 21459 130,0 105,6 Cana 11,1 DF 13,2 AD 

17 15527 520,5 503,8 Cana 0,0 16,7 BDF 

18 7062(3) 602,2 554,3 Cana 0,0 47,9 ABCDF 

19 (4) 622,4 600,7 Cana 0,0 21,8 BDF 

20 19522(5) 817,8 767,4 Diversas 29,6 ADE 20,8 ABCDE 

21 (6) 853,8 815,2 Cana 1,6 C 37,0 CDF 

Média 202,9 191,3 2,6 9,1 

Inclui matriculas de 9343 e 12438; 2) IncLui matriculas 11826, 12125, 12524, 12525, 19052. 21630, 21817; (3) Inclui matricula 

7063; (4) Fazenda Rancharia da Agropecuária Cine Bellodi LIda.; (S) Inclui matrículas de 22272 a 22284; (6) Fazenda Santa Cecilia do 

Sr.José Francisco Baratella. 
A Vegetação natural preservada; B Regeneração natural; C - Reflorestamento com espécies nabvas; O . O ra mineas 

invasoras ou pastagem impedindo regeneração natural; E - Presença de lia nas com prometendo a sobrevivência das árvores; 

- Presença de cultura ag ricola. 

500/o do imóveis apresentam vegetação natural 

preservada e reflorestamento com espécies 

nativas em APP. A maioria das APPs avaliadas 

apresentam gramíneas invasoras, principal-

mente capim-colonião (Panicum niaximum), 

impedindo a regeneração natural das espécies 

arbóreas. Onze imóveis estavam utilizando APP 

Com agricultura ou apresentavam remanes-

centes de cultura em APP, por ocasião das 

avaliações. Tanto nos fragmentos florestais 

como nas APPs do imóvel 20, verificou-se 

abundância de algumas espécies agressivas de 

lianas que estavam provocando a morte das 

árvores, tendo sido feitas as podas destas 

lianas, Com exceção no fragmento de 22 ha, 

que está sendo dominado campim-coloniâo, 

além das lianas. 

Pinto (1989) observou um baixo índice 

de diversidade de espécies arbóreas (lndice de 

Shannon e Weaver igual a 3,05) no fragmento 

de 22 ha do imóvel 20, quando comparado 

com outro índices em florestas do Estado de 

São Paulo. Considerando ainda que Tabanez 

ei' ai (1997) constataram que houve efeito de 

borda nos índices de desenvolvimento suces-

sional em um fragmento florestal do Planalto 

de Piracicaba - SP, perceptíveis a 80-100 met-

ros para o interior da floresta, conclui-se que 

há um baixo índice de biodiversidade nos frag-

mentos florestais e nas APPs do município de 

Jaboticabal. Além deste aspecto, consideran-

do a média dos imóveis, 91,7°/o das áreas totais 

estão sendo usadas para agricultura, as APPs 

ocupam cerca de 6,3/o das áreas e os frag-

mentos florestais apenas 2,00/o das áreas, que é 

bem inferior aos 200/o de reserva legal exigidos 

m 
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para a região. 

Verificou-se que houve uma baixa cor-

relação entre a área de fragmento florestal (Y) 

em função da área total do imóvel (X), sendo 

que 200/o (R2 = 0,20) da variação foi explica-

da pela equação linear Y= 0,4483 + 0,0104X. 

Entretanto, estimou-se que 75/o (R2 = 0,75) 

da variação da APP (Y), em função da área 

total do imóvel (X), foi explicada pela equação 

Y = 1,0129 + 0,0397X, indicando aumento 

linear de APP em função do tamanho da 

propriedade. 

Com base nos resultados apresentados, 

o presente trabalho propõe a implantação de 

sistemas agroflorestais na fase de implantação 

das reservas legais e na recuperação das APPs. 

Esta fase compreende um período de 3 a 4 

anos, até que as árvores nativas fechem o dos-

seI. A expectativa é de que as receitas com a 

produção agrícola cubram as despesas de 

implantação. Desta maneira, os agricultores da 

região ficaram estimulados a reflorestar as 

áreas e contribuir com o aumento da biodiver-

sidade das espécies vegetais e animais. Com  

base nas culturas empregadas na região, exce-

to cana-de-açúcar, e no Anuário de Agricultura 

Brasileira (AGR1ANUAL 2000), as culturas que 

poderiam ser usadas nas entrelinhas de plantio 

das árvores seriam o feijão, a soja, o milho e a 

mandioca. As espécies arbóreas devem neces-

sariamente ser as nativas típicas da região e 

podem ser frutíferas como goiabeiras, jabuti-

cababeiras e pitangueiras, que servem tanto 

para alimentação humana como para a fauna 

silvestre. O espaçamento entre as árvores pode 

ser o de 4,00m x 2,Om ou de 3,6m x 2,0m, de 

acordo com Fernandes et ai (1994). O sistema 

recomendado é o de subsistência. Em um estu- 

do efetuado na safra agrícola 92193 para a 

cultura do milho, Martin e Coelho (1994) 

observaram uma redução de cerca de 500/o  nos 

custos de manutenção da área reflorestada, 

usando-se de gradagem e herbicida. 
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Biometria de frutos e germinação de sementes de tauari 

(Couratari stellata A. C . Sm. - Lecythidaceae) 

Eniel David CRUZ ;José Edmar Urano de CARVALHO(1). 

(1 e 2) Embrapa Amazônia Oriental, Bélern-PA. 

O gênero Couratari é constituído por 

árvores emergentes, com altura variando de 20 

a 50 m (Mori e Lepsch-Cunha, 1995). Na ter-

minologia vulgar, as espécies desse gênero são 

conhecidas como imbirema, tauari-arnarelo, 

tauari-morrão e estopeiro (Souza et ai, 1997) e 

encontram-se nos estados do Amapá, 

Amazonas, Mato Grosso e Pará (Camargos et 
ai, 1996). A madeira dessas espécies tem 

importância relevante na pauta de exportação 

do setor madeireiro do estado do Pará. No 

período de 1987 a 1995, as exportações 

paraenses de tauari foram cerca de 255.000 m3 

de madeira (Carvalho 1996). Segundo Souza e! 
ai (1997), a madeira das espécies desse gênero 

apresenta coloração branco-amarelada a mar-

rom-amarelado-clara, com densidade de 590 

kg/m3 a 1.100kg/m3, de secagem rápida em 

estufa, podendo ser utilizada na construção 

civil e naval, móveis, artigos decorativos, uten-

sílios domésticos, brinquedos, instrumentos 

musicais, embalagens, compensados dentre 

outros. Couratari stellata é uma espécie cuja 

altura varia de 40cm a 50m, ocorrendo em terra 

firme, apresentando densidade de 0,7 individu-

os/ha, com diâmetro à altura do peito acima 

de 10cm (Mori e Lepsch-Cunha, 1995). 

A caracterização biométrica de frutos 

pode fornecer subsídios importantes para difer-

enciação de espécies do mesmo gênero. O con-

hecimento sobre a biometria dos frutos e ger-

minação das sementes de espécies desse gênero 

é praticamente inexistente. Assim sendo, este 

trabalho teve como objetivos caracterizar 

biometricamente o fruto e a semente de C. stel-

lata e determinar as principais características de 

germinação das sementes dessa espécie. 

As sementes foram coletadas de uma 

árvore no município de Paragominas, em 

setembro de 1997. As avaliações foram con- 

duzidas no Iaboratório de Ecofisiologia e 

Propagação de Plantas, da Embrapa Amazônia 

Oriental, em Belém (PA). As análises foram ini-

ciadas dois dias após a coleta dos frutos. 

lnicialmente, foi determinado comprimento 

dos frutos e o número de sementes por fruto, 

discriminando-se, nesse caso, o número de 

sementes completamente formadas (boas) e de 

sementes chochas. Em seguida, com base em 

quatro repetições de dez e de 100 sementes, 

determinou-se o grau de umidade das 

sementes e a massa de 100 sementes. O grau de 

umidade foi determinado pelo método de est-

ufa a 105±3oC, durante 24 horas, conforme 

Brasil (1992). Os testes de germinação foram 

conduzidos nas condições ambientais de 

Belém, após a pré-secagem das sementes 

durante 24 horas em ambiente com 55±5 0/o de 
umidade relativa do ar e 25±2°C de tempe-

ratura. As sementes foram semeadas em subs-

trato constituído de serragem curtida e areia, 

na proporção volumétrica de 1:1, previamente 

esterilizado em água fervente durante duas 

horas. Durante a execução do teste de germi-

nação, o substrato foi irrigado a cada dois dias. 

Foram efetuadas contagens diárias do número 

de sementes germinadas. No final do ensaio, 

foram computadas as percentagens de 

sementes mortas e de plântulas anormais. 

Os valores de comprimento de frutos e 

número total de sementes, boas e chochas por 

fruto (Tabela 1). Observa-se que houve grande 

variabilidade para todas as características con-

sideradas, principalmente no que concerne ao 

número total de sementes por fruto e ao 

número de sementes boas por fruto, quando os 

valores máximos foram cerca de quatro vezes os 

valores mínimos. 

O grau de umidade das senientes , ime-

diatamente após serem retiradas dos frutos, foi 
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TABELA 1. Valores mínimo, máximo e médio de algumas características de sementes de tauari. 

Característica Mínimo Máximo Médio 

Comprimento (mm) 58,6 97,0 77,9 

Total de sementes por fruto (número) 6,0 26,0 9,8 

Sementes boas por fruto (número) 6,0 26,0 9,1 

Sementes chochas por fruto (número) 0,0 3,0 0,5 

de 56,8%, caindo para 17,1 0/o, quando expostas 
durante 24 em ambiente com 25±2oC de tem-

peratura e 55±5 0/o de umidade relativa do ar. 
Para sementes com grau de umidade de 
56,8%, a massa de 100 sementes foi de 10,7%. 
O processo gerrninativo de sementes de C. stel-
lata é relativamente lento e bastante desuni-
forme, iniciando-se a emergência das plântu-
las aos 29 dias após a semeadura e estabilizan-
do-se aos 65 dias após a semeadura, ocasião 
em que a percen-tagem de sernentes germi-
nadas atingiu valor de 82,5 0/o. Ao final do teste 
de germinação, observou-se 17,0 0/o de 

sementes mortas e 0,5 0/o de plântulas anormais. 
A germinação é epigeal e a plântula do tipo 
fanerocotiledonar. 
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FIGURA 1. Germinação de sementes de tauari 
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Captura de recursos de água e luz por sistemas 

agroflorestais implantados em áreas de pastagens 

degradadas da Amazônia Ocidental 
Steven A. WELCH ( ) Susan H. RIHA (2), ErickC.M. FERNANDES (2); 

Elisa.V. WANDELLI; Marco A. RONDON (1,2) 

(1) Embrapa Amazônia Ocidental, Manaus-AM.(2) ComeI University, Ithaca, NY. 

A floresta úmida tropical é considerada 

uni dos ecossistemas mais eficientes na captura 

do recurso água e luz. Apesar dos sistemas 

radiculares superficiais, a floresta pode explorar 

os solos profundos (l-lodnett et ai., 1995). E 

sugerido que os sistemas agroflorestais (SAF) 

são formas de cultivos que mais imitam os 

processos funcionais da floresta. Seus compo-

nentes perenes e arbóreos podem também 

explorar camadas do solo mais profundas. O 

arranjo rnultiestratificado das folhas funciona 

como o da floresta, agilizando a captura mais 

eficaz de luz. Entretanto, como comparar sis-

temas agroflorestais, que perdem nutrientes 

pela exportação dos produtos agrícolas e per-

dem área foliar com coletas e podas, com as 

florestas secundárias espontâneas, compostas 

de espécies adaptadas a capturar eficiente-

mente os recursos nutrientes, luz e água? 

Apesar das podas e coletas, como os sistemas 

agroflorestais mantêm a captura de recursos 

durante a estação seca e chuvosa? Quais os 

componentes agroflorestais mais importantes 

na captura de recursos de água e luz? 

O objetivo deste trabalho é avaliar a 

captura de recursos de água e luz por SAF 

através de monitoramento intensivo durante 

dois anos. O banco de dados gerado através 

deste ruonitoramento servirá para (1) entender 

melhor o funcionamento desse agrossistema 

sob condições limitantes; (2) identificar 

oportunidades para melhorar a captura de 

recursos por SAF; (3) avaliar o serviço ecológi-

co dos SAF no restabelecimento do ciclo 

hidrológico nas pastagens abandonadas; (4) 

fornecer uma base para modelagem sobre 

questões ambientais. 

Esta pesquisa está sendo realizada nas 

áreas de pastagens degradadas de terra firme, 

na Estação Experimental do Distrito 

Agropecuário da SUFRAMA da Embrapa/CPM 

localizada no km 54 da BR- 174 onde foram 

implantados quatro modelos de SAF, em 1992. 

Além dos quatro SAF de 8 anos, este ensaio 

avalia parcelas de controles na floresta 

primária, em capoeira de 13 anos alta com 

dossel continuo, em capoira de 6 anos de 

abandono, ambas com domínio de Vismia 
spp., e em pastagem convencional de 

Brachiarfa spp.. A água no solo foi avaliada 

com uma sonda de neutrons até a profundi-

dade de 3 rri em todos os tratamentos sema-

nalmente. As medidas de índice de área foliar 

(1AF) foram feitas bimensalmente através 

de imagens hemisféricas com um analisador 

de dossel. 

A dinâmica de captura de recursos rua-

nifesta-se por mudanças no 1AF que são apre-

sentadas nas Figuras 1 e 2. Durante o ano 

2000, a floresta manteve maior área foliar 

(média 1AF = 4) do que todos os outros trata-

mentos inclusive do que a Capoeira alta com 

dossel contínuo (1AF = 3,4) e os dois SAR 

Porém, apesar do seu sistema radicular eficaz, a 

floresta, como todos os tratamentos, experi-

mentam uma redução no 1AF quando a preci-

pitação diminuiu. O 1AF dos SAF responderam 

tanto ao clima como ao manejo. Após o mês 

de maio, quando os SAF ficaram quase tão 

sombreados quanto a floresta e a capoeira alta, 

foi implementada uma série de podas para per-

mitir a entrada de mais luz para os compo-

nentes agroflorestais do sub-bosque. O ASI 

(dominado por palmeiras) tem como compo-

nente de sub-bosque o cupuaçu que tolera 

bem a sombra e por isso é mantido com um 

1AF maior (1AF =3) do que o AS2, (1AF = 2,5) é 

multiestratificada com componentes de baixo 

porte, como o maracujá, a acerola, e o araçá-

boi que precisam de mais luz. 

6 8
Department af Crop and Sai! Sciences, Carne!! University, !thaca, NY 74853; Era brapa Amazõnia Ocidental, Ara- 70, kn, 25, Manaus, AM, 

69071-970. E:ma,I savv IsQtcornelfedci 



Seço Técnica 1 - Biodiversidade e Processos Funcionais de SAF 

Figura 1. Índices de Área Foliar para Floresta. Sistemas Agroflorestais. e Capoeira (floresta secundaria) 

durante ano 2000. FLO= Floresta primaria; AS1= SAF com domínio de palmeiras; A52= SAF muitiestrati-

ficado com fruteiras; Capl 3= Capoeira (floresta secundaria com 13 anos de abandono). Para o ano 2000 
o período mais chuvoso do ano aconteceu entre março e maio e a maior seca foi em setembro. As podas 

dos SAF começaram em maio. 
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Figura 2. Índices de Área Foliar de dois sistemas silvopastoris com Desmodium e Brachiaria, (ASPi 
e ASP2), pastagem convencional (PAST), e pastagem abandonada durante 6 anos (Cape). 
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Os valores de 1AF dos sistemas agroflo-

restais obtidos em 2000 (AS1 = 3 e AS2=2,5) 

demostrarn como estes sistemas tiveram incre-

mento de biomassa, desde de 1996, maior que 

o da capoeira. Em 1996 AS1 apresentava um 

IAF = 2, AS2 um 1AF = 1,6 e capoeira um 1AF = 

3,6 ( Wandelli e Marques Filho, 1998), valor 

similar ao encontrado em 2000 (1AF=3,4). 

o 1AF dos ambientes de cobertura baixa 

(pastagem convencional, sistemas silvopastoris 

(ASP) e pastagem abandonada) são comparados  

na Figura 2. No período do estudo, a pastagem 

convencional foi a ünica área submetida ao 

pastejo de gado, assim o 1AF foi menor do que 

em todas as outras áreas amostrais (1AF=2). 

Durante o ano sem pastoreio, os dois ASP 

ganharam muito mais área foliar até um máxi-

mo em julho quando a seca e o auto-sombrea-

mento causaram uma diminuição. A pastagem 

abandonada mostrou um alto IAF em maio e 

que foi reduzido com a diminuição da precipi-

tação. A floresta e a pastagem representam os 
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extremos dos 1AF. As capoeiras e as áreas dos 
SAF podem apresentar um 1AF mais próximo ao 
da floresta, mas são mais suscetíveis às 
mudanças do que aquelas. Nossa hipótese é 
que esta variação na área foliar e captura de luz 
têm relação com água no solo. Sistemas radi-
culares profundos podem permitir a 

manutenção de uma maior área foliar durante 
a seca. Maior área foliar pode fornecer maior 
superfície evaporativa para que as raízes 

bombeiem mais água e capturem mais nutri-
entes do solo. 
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Caracterização de algumas propriedades químicas 
de solos sob sistemas agroflorestais no município 

de Manacapuru,Amazonas. 
Newton Paulo de Souza FALCAO (1) 

(1) Instituto Nacional de Pesquisas da Amazõnia, Manaus, AM. 

A utilização das áreas de terra firme da 

Amazônia com sistemas agroflorestais tem sido 

considerada urna alternativa promissora para a 

incorporação dessas áreas, consideradas 

degTadadas ou em fase de degradação, no sis-

tema produtivo regional, e nesse contexto a 

importância de estudos mais detalhado dos 

solos interagindo os conhecimentos da 

pedologia com a edafologia visando adequar 

o manejo da fertilidade torna-se imprescindí-

vel. O objetivo do presente estudo foi comparar 

os diversos atributos químicos, de diferentes 

perfis de solos sob sistemas agroflorestais, 

visando auxiliar os agricultores na identifi-

cação de áreas aptas ao desenvolvimento dess-

ês agrosistemas, caracterizando as suas poten-

cialidades e limitações químicas. 

O estudo foi realizado nas imediações 

do km 64 da Rodovia AM 070 ( 3° 1 4'S. e 60° 

07' W). Foram abertas trincheitas de até 1 ,20m 

de profundidade em dez propriedades de 

pequenos produtores, com plantios bastante 

heterogêneas quanto a combinação de espé-

cies frutíferas e florestais. As espécies predo-

minante são Castanha do Brasil (Bertholletia 

excelsa, H.B.1K.) Cupuaçú (Theobroma grandi-

florum W1lD. EX SPRENG), Pupunha (Bactris 

gasipaes Kunth), Açaí do Pará (Euterpe 

olerácea), Andiroba (Carapa guiannensis), 

Piquiá (Cariocar vilosum), Cardeiro (Cedrela 

sp.) dentre outras. Após a separação dos hori-

zontes, realizou-se a coleta das amostras de 

solos de cada camada, que foram enviadas 

para o laboratório Temático de Solos e Plantas 

do INPA, para determinação do pH (H20), 

pH(lKCll, ApH, P disponível, K, 	Mg—, 

H, H + 	carbono orgânico. Com  essas 

variáveis foram calculados os seguintes 

parâmetros: soma de bases trocáveis ( 5 ); 

capacidade de troca de cátions efetiva ( t ); 

porcentagem de saturação de alumínio (moio); 
capacidade de troca de cátions potencial ( T ); 

percentagem de saturação de bases da CTC 

potencial (V0/o), necessidade de calagem (NC) 

(EMBRAPA, .1979). 

Na tabela 1 pode-se constatar que os 

valores de pH menores que 5,0 mostraram que 

todos os perfis dos Argissolos Amarelos distró-

ficos plínticos álicos apresentaram índices de 

acidez elevadas, em todo o perfil, comprovan-

do o caráter Mico dessa unidade de solo. Os 

valores de pH (H20) e Al trocáveis nos perfis 1 

e 2 apresentaram um ligeiro aumento com a 

profundidade, o que não aconteceu com o 

perfil 3. Essa pequena variação no índice de pH 

com a profundidade pode estar relacionada 

com o elevado poder tampão que esses solos 

apresentam devido aos altos teores de matéria 

orgânica. O ApH fornece informações impor-

tantes sobre o grau de intemperização e serve 

para indicar o balanço de carga elétrica no 

solo. Em geral, apresenta valores negativo no 

horizonte A devido a contribuição da matéria 

orgânica e apresenta uma relação direta com a 

soma de bases. Comparando os valores de ApU 

com pH(H20) e com a soma de bases trocáveis 

(5), dos perfis 1,2 e 3 dos Argissolos com tex-

tura media/argilosa, observa-se que esse 

parâmetro tem uma relação direta com o 

pH(1-l20) e inversa com a soma de bases 

trocáveis (5) para todos os perfis (Tabela 1). 

Fasbender (1982) relata que a diminuição do 

ApH leva a um aumento das cargas positivas 

dos coloides do solo e consequentemente 

decréscimo da concentração de H no meio, 

aumentando o pli do solo. Este fenômeno não 

foi observado nos perfis dos Argissolos de tex-

tuta media/argilosa da tabela 1 mas foi mais 

evidente nos perfis dos Argissolos com teores 

relativamente mais altos de silte e argila da 
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Tabela 1. Perfis representativos de Argilossos Amarelos distrófleos plínticos álicos, textura média/argilosa ou 
muito argiloso 

rcrl. 	1 lorIz. 111.1. p11 itt leita 1' K+ La++ Mg1-1- AI-r-t-i 11+ Alt! 1' A 1+1 1 1 5 V NU 
em 1120 KCI p11 mejkg - ---- -------Cm,lc - --------------------------- ---- . 51, T/}ia 

P1 	A 0-20 1,34 3,67 -0,o7 1,33 0,10 0,10 0,111' 2,20 1,23 3,43 8,80 2,40 0,06 0,25, 2,89 6,14 
Pare. 32 	AB 2040 4,45 3,74 -0,71 0,80 0,03 0,03 0.02 2,110 1,04 3,04 6,90 2,09 6,98 0,08 1,12 5,92 

DA 40-60 4,74 3,77 .0,97 (1,21) 0,03 0,03 001 2,60 1,12 3,72 7,70 2,67 7,77 0,07 0,92 7,13 
litf 60-110 4,83 3,87 -0,96 0,06 0,02 0,02 0,00 3,70 1,20 4,90 9,70 3,74 9,74 0,04 0,40 9,36 

1'2 	A 0-10 1,41 3,70 -0,06 1,96 0,08 0,18 0,19 1,50 1,34 2,84 9,10 1,90 9,51, 0,16 4,80 4,54 
Pare. 34 	AB 10--30 4,53 3,92 -0,61 1,01 0,04 0,04 0,05 1,50 0,95 2,45 5,10 1,63 5,23 0,13 2,42 4,87 

DA 30-60 4,91 3,84 -1,07 0,02 0,03 0,03 0,01 1,80 1,53 3,33 5,60 1,87 5,67 0,07 1,18 5,53 
Btf 60-120 4,75 3,89 -0,86 0,02 0,02 0,04 0,01 4,00 1,29 5,29 6,40 4,117 6,47 0.07 1,06 9,93 

Pare. 31 	AR 	10--30 	4,44 	3,99 	-0,45 	1,29 0,05 0,10 ((04 	1,10 	1,35 2,45 	6,60 	1.23 	6,73 	0,13 	1.90 	4,07 
DA 	30-60 	4,77 	3,98 	.0,79 	0,44 0,02 0,03 0,01 	1,10 	1,25 2,35 	5,40 	1,17 	5,47 	0,07 	1,24 	4,13 
13ff 	60-110 	5,16 	4,14 	-1,02 	r 	r 	r 	r 	r 	r 	r 	r 	0,00 

Tabela 2. Perfis representativos de Latssolos Amarelos distrõficos típicos álicos A moderado textura argilosa ou 
muito arpiloso 

Parc. 38 	AR 10--20 4,40 3,96 -0,44 7,88 0,02 0,04 0,02 0,70 1,06 1,76 6,80 0,78 6,88 0,08 1,21 3,32 
DA 20-50 4,49 4,05 -0,44 6,33 0,01 0,03 0,00 1,10 0,08 1,18 4,70 1,14 4,74 0,04 0,76 4,16 
E)w1 50-1001- 4,86 4,14 -0,72 4.36 0,00 0,03 0,00 1,10 0,08 1.18 2.70 1,14 2,74 0,04 1,30 4,16 
A 0-20 4,3) 3,98 -0,37 3.02 0,111, (1,03 0405 1,30 0,37 1,1,7 9,20 1,44 9,34 0,14 14,5 4,40 

Pare. 7b 	AR 20-50 4,40 4,04 -0,36 2.03 0,03 0,02 0,03 0,90 0,37 1,27 6,10 0,98 6,18 0,08 1,35 3,72 
DA 50-90 4,57 4,02 -0,55 1,57 0,02 0,02 0,00 0,80 0,38 1,18 4,80 0,84 4,84 0,04 0,83 3,56 
Bwl 90-140+ 4,62 4,12 -0,5 1,75 0,01 0,02 0,01 0,80 0,47 1.27 3,90 0,84 3,94 0.04 109 3,56 

BW1(60+) 4,51 4,14 -0,37 0,09 0,02 0,02 0,00 0,411 ((.58 0,98 2,90 0,44 2.94 0,04 1,24 2,76 
1' 10 	AI 0-lo 4,77 4,05 -0,72 3,05 0,02 0,0/ 0,01 0,40 0,% 0,9% 3,0 0,51 3,71 0,11 2,92 2,69 
Pare. 6 	AR 10--30 4,57 4,02 -0,55 2,63 0,02 0,04 0,01 0,60 0,48 1,08 3.511 0,67 3,57 007 1,99 3,13 

RA 3045 4,8 4,21 -0,59 2,74 0,01 0,03 0,00 0,40 0.38 0.78 2,10 0,44 2,14 0,04 1,93 2,76 
RwI 45-130+ 4,48 4,28 -0,2 0,80 0,00 0,03 0,00 0.40 0.29 ((.69 2,40 0,43 2,43 0,03 1,30 2,77 

Tabela 3. Perfis representativos de Argissolos Amarelos Distróficos plínticos álicos, com teorea relativamente mais altos 

de argila e silte o que os tornam mais susceptíveis a compaetação 
1, 5 	 A 0-lo 4/8 4,05 -073 4,78 0.02 0,33 0,07 0,50 0,09 0,59 3,110 0,93 3,43 0,43 12,50 2,57 
Pare. 10 	Ali 10--30 4,47 4,01 -0,46 2,52 0.01 0,03 0,02 0,50 0.28 0,78 3.20 0,56 3,26 0,06 1,87 294 

• 	 DA 30-60 4,75 4,2 -0,55 2,10 0,01 0,02 0,00 0,40 0,29 0,69 2,90 0,12 2,92 0,02 0,80 2,78 
- 	

, 	 Bwl 60-120+ 4,66 4,43 -0,23 1,89 0,01 0,01 0,00 0,10 0,39 0.49 1,50 0.12 1.52 0,02 1,35 2.18 
P7 	Ai 6-20 4,78 3,92 -0,80 3,62 0,03 0,11 0,05 0,80 0,11% 0,8% 3.50 0,99 7,69 0,19 5,8 3.41 
Pare.1 	AB 2040 4,61 3,92 -0,69 1,75 0,02 0,05 0,02 0,50 0,48 0,98 3,40 0.59 3,49 0,09 2,70 2,91 

EiA 40-70 4,65 4,15 -0,5 2,84 0,02 0,03 0,00 0,40 0,48 11,88 3,00 ((45 3,05 0,05 1,63 2,75 
Bwl 70-120+ 4,68 438 -0,3 2,42 0,00 0,02 0,00 0,10 0,39 0,49 1,50 0.12 1,52 0,02 1,54 2,18 

9 And. 	E 8--20 456 3,98 -0,58 3,30 0,115 0,03 003 0,60 0,58 1,18 5,00 0,71 5,11 0,11 2,08 3,09 
ES 20-55 4,69 4,18 -0,51 3,05 0,02 0,05 0,01 0,50 0,38 0,88 3,40 0,58 3,48 0,08 2,35 2,92 
DEI 55-95 5,06 4,4 -0,66 1,61 0,02 0,02 0,01 0,20 0,29 0,49 1,90 0,25 1,95 0,05 2.33 2,35 
RE2 R2(95-125+,9 4,5 -0,4 0,66 0,01 0,02 0,00 0,30 0,09 0,39 1,80 0,33 1,83 0,03 1,87 2.57 

t'9 	 AI 0-20 4,82 3,64 -0,88 2,98 0,02 0,05 0)13 0,311 0,29 ((59 2,40 0,39 2-19 0,09 3,58 2,51 
9 Mog. 	AR 20-40 4,56 3,91 -0,65 2,84 0,02 0,03 0,01 0,50 0,28 0,78 2,70 0,56 2,76 0,06 2,08 2,94 

DA 40-70 4,68 4,17 -0,51 2,77 0,00 0,03 0,00 0,50 0,38 0,88 2,30 0,54 2,34 0,04 1,51 2,96 
13w 70-120+ 4,73 4,35 -0,38 2,31 0,00 0,02 0,00 0,30 0,19 0,49 1,60 0,32 1.62 0,02 1,49 2.58 

tabela 3. Dentre os perfis de Latossolos 

Amarelos estudados, somente os perfis 6 e 10 

apresentaram aumento do p11 com o decrésci-

mo do ApH e decréscimo da soma de bases 

trocáveis (Tabela 2). 

Na Tabela 1 observa-se que, apesar do 

índice de pH(H20) ter apresentado um ligeiro 

aumento com a profundidade, o Al trocável 

não diminuiu com a profundidade em relação 

aos perfis 1 e 2. Por outro lado, todos os 

demais perfis, tanto dos Latossolos (Tabela 2) 

como também dos Argissolos (Tabela 3) 

mostraram um decréscimo no teor de AI 

trocável com o aumento do pH. Os valores de 

Al trocáveis tanto na camada mais profunda 

como na superfície, apresentaram níveis con-

siderados médios a altos, o que prejudica con- 

sideravelmente o desenvolvimento do sistema 

radicular das plantas e dificultando a absorção 

dos nutrientes disponíveis no solo. 

A necessidade de calagem no solo está 

relacionada não somente a elevação do p11, 

mas também com a capacidade de troca de 

cátios (CTC) e com o poder tampão do solo 

(Fasbender, 1982; Malavolta, 1976; Raij, 

1991). Verificou-se que os solos da Tabela 1, 

são os que necessitam das maiores quanti-

dades de calcário para corrigir a acidez, 

enquanto que os solos da Tabela 3, foram os 

menos exigentes em calagem. isto pode ter 

ocorrido devido aos valores mais baixos de Al 

trocáveis que apresentam os Argissolos 

Amarelos distróficos (Tabela 3). A matéria 

orgãnica do solo pode contribuir para a ele- 
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Tabela 4. Valores de carbono orgãnico(C) e matéria orgânica (M.0.) em g kg-1 nas diferentes profundidades 
em solos sob sistemas agroflorestais no município de Manacapuru. (AM). 

Profundidade (cm) 

Perfil 	 ----0-20 	 20-40 ------ 	---- 40-60 	----60-80 	---- 80-100 ---- 

C. 	M.0. 	C. 	M.0. 	C. 	M . O . * 	C. 	M.0. 	C. 	M.0' 

P1(Parcela 32) 30 51.59 20 34.39 9 16.34 6.5 11.18 	- 	 - 

P2(Parcela 34) 30 51.72 23 39.65 10 17.24 8 13.79 	- 	 - 

P3(Parcela 31) 35 60.34 22 37.93 17 29.30 R R 	 - 	 - 

P4(Parcela 38) 30 52.00 8 13.76 II 18.92 26 45.86 	- 	 - 

P5(Parcela lo) 22 37.93 18 31.03 20 34.48 6 10.34 	- 	 - 

P6(Pacela 7h) 32 55.17 28 48.27 23 39.65 18 31.03 	8 	13.79 

P7(Parcela 1) 18 31.53 18 31.53 22 37.26 6.5 11.18 	- 	 - 

P8(Parcela 	9and) 27 46.55 27 46.55 23 39.65 7 12.07 	8 	13.79 

P9(Parcel. 9 mog.) IS 25.80 18 31.53 18 31.53 6.5 11.18 	- 	 - 

PlO(Parcela 6) 23 39.65 22 37.93 9 15.52 6 10.34 	- 	 - 

Cbs. (1 Matéria orgânica (M.O.) é igual ao teor de catbono orgânico (c.org .) X 1,724 

vação da capacidade de troca de cátions (CTC), 

unia vez que a mesma apresenta uma CTC em 

torno de 150-300 cmolc kg-1 de solo, 

enquanto que a caulinita apresenta uma CTC 

na faixa de 5-15 cmolc kg-1. Outro aspecto é 

que a matéria orgânica apresenta ação que-

lante, coniplexando íons metálicos como Fe, 

Zn, Mn, e Cu, protegendo-os contra a insolu-

bilidade e age como poder tampão do solo 

conferindo certa resistência as variações do pH 

do solo, além de ser fonte de nutrientes para 

as plantas (Fasbender, 1982; Brady, 1979; 
Meio, 1994; Brady, 1999). 

Na Tabela 4, constata-se que todos os 

perfis de solos apresentaram teores de M.O. 

variando de médios a altos, até os 40cm. 

Correlacionando os teores de M.0. com a CTC 

dos diferentes perfis, observa-se que, em 

alguns casos, esses parâmetros não se correla-

cionam de maneira direta. Entretanto, os per-

fis 1, 2 e 3 da Tabela 1, mostraram valores da 

CTC bem superiores aos demais perfis, mesmo 

com valores mais baixos de M.0. 

Possivelmente, esses valores mais altos de CTC 

pode está relacionado com a presença de altos 

teores de Al trocáveis. Por outro lado, deve-se 

ressaltar a importância da M.O. nesses solos 

aumentando a capacidade de retenção de 

água, elevando a disponibilidade de N, P e S, 

através dos processos de mineralização. Em 

geral, todos os solos estudados apresentaram 

soma de bases trocáveis, capacidade de troca  

de cátions e saturação por bases muito baixas. 

Esses resultados permitem inferir que a 

implantação de qualquer sistema agricola 

nesses solos, inclusive sistemas agroflorestais, 

não poderão ser auto-sustentáveis, pois o 

estoque de nutrientes nesses solos é muito 

baixo e mesmo que as espécies consigam 

crescer não irão apresentar uma produtividade 

econômica duradoura, caso não seja adotada 

uma política de correção e adubação desses 

solos. Nas tabelas 1, 2 e 3 observa-se que os 

valores da CTC a p11 7, que são muito influen-

ciadas pela contribuição da matéria orgânica, 

apesar de serem baixos, foram 6 a 8 vezes 

maiores do que os valores da CTC efetiva. 

O perfil P-4 (38) apresentou alto teor 

de P disponível comparado com a média dos 

solos da região. em todos os horizontes estu-

dados. Provavelmente essa área pode ter sido 

adubada anteriormente, recebendo ferti-

lizantes fosfatados convencionais ou alterna-

tivos, como esterco de galinha ou esterco de 

gado curtido, para a produção o cultivo de 

espécies anuais ou bianuais. A grande quanti-

dade de argila caulinítica de grade 1:1, a 

baixa capacidade de troca de cátions, causada 

pela predominância dessa argila de baixa 

atividade e, também, pelos óxidos e hidróxidos 

de ferro e alumínio, permite concluir que 

uma quantidade considerável do P total está 

fixado no solo. 
Com base nos resultados alcançados, 
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e 

Øõde-se inferir que os solos Argissolos 

Amarelos distróficos plínticos Micos de textura 

média/argilosa ou muito argilosa (P1, P2 e P3), 

apresentam fortes limitações ao desenvolvi-

mento de sistemas agroflorestais devido princi-

palmente à camada de plintita que caracteriza 

o horizonte Btf. Essa camada com grande 

quantidade de óxidos e hidróxidos de feno e 

alumínio toma-se limitante ao desenvolvimen-

to radicular tanto no aspecto químico quanto 

no físico. Espécies nativas como a castanheira, 

a pupunheira e o açaizeiro, não apresentam 

problemas nos primeiros anos de desenvolvi-

mento, entretanto, com o aprofundamento do 

sistema radicular as mesmas podem apresentar 

problemas com toxidez de alumínio, principal-

mente. Por outro lado, os Argissolos Amarelos 

Distróficos plínticos álicos, com teores mais 

altos de argila e silte (P5, P7, P8 e P9), apesar 

de serem mais suscetíveis à compactação, com-

parados com os demais solos avaliados nesse 

estudo, são os mais adequados para o desen-

volvimento dos sistemas agrofiorestais, uma vez 

que os mesmos não apresentam impedimento à 

penetração dos sistema radicular, favorecendo a 

exploração de um maior volume de solo pelas 

raízes. Adicionalmente, espécies como a cas-

tanheira, a pupunheira e o açaizeiro e outras 

espécies nativas da região, além de serem adap-

tadas a esses tipos de solos, apresentam um 

uma elevada capacidade de ciclagem dos nutri-

entes da liteira com um sistema radicular 

superficial bastante desenvolvido, aproveitan- 

do grande parte dos nutrientes disponíveis na 

camada superficial do solo. 
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Caracterização de quintais em comunidades 
ribeirinhas do rio Solimões, Município de Manacapuru, 

Estado do Amazonas, Brasil 
Eyde Cristianne Saraiva dos SANTOS 

(1) Universidade do Amazonas 

Nas margens do rio Solimões habitam 

comunidades denominadas "ribeirinhas". Ao 

longo desse rio existem áreas de várzea com a 

fertilidade do solo variada. Estudos mostram 

que nos sedimentos presentes no rio Solimões, 

são encontrados elementos essenciais para as 

plantas, o que o torna propicio para o plantio 

de diversas culturas. Nos quintais, em áreas de 

várzea, o ribeirinho cultiva uma diversidade de 

plantas em subsistemas de produção dife-

rentes. As particularidades das áreas de várzea 

requerem formas de cultivos de ciclo curto ou 

adaptadas às enchentes. O estudo particula-

rizado dessas comunidades é um recurso uti-

lizado para identificar fatores que impulsionem 

o desenvolvimento das mesmas. Objetivando 

caracterizar os quintais das comunidades de 

apóstolo Paulo, Nossa Senhora das Graças e 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, loca-

lizadas no município de Manacapuru/AM, uti-

lizou-se como instrumento de coleta de dados 

um questionário com informações sócio-

econômicas e agrícolas. Os dados agrícolas 

foram submetidos à equação do coeficiente de 

importância da espécie (CIE=3*NU + 2*113 +DC16) 

de acordo com Bentes-Gama e! ai., (1999), 
onde as unidades 3 e 2 multiplicam respectiva-

mente as variáveis nível de utilização (NU) e 

importância biofísica (IB), somando com a 

demanda de comercialização (DC) e dividindo 

pelo fator de ponderação da equação, a 

unidade 6. 

Nos quintais foram identificados três 

subsistem as de prod u çã o: consórcios, 

monocultivos e pomares caseiros. Os ribeirin-

hos cultivam 25 espécies (tabela 1), porém, as 

expressivas, são: a mandioca (Maniliot seulen-
ta Crantz.), a malva (Lireta lobata), o cupuaçu 

(Theobrorna grandi/lorum Schurn.), o milho 

(Zea mays L) e banana (Musa sp.), pois apre- 

sentaram os maiores coeficientes de importân-

cia por espécie: 3,0, 2,6, 2,5, 2,5 e 2,0, respec-

tivamente (tabela 2). Essas contribuem para a 

geração de renda dos agricultores, enquanto 

que as demais espécies são cultivadas para a 

subsistência. 

A dificuldade de escoamento da pro-

dução e o preço não satisfatório dos produtos, 

são os principais entraves identificados pelos 

agricultores para a comercialização. A dificul-

dade em transportar os produtos agrícolas até 

a cidade faz com que os agricultores vendam 

os produtos para os atravessadores por 

menores preços. 

Os requerimentos protéicos diários são 

supridos com pescados e pequenos animais 

domésticos, sendo parte da alimentação dos 

mesmos obtida no pomar, com frutos, como: 

goiaba, jambo, açaí * 

A implantação e o manejo dos subsis-

temas é feito pela família, o manejo do pomar 

caseiro é principalmente pela mulher, porque é 

normalmente estabelecido ao redor da casa. As 

atividades de manejo comum aos três subsis-

temas, são: capina e poda. 

A produção do pomar caseiro é dire-

cionada para o consumo familiar, enquanto 

que parte da produção dos consórcios e 

monocultivos destina-se à venda. O cultivo de 

plantas herbáceas que fornecem fibras macias 

como a malva e a juta (Corchorus capsularis) 
ainda é praticado em áreas de várzea, sendo a 

freqüência da malva mais significativa que a 

juta nas comunidades visitadas. 

A água do rio é utilizada para beber, 

alimentação, higiene, lavagem de utensílios e 

roupas, consumida sem tratamento algum. A 

maior dificuldade de obtenção da mesma é o 

declive na margem do rio que dificulta o car-

regamento de água, principalmente no verão. 

1 Engenheiro agrônomo, mestrondo em Cicncios Agrá rias, com área de concentro çáo em sistemas ogrofioreotois, Universidade do Amazonas, 

eyde_cristionne@bof.com.br 	 75 
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Tabela 1. Lista de Espécies que ocorrem em comunidades ribeirinhas do Munici pio de Manacapuru, Estado do 
Amazonas (2000) 

Nome comum 
	

Nome científico 
	

Subsistema de produção 
	 * 

Abacaxi Ananas comosus 
Açaí Euterpe oleracea 
Alface Lactus sativa 
Azeitona Rouclieria punctata 
Banana Musa spp. 

Batata ipamoea batatas 
•Cacau Theobroma cacao 

Caju 
	

Anacardium ocidentale 
Cana-de-açúcar 
	

Scc/aaru,n ofílcinarum 
Coco 
	

Cocos nucifera 
Cupuaçu 
	

Theobroma granditiorum 

Feijão-de-praia 
	

Vigna unguiculata 
Genipapo 
	

Genina americana 
Goiaba 
	

P5idun7 guajava 
Graviola 
	

Anona mor/cata 
1 ngá 
	

Inga spp. 
Jarnbo 
	

Eugenia malaccensis 
Jerimum 
	

Curcubita sp. 
Juta 
	

Corchorus capsularis 
Laranja 
	

Citrus cinen5Is 
Limão 
	

Citrus limonfa 
Malva 
	

lireta lobata 
Mamão 
	

Carica papaya 

Mandioca 
	

Manihot scu/enta 

Manga 
	

Mangifera indica 
Melancia 
	

Citruilus vulgaris 

Milho 
	

Zea mays 

Pepino 
	

Cucumis saí/vos 
Pimenta 
	

Capsicu,n saí/vou; 
Pimentão 
	

Capsicuni spp. 
Pupunha 
	

liactris gas'aes 
Repolho 
	

Brassica oleracea var. capitata 
Tomate 
	

Lycopersicum esculentum 

* Número de propriedades em que as espécies foram registradas 

O fator dificulta o cultivo de hortaliças, 

pois estas precisão de irrigação constante. Os 

ribeirinhos relataram que a enchente provoca a 

morte de muitas plantas, o que tem desmoti-

vado o replantio principalmente de coco, 

cupuaçu e banana. De um modo geral, a 

propagação das espécies é feita por meio 

de estacas, mudas, sementes, perfilhos e 

bulbos. As comunidades mostram interesse  

no cultivo de fruteiras, como: goiaba, 

banana e cupuaçu, porém, o regime das 

águas vêm prejudicando o desempenho 

dessas espécies que não resistem a ala-

gação. Os ribeirinhos com suas práticas 

tradicionais, conseguem manter uma 

diversidade de espécies, que é um fator 

importante no equilíbrio e sustentabilidade 

dos subsistemas de produção. 
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Referências bibliográficas 
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Tabela 2. Espécies mais importantes identificadas no sistemas de produção em comunidades ribeirinhas do 
Município de Manacapuru, Estado do Amazonas (2000) 

Nome comum 	Nativa ou 	Nome científico 	 Subsistema 	 C1E* 

	

Exótica 	 de produção 

Mandioca N Maniliot sculenta Crantz. Consórcio 3.0 
Monocultivo 

Malva N Greta lobata Monocultivo 2.6 

Cupuaçu N Tbeobrotna grandiflorum Schuni Consócio 2.5 

Mho E .Zea maysL. Monocultivo 2.5 

Banana E Musa spp. Consórcio 2.0 

'Coeficiente de lmport5ncia por Espécie 

estais 

as 
lo 
a-
as 
ria 

or 
je 
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Caracterização do crescimento da sumaúma 

(Ceiba pentancira) sob diversas condições de 

plantio na Amazônia Central. 
Guilherme José Abtibol CALIRI ( ); Celso Paulo de AZEVEDO (1) Luiz Marcelo Brum ROSSI (1): 

Johannes van LEEUWEN (2) Nelcimar Reis de SOIJZA (1); João Batista Moreira Gomes (2) 

(i) Embrapa Amazônia Ocidental. (2) Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - lnpa 

A sumaúma, por suas propriedades físi-

cas e mecãnicas, tem sido bastante explorada 

ao longo dos anos para fabricação de lamina-

dos e compensados, ficando cada vez mais raro 

encontrar indivíduos com tamanho necessário 

para a exploração nas áreas próximas da sede 

das indústrias madeireiras. 

Pouco se sabe sobre o crescimento de 

sumaúma em plantios, sejam eles homogê-

neos, mistos, ou como componentes de sis-

temas agroflorestais, bem como quais suas 

exigências nutricionais. Por ser uma espécie de 

várzea que vem apresentando bom comporta-

mentb em terra firme, é perfeitamente viável o 

plantio nos dois ecossistemas. Entretanto, não 

se sabe até que ponto o plantio em ambiente 

diferente do seu habitat natural pode alterar 

suas propriedades tecnológicas e o uso da 
madeira. 

Este trabalho teve como objetivo anal-

isar o crescimento de sumaúma plantada em 

várzea e terra firme com o objetivo de carac-

terizar em quais destes ambientes a espécie 

apresentou melhor crescimento. 

Neste trabalho foram utilizadas árvores 

de sumaúma (Ceiba pentandra) plantadas em 

ecossistema de terra firme (monocultivo-Pleno 

Sol e componente de sistema agroflorestal) em 

área experimental da Embrapa, localizada na 

rodovia AM-OlO, 1Km 30; e em ecossistema de 

várzea localizada na estação Ariaú (Costa do 

Caldeirão) do 1NPA - Município de lranduba. O 

plantio Pleno Sol é constituído de um ensaio 

com dez espécies, plantadas em junho de 1992 

e março de 1993. O delineamento é inteira-

mente ao acaso com parcelas de 25 plantas, 

espaçadas de 3,0 x 3,0 metros, com quatro 

repetições. Neste experimento foram sele-

cionadas apenas as nove árvores centrais nas 

quatro repetições da parcela de sumaúma,  

sendo descartadas as árvores de bordadura. Os 

dados foram coletados anualmente a partir do 

primeiro ano de plantio, perfazendo um total 

de sete coletas. O experimento em Sistema 

Agroflorestal é caracterizado pelo consórcio de 

espécies frutíferas e florestais, em quatro 

parcelas de 0,25 hectares (50 x 50 m), em 

delineamento em blocos ao acaso, com cinco 

espécies florestais (densidade de 20 plantas por 

ha ) e sete espécies frutíferas (seis espécies com 

80 plantas e uma com 16 plantas por ha). As 

espécies foram plantadas em janeiro de 1994 

sendo feita adubação na cova constando de 

5009 de calcário, 1 SOg de superfosfato triplo e 

50g de cloreto de potássio. Cinco meses após 

a instalação cada planta recebeu mais lOOg de 

calcário dolomítico, 2009 de superfosfato trip- 

lo, lOOg de cloreto de potássio, lOOg de uréia, 

e 10 litros de esterco de galinha em cobertura. 

Um ano após o plantio foi realizada a 

última adubação constando de 20009 de cal- 

cário dolomítico/planta, 250 de superfosfato 

triplo/planta, 200g de cloreto de potás- 

sio/planta, 100g de uréia/planta, 15 g com 

FTE com boro/planta e 209 de cama de gali- 

nha/planta em cobertura. Neste estudo estão 

presentes apenas os dados referentes ao quin- 

to ano de idade de 20 árvores de sumaúma. O 

experimento em várzea (Costa do Caldeirão), 

inicialmente era composto por 22 árvores de 

sumaúma plantadas com espaçamento de 1 m 

x 1 m, em outubro de 1992 e janeiro de 1993. 

Foram desbastadas no decorrer do tempo 12 

árvores, com o objetivo de diminuir a com- 

petição entre as espécies, sendo utilizadas para 

análise do crescimento apenas as 10 árvores 

restantes. As árvores utilizadas estão plantadas 

em linha com espaçamento de dois metros 

entre árvores e 15 metros entre linhas de out- 

ras espécies. Para o estudo do crescimento da 

7 8 	7 Engenheiro Elorestal Estagiário da Eco brapoArnazõnia Ocidental, Estrada ,4M-OlO, krn29, Caixa PostaiS 79, CEPE9OII-97Q Manaus- 
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Seção Técnica 1 - Biodiversidade e Processos Funcionais de SAF 

Quadro 1 - LJiârnetro médio a altura do peito ( ) e altura média ( ) para sumaúma plantada nos ecossistemas de 
terra firme (Pleno Sol, SAÍ) e em várzea (Caldeirão). 

Local------------------------------------------------idade -------------------------------------------------- 

.....................................2...........L.................... 
DAPh 	DAP 1; 	DAP Ii DAP 	h DAP h 	DAP 	1, DAP 	li 

PlenoSol 	522 278 	1272 565 1479 772 1664 828 1805 876 	1897 978 1965 967 

SAF 	 440 1424 

Caldeirao 	 1802 670 	 2973 122 

Quadro 02 - Incremento médio anual (IMA) da sumaúma plantada em terra firme (Pleno Sol, SAF) e em várzea 
(Caldeirão). 

Local 	-  ---------------- - ------------------------------ idade ------- -------------- ------------------------------- 

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

2...........Li.J ................................................................................ 	... ........ 
DAP Ii 	DAP 	h 	DAP Ii DAP 	Ii DAP 	h 	DAP 	h DAP 	h 

PlenoSol 	522 278 	636 	282 493 	257 416 	207 361 	175 316 	163 281 	138 

--- 4. -------------+ -------------- 4. --------------4- ------------- ------ -------- 

SAF 	 880 285 

Caldeirao 	 464 	1,67 	 425 	1,74 
------------------------- --------------------------------- -- ---------------------------- --------- --------------- .1 ------- 

sumaáma foram utilizados os parâmetros den-

droniétricos altura total (Ii) e diâmetro a altura 

do peito (DAP). A medição do DAP foi feita 

com o auxílio de uma fita diamétrica, e a 

altura total com auxílio de um Hipsômetro de 

Haga. 

De acordo com os dados obtidos, foi 

possível comparar o crescimento de sumaúma 

em diferentes idades e condições de plantio. 

No Quadro 1, nota-se que a sumaúma apre-

sentou variação no crescimento em diâmetro e 

altura de acordo com o ambiente em que foi 

plantada. 

Na idade de quatro anos (Quadro 1), o 

maior crescimento em diâmetro ocorreu em 

várzea (Caldeirão) com DAPde 18,02cm, sendo 

seguido por terra firme (Pleno Sol) com DI4P 
de 16,64cm. Em altura, o maior crescimento 

ocorreu em terra firme (Pleno Sol) com 1; de 

8,28m, sendo seguido por várzea (Caldeirão) 

com /ide 6,70m. 

Comparando o crescimento da sumaú-

ma plantada em Sistema Agroflorestal (SAF) 

com o plantio à Pleno Sol, ambos aos cinco  

anos de idade (Quadro 1), nota-se que o cresci-

mento da espécie foi superior tanto em altura 

(h), como para diâmetro (DAfl, com valores de 

14,24m e 44,0cm para SAF e 8,76m e 18,05cm 

para Pleno Sol respectivamente. Os valores da 

altura e diâmetro chegam a ser superiores 

mesmo quando comparado o crescimento aos 

cinco anos em SAF, com o crescimento aos 

sete anos a Pleno Sol e Várzea (Caldeirão). 

Na idade de sete anos (Quadro 1), 

o maior crescimento em altura e diâmetro 

ocorreu em várzea (Caldeirão) com h de 12,2m 

e DAP de 29,73cm, sendo seguido por 

plantio em terra firme com h de 9,67m e 

DI4P de 19,65cm. 

Já o lncremento Médio Anual (1MA) em 

várzea (Caldeirão), nas idades de quatro e sete 

anos (Quadro 2), não apresentou grandes vari-

açõés, permanecendo semelhante tanto para 

altura como para diâmetro mesmo com o 

aumento da idade. No plantio Pleno Sol os val-

ores do 1MA começaram a diminuir a partir do 

segundo ano de idade. 

Analisando o crescimento em diâmetro 

wi 
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Figura 1- Curva do crescimento cumulativo em diâmetro e altura para as árvores de sumaúma 
plantadas em terra firme (Pleno Sol). 
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da sumaúma a Pleno Sol, nota-se que a espé-

cie alcança sua taxa máxima de crescimento 

aos dois anos de idade. Após o segundo ano as 

taxas de incremento começam diminuir con-

forme o aumento da idade (Figura 1). Esse 

mesmo comportamento também é observado 

para o crescimento em altura (Figura 1). A 

curva de produção em diâmetro e altura para o 

plantio a Pleno Sol começaram a diminuir aos 

três anos de idade, indicando ser esta uma 

possível idade de transição entre a fase juvenil 

e a maturidade. Não se sabe até que ponto a 

redução no crescimento foi ocasionada por 

fatores edafoclimáticos, devendo ser realizados 

mais estudos para se determinar a idade de 

transição entre a fase juvenil e a maturidade da 

sumaúma em plantios. 

De acordo com os resultados obtidos, 

nota-se que a sumaúma se desenvolveu melhor 

no plantio em terra firme (Sistema 

Agroflorestal), onde o solo recebeu adubação, 

alcançando o melhor desempenho em altura e 

diâmetro. Não se sabe até que ponto a inte-

ração entre as diversas espécies contribuiu para 

o desenvolvimento da sumaúma, devendo ser 

realizados mais estudos para analisar, sepa-

radamente, a influência da interação entre 

espécies e da adubação no crescimento da 

mesma. 

A várzea (Costa do Caldeirão) foi o local 

onde a espécie alcançou o segundo melhor 

desempenho. Os rios de várzea arrastam em 

suas águas apreciáveis quantidades de sedi- 

mentos, e no decorrer das enchentes, esses 

detritos minerais e orgánicos se depositam 

sobre a planície inundável, dando-lhe grande 

fertilidade. Como as enchentes dos rios de 

várzea são anuais, isso pode ser um dos 

motivos dos 1MA's em altura e diâmetro per-

manecerem muito próximos nas idades de 

quatro e sete anos. Após cada período de cheia 

do Rio Solimões, grande quantidade de matéria 

orgânica é depositada no local do plantio. Esse 

acúmulo de matéria orgânica, por ocorrer 

anualmente, faz com que o solo na área do 

plantio mantenha sua alta fertilidade estabi-

lizada, criando assim condições nutricionais 

favoráveis para o crescimento da espécie. 

O plantio a Pleno Sol apresentou aos 

sete anos de idade o menor desempenho em 

crescimento. Apesar do rápido desenvolvimen-

to nos primeiros anos, a espécie não conseguiu 

manter os altos valores do 1MA apresentados 

até o segundo ano de idade. No quarto ano, os 

valores do 1MA foram similares aos do plantio 

em várzea. No sétimo ano, o crescimento da 

espécie em Pleno Sol foi superado, tanto em 

altura quanto em diâmetro, pelo em várzea 

(Caldeirão) e terra firme (SAF). Esta redução no 

crescimento da espécie após o quarto ano 

pode estar relacionada à escassez de nutrientes 

na área de plantio. Nos primeiros anos, o bom 

desempenho da espécie pode ter sido devido à 

utilização dos nutrientes já disponíveis no solo, 

com o passar do tempo, as taxas de crescimen-

to começaram a cair, indicando uma possível 

E#E 



Seção Técnica 1 - Biodiversidade e Processos Funcionais dc SAF 

necessidade de reposição de nutrientes na 

ou aplicação de tratamentos silviculturais 

(desbastes). 

Com esses resultados, é possível afirmar 

que a surnaúma é uma espécie exigente quanto 

à qualidade de sitio, se desenvolvendo melhor 

em solos mais férteis. O plantio em terra firme 

apresentou o melhor desempenho em cresci- 

mento (SAF), demonstrando assim que a espécie 

é perfeitamente adaptável ao plantio nesse 

ecossistema, desde que em solos com boa fer-

tilidade. O bom desempenho em crescimento 

em sistema agroflorestal, indica que a espécie 

parece responder bem quanto à adubação e 

quando plantada em consórcio com outras 

espécies, alcançando altas taxas de crescimento. 
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Carbono e nitrogênio na biomassa aérea 
de cultivo do dendê em Latossolo Amarelo 

na Amazônia Ocidental() 
Maria do Rosário Lobato RODRIGUES( ); Jackson de Araújo dos SANTOS(2); Edson BARCELOS(3) 

(1), (2), (3) Embrapa Amazônia Ocidental. (4)Trabatho realizado com recursos do Programa 
Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil - PPG-7, MCT-FINEP/MMA. 

Atualmente, a grande preocupação 

com as alterações de clima em nível mundial e 

as pressões contra a diminuição da biodiversi-

dade de ecossistemas tropicais tem favorecido 

a expansão dos cultivos perenes na região. O 

cultivo do dendê atende às premissas de que 

nas condições edafoclimáticas da Amazônia 

deve-se cultivar espécies perenes, por ofere-

cerem uma maior proteção ao solo, por apre-

sentarem menor impacto negativo ao ambi-

ente e por melhor se adaptarem à pobreza 

química de seus solos. As práticas culturais 

adotadas na dendeicultura, como a associação 

com leguminosas para cobertura do solo ou a 

associação com outras culturas anuais ou 

semi-perenes na fase jovem, aliado ao aspecto 

de cultura perene de grande porte, possibilita 

um perfeito recobrimento da área, imitando o 

ecossistema de floresta. Com  uma produtivi-

dade de 4t a 6t de áleo/ha/ano, a cultura do 

dendê é, entre as oleaginosas, a de maior 
potencial econômico. É capaz de absorver 

grande quantidade de mão de obra e fixar o 

homem ao campo devido, entre outros 

motivos, seu longo período produtivo, com 

produção distribuída durante todo o ano. 

Nesse sentido, o dendê destaca-se entre as cul-

turas agroindustriais como uma excelente 

opção agrícola para a incorporação ao proces-

so produtivo de extensas áreas já desmatadas e 

abandonadas, contribuindo para diminuir a 

pressão sobre o desmatamento da floresta nas 

regiões tropicais Soma-se a isso, a grande 

quantidade de matéria vegetal produzida 

anualmente pelo dendezeiro, contribuindo de 

forma expressiva na reciclagem e seqüestro de 

carbono e na liberação de 0 2 . 

Para realização deste estudo, recorreu-

se a uma plantação de dendê de 1 4ha, local-

izada na Estação Experimental do Rio Urubu  

(EERU) da Embrapa Amazônia Ocidental, em 

Latossolo Amarelo textura muito argilosa. O 

plantio foi realizado em março de 1987, na 

densidade de 143 plantas por hectares, com 

espaçamento de 9m em triângulo equilátero, 

com material vegetal homogêneo, prove-

nientes de sementes comerciais tipo tenera 

resultante da hibridação intraespecífica Dura x 

Pisifera, de origem Deli x La Mé. Para determi-

nação da biomassa, selecionou-se espacial-

mente três palmeiras representativas da 

parcela. As mesmas foram derrubadas com 

motosserra rente ao solo e divididas em quatro 

componentes principais, para determinação do 

peso da matéria fresca: copa (folíolos, raquis e 

peciolos), tronco (estipe e bainha), inflorescên-

cia masculina e cachos. Retirou-se uma aliquo-

ta representativa do todo de cada componente 

e nela determinou-se o peso do material veg-

etal fresco, seco e o teor de nutrientes. 

O solo da EERU, pertence ao grupo 

Latossolo Amarelo, álico, fortemente lixiviado, 

com baixa fertilidade natural e teor de argila 

>800g kg - '. Para a caracterização da fertili-

dade atual do solo da parcela, foram retiradas 

três amostras compostas de oito subamostras 

na projeção da copa do dendezeiro e na entre-

linhas de plantio, na profundidade de 0cm-

20cm e de 20cm- 40cm. As determinações das 

caracteristicas químicas do solo e das difer-

entes partes da planta foram realizadas no 

Laboratório de Solo e Plantas da Embrapa 

Amazônia Ocidental, sendo que o teor de car-

bono orgânico e nitrogênio total foram deter-

minados pela combustão por via seca com um 

autoanalisador CHN. Os resultados da análise 

química das amostras de solo mostraram 

condições de fertilidade mais adequada para as 

amostras coletadas na projeção da copa (local 

de aplicação dos adubos), sendo os teores em 

B2 	
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Scçào Técnica 1 - Biocliversidade e Processos Funcionais de SAF 

FIGURA 1. Teor em carbono e nitrogênio do solo (g/kg) e relação CIN, sob a projeção da copa (CP) e 

na entrelinha de plantio (EL), em função da profundidade. Embrapa Amazônia Ocidental, 1999. 
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Local de arnostagern e profrmndidade 

carbono e nitrogênio encontrados na camada 

superficial do solo das entrelinhas acentuada-

mente inferiores, confirmando a pobreza natu-

ral do solo (Figura 1). 

A matéria orgânica é uni fator essencial 

da fertilidade dos solos tropicias. O sistema de 

manejo adotado pela cultura do dendê permite 

um ínput significativo de matéria orgânica ao 

sistema, seja pela grande quantidade de folhas 

fornecidas pela poda de limpeza, seja pela 

associação com leguminosas para cobertura do 

solo que, além de fixarem nitrogênio, através 

da produção de liteira e raízes, podem con-

tdbuir para o restabelecimento dos processos 

biológicos de reciclagem e também de reestru-

turação do solo. Nas condições deste trabalho, 

instalou-se inicialmente, como cobertura do 

solo, a Puerarfa e o Desmodium. Após doze 

anos de cultivo, a Pueraria foi totalmente inva-

dida pela samambaia, enquanto o Desmodium, 
mais resistente ao sombreamento, permaneceu, 

com uma produção de matéria seca da parte 

aérea de 4,3 t/ha. A Tabela 1, mostra os teores 

em carbono e nitrogênio e a relação C/N nos 

diferentes componentes do dendezeiro e nas  

plantas de cobertura de um cultivo de dendê 

aos doze anos de idade. Devido a sua consti-

tuição essencialmente fibrosa, a bainha que se 

encontra fortemente aderida ao estipe, foi a 

que apresentou a maior relação C/N, seguida 

peló peciolo. Nessas condições, uma plantação 

de dendê com doze anos de idade, mostrou a 

seguinte ordem decrescente de produção de 

biomassa: estipe > folhas > cachos > inflo-

rescência masculina, sendo a produção total de 

matéria seca da parte aérea de 41,83t ha - ' 

(Tabela 2). O conteúdo total de carbono imobi-

lizado pela parte aérea do dendezeiro foi de 

17,12 t ha - ', sendo que 590/o acumulou-se no 

tronco (estipe + bainhas) e 34/o na copa (folio-

los + ráquis + peciolos). 

Pelo exposto, verifica-se que a cultura 

do dendê participa efetivamente na ciclagem e 

fixação de CO2. Por suas características consti-

tui, ainda, uma excelente opção agrícola para a 

ocupação das áreas já desmatadas da Amazônia, 

como componente principal de agroecossis-

temas sustentáveis ou mesmo em monocultivo, 

promovendo o bem estar social do homem da 

região e a preservação dos recursos naturais. 

[:] 
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TABELA 1. Teor em carbono e nitrogênio (g/kg) e relação C/N nos diferentes componentes do dendezeiro e nas 
plantas de cobertura de um cultivo de dendê aos doze anos de idade. Embrapa Amazônia Ocidental, 1999. 

Componentes 

Foliolos da Folha 17 

Folha (foliolo + ráquis) 
Peciolo 

Bainha 

Estipe 
Cachos 

Raízes de Dendê 

Parte Aérea de Desmódiurn 
Raízes de Desmódium 

Parte Aérea de Samambaia 

Carbono 	Nitrogênio 	Relação C/N 

DENDÊ 

466,85 26,41 17,68 

426,43 17,80 23,95 
415,90 4,03 103,18 

417,89 3,77 110,74 

389,33 10,81 36,00 
466,81 12,07 38,68 

443,93 5,64 78,73 

PLANTAS DE COBERTURA 

439,77 19,43 22,64 
449,00 14,14 31,75 

425,93 22,48 18,95 

TABELA 2. Produção de biomassa, conteúdo de carbono e nitrogênio e realção C/N da matéria seca dos 

diferentes componentes da parte aérea (PA) do dendezeiro aos doze anos de idade. Embrapa Amazônia Ocidental, 

1999. 

Componentes Matéria Seca Carbono Nitrogênio 

Estipe (kg/planta) 178,05 69,83 1,83 

Copa (kg/planta) 93,72 40,08 1,68 

Cachos (kgfplanta) 18,87 8,88 0,22 

Infior. Masculina (kg/planta) 1,86 0,93 0,03 

Parte Aérea (kg/planta) 292,50 117,45 3,53 

Total da PA (t/ha) 41,83 17,12 0,54 

Relação C/N 

38,25 

23,91 
39,70 

27,16 
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Carbono e nutrientes na çamada de liteira em 
sistemas agroflorestais na Amazônia Centrais 

Sandra C. íAPIA-CORAL(i); Flávio J. LUIZÃO( ); Elisa WANDEL1I(2); Max SARRAZIN(3); 
Ediva?do CHAVES(4); E. C. M. FERNANDES(S) 

(1) Inpa-Ecologia; (2) Embrapa-CPAA; (3) IRD-Cayenne;(4) Inpa-Agronomia; (5) ComeU University. 

A conversão das florestas tropicais para 

outros usos da terra geralmente causa rupturas 

no funcionamento do ecossistema. Na Amazônia 

Brasileira, até 1997 foram desmatadas 53 mi-

lhões de hectares (lnpe, 1998), dos quais, apro-

ximadamente 95 0/o foram ocupados por pasta-

gens, sendo que pelo menos a metade destas é 

considerada degradada (Feamside e Barbosa, 

1998) e foram já abandonadas. 

Os sistemas agroflorestais (SAFs) podem 

tomar produtivas estas áreas degradadas, me-

lhorando sua função social e ecológica (Szott et 
ai., 1991; Femandes etal., 1994). A nova liteira 

produzida pelos componentes agroflorestais é 

um forte agente promotor desta recuperação. 

O objetivo do estudo foi determinar a 

massa e o estoque de carbono e nutrientes da 

camada de liteira acumulada sob diferentes siste-

mas agroflorestais e vegetação secundária esta-

belecidos em áreas de pastagens abandonadas. 

O estudo foi desenvolvido na Estação 

Experimental do Distrito Agropecuário da 

Suframa-CPAA/Embrapa (Centro de Pesquisa 

Agroflorestal da Amazônia Ocidental/Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária), situada ao 

norte de Manaus, no km 54 da BR- 174 (Manaus 

-Boa Vista). O delineamento foi estabelecido em 

três blocos ao acaso com cinco tratamentos, em 

parcelas de 3.000m 2  (Com x 50m). Em cada 

bloco, analisou-se uma parcela controle, onde se 

manteve a regeneração na-tural (CAP-Capoeira, 

10 anos de idade) e quatro modelos de sistemas 

agroflorestais (SAF5), com seis anos de idade: 

Sistema Agrossilvicul-tural 1 (AS1) que tem por 

base as fruteiras perenes: cupuaçu e pupunha; 

Sistema Agrossilvicultural 2 (AS2) denominado 

"niultiestrato" com várias fruteiras: ingá, 

cupuaçu, castanha-do-brasil, araçá-boi, genipa-

po e essências madeireiras (mogno, teca e par-

icá); Sistema Agrossilvipastoril 1 (ASPi) ("high 

Trabalho realizado com apoio do PP-67 (MCT/FINEP) 
Ifnpo-Ecologia, Caixa Postal4lA, CEPG9OII-970, Manaus-AM.  

input") e Agrossilvipastoril 2 (ASP2) ("10w input") 

baseado no conceito de altos e baixos insumos, 

onde o solo foi adubado. Todos os SAFs têm 

cerca viva de Glíficicifa sepfum (Jacq.) Walp 

(1eguminosae), que é podada duas vezes por ano 

e espalhada como adubo verde pelas parcelas. 

Foram coletadas 50 amostras de liteira de 

15cm x 15cm (em cada parcela de cada trata-

mento e de cada bloco), em março (estação chu-

vosa), e em agosto (estação seca) de 1997. A 

liteira foi separada em dois componentes princi-

pais (folhas e material lenhoso) e seca em estufa 

a 65°C -70°C até peso constante e foram ana-

usadas as concentrações totais de carbono, 

nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio. 

O controle (capoeira) apresentou quanti-

dades de liteira acumulada sobre o solo muito 

maiores que os SAFs (Tabela 1). Este acúmulo se 

deve a uma maior produção de liteira na estação 

seca (Gallardo-Ordinola, 1999), bem como ao 
tipo de folhas das espécies que compõem a 

vegetação secundária dominada pelo gênero 

1/fsrnfa sp., cujas folhas são mais coriáceas e pos-

suem componentes de decomposição mais difi-

cil do que as folhas das espécies da floresta 

(Yano, 1994) e, possivelmente, do que a maioria 

das espécies plantadas nos SAFs. A quantidade 

mais elevada de liteira sobre o solo nos Sistemas 

Agrossilvipastoris (ASP1 e ASP2), em relação aos 

demais SAFs pode dever-se a cobertura de 

Desrnodfum ova-fifo/iúm e Brachiarfa humfdfco-
!a, que produzem grande massa de liteira (Correa 

e Correa, 1996); porém, o pastejo do gado pode 

ter diniinuido o acúmulo da liteira no ASPI 

(altos insumos) na coleta da estação seca em 

relação aos demais tratamentos. 

As folhas são geralmente os principais 

componentes da liteira em volume e em peso de 

matéria seca, e sua importância aumenta se con-

siderarmos o fato de que são o material que se 
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TABELA 1. Quantidades de liteira (91m2)  e percentagens de seus componentes principais, folhas e material 
lenhoso, nas estações chuvosa e seca nos sistemas agroflorestais e no controle. Os valores representam a média 
de três blocos (n=3). Valores seguidos por letras diferentes nas colunas da liteira total indicam diferenças signi-
ficativas ao nível de 0,1% (P'co,00i). 

Estação chuvosa Estação seca 

Tratamentos Liteira Folhas Material Liteira Folhas Material 
(91m2) (°/o) len}ioso(°/o) (91m2) (%) lenhoso(°/o) 

AS1 154,5 a 64,3 35,7 448,1 a 79,4 20,6 
AS2 265,7 a 67,0 33,0 557,1 b 76,6 23,4 
ASPi 294,8 a 66,5 33,5 381,1 	a 52,2 47,8 
ASP2 327,1 b 62,2 37,8 487,1 b 52,1 47,9 
CAP 481,8 b 66,7 33,3 783,1 b 88,3 11,7 

decompõe mais rapidamente em relação aos 

galhos, liberando os nutrientes para o ecossis-

tema (Bray e Gorham, 1964). A quantidade de 

folhas da liteira sobre o solo (aqui, incluindo 

eventuais materiais reprodutivos e fragmentos 

vegetais não-lenhosos) foi significativamente 

maior no AS2 e no controle do que nos demais 

tratamentos na estação chuvosa (Tabela 1). Na 

estação seca, maiores quantidades de folhas 

foram encontradas no controle e no AS1 do que 

nos demais tratamentos (Tabela 1). Houve uma 

visível diminuição da proporção de material 

lenhoso na liteira dos ASs 1 e 2 e no controle na 

estação seca; o oposto ocorreu nos ASPs 1 e 2 

(Tabela 1). 

Os estoques de carbono na liteira 

(estação seca e chuvosa) do controle foram 

geralmente maiores do que nos demais trata-

mentos. Na estação seca, o tratamento AS2 

apresentou também estoques altos de carbono 

(Tabela 2), o que indica que a liteira acumulada 

sobre o solo (resultante de capinas, da adubação 

verde e da liteira diversificada), de qualidade bem 

distinta e com uma contínua decomposição, 

aumentaria não somente a quantidade da 

matéria orgânica no solo mas também a disponi-

bilidade de nutrientes, isto corrobora os dados 

encontrados por Gama-Rodrigues e Barros 

(1997), com uma maior quantidade de carbono 

orgânico no plantio misto de espécies florestais 

nativas sub-tropicais do sudeste da Bahia. O 

nitrogênio (N) foi o elemento que apresentou os 

maiores estoques nas folhas de liteira em todos 

os tratamentos estudados, com valores entre 

1 5,7kg/ha e 82,6k9/ha. Os valores de N sempre  

foram mais elevados no controle e no ASP2 

(Sistema Agrossilvipastoril 2, baixos insumos), 

nas duas estações (Tabela 2), devido à maior 

proporção de desmódio em relação à graminea. 

O fósforo (P) foi o elemento com os menores 

estoques dentre todos os nutrientes determina-

dos na liteira (Tabela 2). Os estoques de P 

variaram de 0,20 kg/ha a 1,01k9/ha, com os 

maiores estoques encontrados no AS2 e no con-

trole (CAP). Os estoques de potássio (1<) apresen-

taram valores de 1, 1 5kg/ha até li ,Bkg/ha 

(Tabela 2) e foram maiores, nas duas estações, 

no tratamento A52 e no controle (CAP) do que 

nos demais tratamentos. O cálcio (Ca) foi o 

segundo elemento com maiores estoques na 

liteira, ocorrendo os maiores valores na estação 

seca (Tabela 2). Os valores variaram de 6,45k9/ha 

até 57,6kg/ha. Os estoques de Ca foram maiores 

no controle e no ASP2 na estação chuvosa e no 

A52 e no controle na estação seca. Os estoques 

de magnésio (Mg) na liteira variaram de 

2,14kg/lia até 1 2,6g/kg, sempre com os valores 

mais altos na estação seca (Tabela 2). Os 

estoques de hlg foram maiores no controle e 

ASP2 na estação chuvosa, e no A52 e no con-

trole na estação seca. 

Embora todos os sistemas agroflorestais 

(SAP5, com 6 anos de idade) apresentem ainda 

uma camada de liteira menor do que a capoeira 

(controle, 10 anos de idade), as liteiras dos SAFs 

apresentaram melhor qualidade nutricional 

(maiores concentrações de macro-nutrientes). 
Isto indica uma decomposição mais rápida e, 

possivelmente, uma reciclagem mais eficiente de 

nutrientes nos SAFs. 

rn 
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TABELA 2. Estoques de carbono e nutrientes (kg/ha) na liteira nas estações chuvosa e seca, nos sistemas agroflo-
restais e no controle. Os valores representam a média de três blocos (n=3). Valores seguidos por letras diferentes 
nas colunas indicam diferenças significativas ao nível de 0,1% (Pc0,001). 

ESTOQUE DE NUTRiENTES NA LiTEiRA (kg/ha) 

---------------------------- Estação chuvosa 	----------------- - ---------- 
Tratamentos C N P K Ca Mg 

ASI 727 15,7 a 0,20 a 1,15 a 6,45 a 2,14 a 
AS2 1236 38,1 	a 0,54 b 3,14 b 13,7 a 3,69 a 
ASPI 1335 38,0 a 0,38 b 1,99 a 21,7 b 3,13 a 
ASP2 1647 47,7 b 0,33 a 2,62 b 22,5 b 4,69 b 
CAP 2457 50,9 b 0,43 b 3,10 b 26,1 	b 5,85 b 

---------------------------- Estação seca ------------------------------- --- 

Tratamentos C N P 1< Ca Mg 

ASI 2168 45,1 	a 0,57 a 5,75 a 35,5 a 10,6 a 
A52 3345 73,1 	b 1,01 	b 9,92 b 57,6 b 12,6 b 
ASPi 1888 52,9 a 0,42 a 4,56 a 41,7 a 7,75 a 
ASP2 2407 75,1 b 0,49 a 6,93 a 36,0 a 9,28 a 
CAP 3966 82,6 b 0,68 b 11,8 b 50,2 b 11,8 b 
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Checklist das espécies amazônicas de interesse 

agronômico - Parte 

Angela M.C. LEITE (1); Eduardo Lleras PÉREZ (1); Fabiana Rocha CAMPELO (2); 
Maura Regina RIBEIRO (2) e Caio Carlos da SILVA (2) 

(1) Enibrapa Amazõnia Ocidental; (2) Estagiários Engenharia Ambiental ILES/ULBRA - EMBRAPA. 

Ainda hoje no mundo, apenas uma 

pequena quantidade de plantas são consumi-

das como alimentos, produzidos em larga 

escala, para consumo humano. Cerca de ape-

nas 150 espécies possuem importância no 

mercado mundial e somente 20 produzem a 

maioria dos alimentos do mundo sendo que 

as 4 maiores fontes de carbohidratos ainda 
provêem de 4 culturas: trigo, milho, arroz e 

batata. A esperança de encontrar novas cu-

lturas estão centradas na diversidade de espé-

cies existentes nas regiões tropicais (Plotkin, 

1988). Excluindo-se as quatro culturas princi-

pais citadas, as três primeiras originárias das 

regiões de clima temperado, as demais espécies 

utilizadas pelo homem tiveram origem nas 

regiões tropicais, como por exemplo a banana, 

o tomate, o coco, o amendoim, o chocolate, a 

baunilha, a pimenta, o abacaxi, as frutas citri-

cas, o café, o açúcar, entre outros. Caufield 

(1982, citado em Plotkin, 1988), estima que 

98 0/o da produção de produtos agrícolas pro-

duzidos pelos Estados Unidos, são originários 

de outras regiões de fora daquele pais. 

Entretanto, apenas essas poucas espécies trop-

icais já conhecidas do mercado internacional 

continuam tendo destaque na alimentação, 

embora exista um potencial muito maior de 

espécies capazes de complementar e enrique-

cer a alimentação e o paladar dos seres 

humanos, e com amplo potencial de industri-

alização para outros usos. Esse estado perdura 

por três fatores: 1) pela dependência, dos paí-

ses em desenvolvimento, do mercado interna-

cional na produção das culturas costumeiras, 

2) pela falta de pesquisa e desenvolvimento de 

novas culturas, nesses países, que tornem 

capazes de colocar no mercado novas espécies 

para competir em termos de padrões de quali-

dade com as já existentes e 3) pelo estigma  

que as espécies nativas ainda possuem para 

utilização em larga escala pelos seres humanos 

não silvícolas. Esse aspectos são também dis-

cutidos em Plotkin (1988), o qual cita que isso 

tem impedido o desenvolvimento dessas cul-

turas. Schultes (1979), Prance (1982) e Balick 

(1985) fazem referência 5 Amazônia corno 

fonte de novas espécies de plantas com poten-

cial econômico. Willians (1988), referindo-se à 

identificação e conservação das plantas ali-

mentares, aborda os três tipos de espécies sil-

vestres de interesse para conservação citadas 

pelos conserva cion istas e organizações finan-

ceiras internacionais: os progenitores das plan-

tas cultivadas, espécies usadas e não domesti-

cadas e aquelas que no futuro podem vir a ser 

utilizadas. Para cada caso, tanto o 1BPGR 

quanto a FAO, possuem uma rede de ativi-

dades para promover a coleção, conservação, 

documentação e uso do germoplasma. 

Utilizando-se os levantamentos sobre as espé-

cies amazônicas já coletadas e disponibi-

lizadas nos principais herbários da região (lAN 

- Embrapa Amazônia Oriental, 1NPA - instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia e MG - 

Museu Paraense Emilio Goeldi), foi realizado 

um levantamento preliminar (Farte 1), do uso 

potencial destas, através de revisões de liter-

atura e informações de cerca de 25 anos de 

conhecimentos sobre a Amazõnia. A nomen-

clatura das espécies foi corrigida para 

sinonímia botânica e atualizada quanto aos 

nomes dos autores e famílias, usando fontes, 

na internet, como do Jardim Botânico de 

TVlissouri, o lnternational Plant Nomenclature 

index, o Grey Card Catalogue e o index 

1-lerbariorum. Os nomes vernaculares das espé-

cies foram evitados visto que estes variam 

entre regiões ou são comuns para espécies 

diferentes; também, visando preservar a busca 
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indiscriminada das espécies na região por pes-

soas não vinculadas à ciência. A utilidade 

potencial (17 itens, diretamente correlaciona-

dos com os interesses agronômicos regionais) 

de cada espécie será apresentada na forma de 

Tabela, no painel, onde os nomes científicos e 

as famílias botânicas serão fornecidos. O 

potencial das espécies será citado em ordem 

decrescente, levando-se em consideração o 

número de espécies em cada grupo. As legu-

minosas, embora inicialmente separadas em 

três famílias (Caesalpiniaceae, Fabaceae e 

Mimosaceae), serão referendadas na Tabela 1 

de acordo com o sistema do Jardim Botânico 

de Missouri, o qual considera todas como 

Fabaceae. Devido ao fato de este ser um tra-

balho pioneiro sobre o potencial agronômico 

de espécies amazônicas, algumas das obras 

consultadas foram de cunho generalizado 

(Corrêa, 1984; Hohene, 19 ; Rizzini, 1990; 

Lorenzi, 1992 e Carvalho, 1994), isto é, con-

siderando espécies de várias regiões, muitas 

das quais não identificadas como amazônicas. 

Poucas obras sobre espécies amazônicas fazem 

referências aos usos agronômicos de algumas 

das espécies listadas (Loureiro a Silva, 1968; 

Prance a Silva, 1975; Rodrigues, 1989; Silva et 

aI., 1977). Foram identificadas, até o momen-

to, 668 espécies, incluidas em 91 famílias 

botânicas, indicando a diversidade vegetal 

existente na Amazônia e a ampla possibilidade 

de aproveitamento das mesmas na área 

agronômica. O principal potencial agronômico 

das espécies listadas nessa primeira etapa 

(Parte 1), demonstra que a maior utilidade está 

no uso alimentício, seguido do aproveitamen-

to como oleaginosas, e nos demais usos con-

siderados. Poucas famílias possuem um 

número grande de espécies potenciais 

(39,76%, para famílias com até 20 espécies), 

enquanto que a maioria possui poucas espécies 

com potencial agronômico (60,240/o,  entre 18 

espécies e 1 espécie). As famílias mais impor-

tantes para utilização agronômica estão entre 

as Leguminosas (FABACEAE), com o maior 

número de espécies com potencial agronômi-

co, seguida das Palmeiras (ARECACEAE). 

Algumas espécies apresentam mais de uma 

utilidade, sendo que Anacardium occídentale, 
Bixa ore/lana, Cecropia peltata, Ce/ba pentan- 

dra, Pach/ra aquatica e Trema micrantha, 
destacam-se pela multiplicidade de seus usos 

potenciais. Muitas Leguminosas já são ampla-

mente trabalhadas no meio agronômico, mas o 

uso das Palmeiras ainda é restrito. Para a 

Amazônia entretanto, nem todas as 

Leguminosas e Palmeiras têm merecido inter-

esse, embora sejam muito representativas da 

diversidade e do potencial de utilização de 

espécies da região. Lorenzi et al. (1 996) fazem 

referência à 132 espécies brasileiras de 

palmeiras, 66 amazônicas e 151 exóticas, o 

que significa dizer que esse grupo de plantas, 

embora com potencial de usos múltiplos, ainda 

não é valorizado, apelando-se para a utilização 

de espécies exóticas de Arecaceae. Dentre as 

espécies com interesse agronômico, os gêneros 

mais representativos em número de espécies 

foram: /ngae Passiflora, com 21 espécies cada, 

seguidas por Copa/fera (12 espécies), 

Theobroma, Prot/um e Byrsonfma, cada uma 

com 11 espécies. Apenas com o levantamento 

da diversidade vegetal realizada nos principais 

herbários da região (Lleras et aI., 1992 e Lleras 

et al., 1 999a e 1 999b), é que foi possível iden-

tificar as espécies amazônicas listadas no pre-

sente trabalho. isso se deve ao fato de que o 

desconhecimento da biodiversidade e a falta de 

estudos etnobotânicos dificulta o conhecimen-

to da utilização das espécies amazônicas, as 

quais são promissoras para vários fins, isso está 

subentendido na palestra ministrada pelo Dr. 

G. T. Prance no 51°. Congresso Nacional de 

Botânica, o qual cita que mais de 100 difer-

entes espécies vegetais podem ser utilizadas 

para os mais diversos fins em um única tribo 

indígena na Amazônia, desde a madeira para 

construção das ocas até o emprego medicinal e 

místico dessas espécies. Se esses povos desa-

parecem, suas tradições e conhecimentos tam-

bém serão irreversivelmente perdidos. Plotkin 

(1 988) lista 8 espécies amazônicas ( Po uro uma 
cecropiae foi/a, So/anum qu/toense, Bactr/s 
gasioae, Ainaranthus cauo'atus, A. cruentus, A. 
hipochondriachus, Annona mur/cata e Mauritia 
flexuosa) com potencial elevado de inclusão no 

mercado mundial de alimentos, além de outras 

espécies citadas como pesticidas naturais, pro-

dutoras de óleos e gorduras, e fibras. Schults 

(1979) também faz referência à espécies úteis 

E*I 
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Figura 1. Número de espécies amazônicas, de interesse agronômico, representadas 
por famílias botânicas. 
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WIU 01 - 05 espécies 

E 06-10espécies 

E 11 -15 espécies 

DIII 16-20 espécies 

E 21 - 25 espécies 

E 26 - 30 espécies 

• 31 - 35 espécies 

E 36 - 40 espécies 

E >41 espécies 

neotropicais as quais podem ser amplamente 

utilizadas em Sistemas Agroflorestais. A prin-

cipal utilização da diversidade de espécies 

vagetais (Mono e Dicotiledâneas) da 

Amazônia está relacionada ao uso das espécies 

como alimentícias, oleaginosas, forrageiras, 

resina, fibra, para celulose e papel, látex, 

lenha, melífera, inseticida, adubo verde, com-

bustível, paina, cerca viva, crescimento rápido, 

fixadora de terrenos e alvejante, em ordem 

decrescente de potencialidade de uso. As 

famílias mais importantes, dentro do potencial 

agronômico, 	foram 	as 	Leguminosas 

(CAESALPIN1ACEAE, FABA-CEAE e M1MO-

SACEAE, sensu str/cto) e as Palmeiras (ARE-

CACEAE). lsso infere na importância do dire-

cionamento das pesquisas agronômicas na 

região, para esses dois grupos de plantas, 

especialmente no que se refere à utilização 

destas em Sistemas Agroflorestais, no intuito 

de ampliar-se o leque de possibilidade de 

aumento da utilização da diversidade vegetal 

regional e suas potencialidades, gerando 

avanços sócio - econômicos. 
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Cipós nas capoeiras: uma ameaça para os 

sistemas agroflorestais 

(Manacapuru, estado do Amazonas, Brasil). 
Danielie MITJA fl;Johannes  Van LEEUWEN (2); Maria do Socorro Souza da MOTA (3); 

João Batista Moreira GOMES (4). 

(1) 1W/LER. (2), (3), (4) Inpa/ CPCA. 

Na região de Manacapuru, município 

próximo a Manaus, capital do Estado, a agri-

cultura é principalmente orientada na pro-

dução de mandioca. Nos últimos anos, com a 

melhoria da rede rodoviária e as necessidades 

crescentes dessas duas cidades em alcançar 

produtos frescos, abriu-se uma nova oportu-

nidade para os agricultores diversificarem a 

produção agrícola. Em 1992, o Núcleo 

Agroflorestal do 1NPA iniciou, nesta área, um 

projeto de pesquisa participativa em pequenas 

propriedades rurais (Van Leeuwen et ai, 1 994; 

Mota, 1997 ; Van l±euwen et ai, 2000). O 

Núcleo, juntamente com os produtores, deli-

neou uma proposta, baseada nos interesses dos 

produtores e na análise do uso da terra na pro-

priedade. O Núcleo forneceu apoio técnico, 

enquanto que as decisões finais ficaram com o 

agricultor, que instalou o plantio em seu ter-

reno e forneceu toda a mão-de-obra. Neste 

trabalho, será analisada a influência da 

vegetação espontânea, e em particular dos 

cipós lenhosos sobre o crescimento e a mortal-

idade das espécies agroflorestais plantadas 

em SAFs instalados após floresta primária ou 

após capoeira. 

Quatro SAFs foram implantados após 

desmatamento da floresta primária e três após 

desmatamento de capoeiras. Medidas de 

crescimento e mortalidade das espécies plan-

tadas foram realizadas anualmente. Um levan-

tamento da vegetação lenhosa das parcelas foi 

feita pelo método do transecto. 

Breve histórico das parcelas agro flo-
restais 2 - Foram feitos plantios de mandioca 

no SF1 durante 4,5 anos, o primeiro plantio 

sendo logo após a instalação do SAF. No SF4, 

os plantios de mandioca foram feitos no  

momento da instalação e permaneceram por 

apenas 1 ano e 3 meses. Os SF2 e SF3 tiveram 

plantios de abacaxi por 3 anos, sendo que no 

SF2 o abacaxi foi plantado juntamente com o 

SAF e no SF3 ele tinha sido plantado 1 ano 

antes da instalação do sistema. As parcelas 

após floresta primária tiveram somente uma 

intervenção de derruba/queima antes da insta-

lação do SAF, exceto SF4 que teve duas. Nos 

SAFs após capoeira foi plantado mandioca que 

permaneceu 1 ano e 3 meses no SC2, 1 ano e 

5 meses no 50 e 1,5 ano no 5C3, sempre com 

menos de 1 ano junto com o SAF. Os terrenos 

com os SAFs após capoeira, sofreram diversos 

ciclos de derruba/queima, a parcela 5C3, a mais 

antigamente cultivada, teve, nos últimos 

20 anos, 3 a 4 ciclos de derruba/queima. 

Um estudo das limpezas realizadas nos SAFs 

nestes últimos anos, mostrou que no SF1 as 

limpezas foram numerosas, que SF2 e SC3 

tiveram limpezas anuais, e SF3, SF4, SC1 e 

SC2 tiveram menos de uma limpeza por ano. 

O cultivo manual do pequeno agricultor 

não provoca degradações notáveis dos solos, 

após alguns anos de SAFs, seja após floresta 

seja após capoeira (l.uizão, et ai, 1999, 

Desjardins com. pes.). 

Crescimento e morta/idade das árvores 
dos sistemas agro florestais - As medidas feitas 

após 2 anos de crescimento mostraram que as 

espécies do SAF cresceram melhor nas parcelas 

instaladas após derruba recente da floresta 

primária do que após derruba da capoeira 

(Tabela la). Igualmente, a mortalidade destas 

espécies foi maior nos sistemas após capoeira 

(Tabela 1 b). As medidas realizadas nos anos 

seguintes nos SAFs (Van Leeuwen, dados não 

publicados) mostraram a manutenção dessa 

/ 
1 ,-
lv 

NJ 

1 Daniel/e MIL/A, Botânico/E cálogo, Doutora, (AD (Institue de Recherche pour Ia dãveloppcment) / LER (Loborotoire d'Etudes Aura/es), 977 ovenue 
Agoprli BP 5045, 34032 Montpellier, França, e-mail: mitio@mpl.ird.fr.  
2 Cada uma das 7parcelos agroflarestos e composto de sub parcelas, trotados às vezes de maneiro diferente pelo agricultor, neste trabalho serão 
consideradas os tratamentos efetuados no subporcelo no quol o vegetação secundário fai rstudada. 
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Tabela 1. a) Altura total (m), por parcela, das 4 espécies melhor representadas nos SAFs. após 2 anos 
de plantio; b) Sobrevivência media em (o/o) por espécie, nos SAFs (dados extraídos de Mota, 1997). 

Parcelas (número de produtor) 

Espécies SF1 (6) SF2 (32) SF3 (31) SF4 (34) 5C1(10) SC2 (7B) SC3 (38B) 

a) Abiu - 3,65 3,84 2,74 2,26 1,56 - 

Pupunha 2,14 2,96 3,28 2,52 2,03 1,5 0,61 

Castanha-do-pará 2,77 2,64 2,78 2,02 1,49 1,18 - 

Açai-do-pará 1,88 1,41 1,96 1,87 1,9 1,94 1,03 

Média * 2,405 2,665 2,965 2,287 1,92 1,545 0,983 

b) Abiu - 100 100 100 83 53 - 

Pupunha 96 100 97 100 57 76 45 

Castanha-do-pará 85 100 91 100 88 86 - 

Açai-do-pará 87 75 80 58 100 79 25 

Média obtida depois de estimar os valores falta n tes 

diferença entre os sistemas após floresta 

primária e os após capoeira. 

A vegetação secundá ria presente nas 
parcelas agro florestais - O estudo da vegetação 

secundária presente nas parcelas mostrou que 

os 3 SAFs após capoeira apresentaram uma 

maior produção de indivíduos lenhosos, sendo 

a maioria dos indivíduos formada por cipós 

lenhosos, principalmente representados por 

Deuis floribunda (Benth.) Ducke (Fig. 1). Nos 

SAFs após floresta primária, a quantia de 

lenhosos foi menor e a maioria dos indivíduos 

daquelas parcelas foram arbustos ou árvores. 

Nos SAFs após capoeira, a riqueza 

florística dos lenhosos foi alta (em média 78 

espécies), enquanto ela foi menor naqueles 

SAFs após floresta (em média 48 espécies). 

Qual é o efeito das atividades antrópi-
cas antigas sobre a vegetação espontânea ? A 

repetição das queimadas nas áreas antro-

pisadas levou à uma seleção de espécies de 

cipós (Mitja et aI., 1998). O cipó Derris flori-
bunda, oriundo da floresta primária, onde 

existe em menor densidade, acaba sendo uma 

planta invasora nos sistemas após capoeira. A 

grande resistência destes cipós à perturbação 

provém da capacidade de rebrotar rapidamente 

depois da passagem do fogo e de ocupar o 

espaço, atrapalhando as espécies plantadas. 

Qual é o efeito da vegetação espon-
tânea sobre as espécies cio sistema ? Nos sis- 

92 

temas após floresta primária, uma limpeza 

anual (SF2), às vezes menos, é suficiente para 

obter um crescimento razoável das espécies 

agroflorestais, enquanto que nos sistemas após 

capoeira, uma limpeza anual (5C3) é insufi-

ciente para impedir a invasão de cipós 

lenhosos e obter un resultado comparável. 

Nos SAFs após floresta primária, verifi-

cou-se uma menor ocorrência de cipós 

lenhosos do que nos SAFs após capoeira, 

consequentemente, a competição entre as 

espécies agroflorestais e a vegetação espon-

tânea é maior nestes últimos. Estes cipós criam 

rapidamente uma rede de caules entrelaçados 

que dificulta as atividades do agricultor na 

parcela e impede o crescimento das espécies 

agroflorestais. 

Figura 1. Proporç5o de lenhosos e de cipós lenhosos. 
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Mas porque as limpezas dos SAPs após 
capoeira não são mais numerosas? Deve-se 

considerar o estabelecimento do agricultor 
como um todo e a força de trabalho dele como 
um recurso limitado. Estes agricultores são, 

principalmente e tradicionalmente, produtores 
de mandioca que limpam três vezes por ano 
para conseguir a produção esperada. Os SAFs 

são um tipo de cultivo novo, improdutivos nos 
primeiros anos. No caso de penúria ou impos-
sibilidade de pagar ruão-de-obra, o que é a 

regra geral, o agricultor vai privilegiar a 

limpeza da mandioca em detrimento cia 
limpeza dos SAFs sem mandioca ou abacaxi 
(Brasil, 1999). Os SAFs instalados após floresta 

primária permitem pelo menos 1 ano (e até 
vários anos) de cultivo alimentício, que se 
desenvolve em associação com as espécies 
agroflorestais. Durante este período, o agricul-
tor limpa o SAF, juntamente com a mandioca 
ouo abacaxi, sem trabalho adicional. Nos SAFs 
após capoeira, a duração do cultivo de man-
dioca depois da instalação do SAF foi menor 
do que 1 ano. Assim, estes SAFs não se bene-
ficiaram das mesmas limpezas nos primeiros 
anos por falta de tempo do agricultor. Como a 
vegetação espontânea se desenvolve muito 
rapidamente nos SAFs após capoeira, a 
tendência é o agricultor sentir-se desestimula-
do e atrasar as limpezas ao invés de aumentá-
las, como seria necessário para este tipo de 

vegetação. lsto leva, ao final, a uma maior 
mortalidade e menor crescimento em altura 
das espécies agroflorestais. 

Conclusões 
Para pequenos agricultores, a instalação 

de. SAFs após floresta primária parece uma 
opção razoável. 

A proliferação de cipós ligada à limi-

tações do agricultor em mão-de-obra, consti-

tui uma ameaça ao bom desenvolvimento das 
espécies agroflorestais nos SAPs instalados 
após capoeira, podendo até causar o fracasso 

desses sistemas. 
O 	aproveitamento 	agrícola 	das 

capoeiras, freqüentemente apresentado como 
uma alternativa para o desenvolvimento, pode 
se tornar bem menos atrativo quando existe na 
área uma alta densidade de cipós. 
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Colonizações micorrízicas em sistema agroflorestal 
com cupuaçu e guaraná em um Latossolo ácido e de 

baixa fertilidade da Amazônia Central. 
Arlem Nascimento de OLIVEIRA(i); Luiz Antonio de OLIVEIRA(2); 

(1) Fundação Universidade do Amazonas (FUA) 

(2) Instituto Nadonal de Pesquisas da Amazônia (Inpa). 

Uma das principais limitações para a 

agricultura amazônica é a baixa fertilidade e 

elevada acidez da maioria dos solos. O uso 

desses solos com sistemas agroflorestais é uma 

alternativa econômica e ecologicamente viável 

na região, podendo ser implantados nas áreas 

já desmatadas, diminuindo as pressões contra 

as florestas naturais (Oliveira, 1991). 

Os fungos micorrízicos arbusculares 

(FMA) estão presentes em quase todos os 

solos, sendo que a sua população pode ser 

reduzida ou estar ausente naqueles em pousio 

ou alterados pela agricultura intensiva. A 

ocorrência e a densidade desses fungos 

dependem, normalmente, das características 

da planta hospedeira, do fungo micorrízico e 

dos fatores ambientes como o clima e as 

características do solo. 

Levando em consideração a escassez de 

informações referentes à influência das carac-

terísticas químicas do solo sobre a colonização 

micorrízica e quantidade de esporos, o pre-

sente estudo objetivou ampliar estas infor-

mações para uma maior compreensão de como 

os nutrientes atuam no estabelecimento e 

desenvolvimento fúngico em solos ácidos e de 

baixa fertilidade da região. 

O sistema agroflorestal encontra-se em 

área de propriedade da Escola Agrotécnica 

Federal de Manaus, em Latossolo Amarelo de 

textura argilosa. Nesse sistema encontram-se as 

seguintes espécies: castanheira da Amazônia 

(Bertholletia excelsa), café (Coffea arabica), 

guaraná (Paullinia cupana) e cupuaçu (Theo-

broma grandiflorum). No presente estudo foram 

usados apenas o guraraná e o cupuaçu, com dez 

plantas como repetições para cada espécie. 

Foram coletadas para as análises, raízes 

e solos em quatro épocas de arnostrageru 

(08198, 09198, 04199 e 05/99), usando-se dez  

plantas de cada espécie como repetições. As 

raízes foram usadas para as determinações das 

colonizações micorrízicas segundo a técnica de 

Kormanick et al. (1980). As amostras de solo 

foram usadas para a contagem de esporos e 

análise química quanto ao pH (água) e teores 

de Al, Ca, Mg, 1<, P, Zn, Mn e Fe (Tabela i). 

As taxas de colonização radicular vari-

aram de 12,80/o  a 1 9,50/o, não indicando vari-

ação significativa entre as espécies (Tabela 2). 

Contudo, quanto às épocas de avaliações, o 

mês de agosto foi estatisticamente inferior em 

relação ao mês de abril, com uma colonização 

média de 1 3,3 0/o das raízes analisadas, a colo-

nização mais intensa foi verificada no mês de 

abril, embora não diferindo significativamente 

dos meses de setembro e maio. Este fato está 

em desacordo com o observado (Guitton, 

1996), que registrou maiores índices de colo-

nização radicular nos meses menos chuvosos 

do ano; estando, porém, em consonância Com 

os estudos de Oliveira e Oliveira (1998) e 

Oliveira et al. (1999), os quais registraram os 

maiores índices de colonização micorrizica em 

épocas mais chuvosas do ano em plantios 

experimentais na região de Manaus. 

TABELA 1. Resultados das análises químicas de um 

Latossolo Amarelo cultivado com cupuaçu e guaraná 
em sistema agroflorestal na região de Manaus-AM. 

Características 	 Valores 

pil (1120) 3,8 

Al++H-i- (cmolc kg-1) 2,4 

Ca (crnolc kq- 1) 0,5 

Mg (cmolc kg- 1) 0,3 

K (nig kg-1) 32,7 

P (mg kg-1) 17,4 

Zn (mg kg-1) 4,0 
Mn (mg kg-. 1) 5,3 

Fe (mg kg-1) 119,0 
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TABELA 2. Percentuais de colonização por micorrizas e número de esporos em cupuaçu e guaraná em quatro 

épocas de coleta. Manaus-AM. 

------------- EPOCAS DE COLETA ----------- - 

ESPÉCiES AGO/98 SET/98 ABR/99 MA1/99 MÉDiAS/ESPÉCIES 

COLONIZAÇÃO RADICLLAR (%) 

Cupuaçu 12,8 16,2 16,6 15,3 15,2 

Guaraná 13,9 16,1 19,5 14,0 15,9 

MÉDiAS/ÉPOCAS 1 3,3y 1 6,lxy 1 8,lx 1 4,7xy - 

NÚMERO DE ESPOROS NO SOLO (NEMA, N1309) 
Cupuaçu 30 56 294 303 171 

Guaraná 18 51 336 360 191 

MÉDiAS/ÉPOCAS 24y 54y 315x 332x - 

As m&dias com letras iguais nas linhas não diferem estatistica mente pelo teste de Tukey a 5/o de probabilidade 

O número de esporos entre as espécies 

variou de 18 a 360 esporos por 30g de solo 

(Tabela 2). Apesar da grande amplitude obser-

vada entre as plantas, esta, porém, não refletiu 

em variação significativa entre as mesmas. 

Quanto às médias das épocas de amostragem, 

os meses de abril e maio foram estatistica-

mente superiores em relação aos demais perío-

dos de coleta, apresentando, respectivamente, 

uma colonização média de 315 e 332 esporos. 

Esta observação está de acordo com os 

resultados obtidos por Guitton (1996), o qual 

verificou maior número de esporos durante os 

meses mais chuvosos do ano, em oito espécies 

florestais da Amazônia. 

Do total de 18 correlações estudadas 

entre as colonizações por fungos micorrízicos 

ou seus esporos e os teores de elementos nos 

solos (AI, Ca, Mg, 1<, P, Zn, Mn e Fe), além do 

pH, apenas sete foram estatisticamente signi-

ficativas (Tabelas 3 e 4). No cupuaçu, a taxa de 

colonização radicular apresentou correlação 

linearmente significativa com os nutrientes Mg 

e K. Como pode ser observado na Tabela 1, 

estes elementos encontram-se em baixos 

teores no solo, sugerindo que o aumento da 

concentração destes cátions pode favorecer a 

colonização por EMA e consequentemente, 

melhorar o rendimento das plantas, uma vez 

que estas teriam suas capacidades de explo-

ração radicular aumentadas de forma expressi-

va pelas hifas fúngicas. 

Os níveis de colonizações por FMA 

observados no guaraná correlacionaram-se sig-

nificativamente com o Mn e o pH, indicando  

que a elevação da concentração de Mn e a 

redução da acidez do solo através da adição de 

CaCO 3  e rvl9CO 3  seriam fatores favoráveis à col-

onização micon-ízica nesta condição edáfica. 

Por outro lado, a redução excessiva da acidez 

poderá acarretar de alguma maneira o aumen- 

to na produção de estruturas de resistência 

(esporos) conforme constatado na Tabela 4. 

Os números de esporos correla-

cionaram-se ainda com os teores de Mg e 1K no 

solo (Tabela 4). Esta constatação reforça a 

idéia de que a melhoria do ambiente rizosféri- 

co traz benefícios não somente à simbiose, 

mas também à esporulação dos fungos 

micorrizicos. 
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TABELA 4. Correlações entre número de esporos de 
fungos micorrizicos arbusculares (NEMA) e os 

parâmetros químicos do rizosfera de guaraná e 

cupuaçu em Sistema Agroflorestal. Manaus-AM. 

ESPÉCiES 	EQUAÇÕES 	 VALORES de 

Cupuaçu 	NEMA = 667,64Mg - 92,73 	0 , 65* 

NEMA = 25,321( - 612,86 	0 , 85** 

Guaran5 	NEMA = 333,65p11 - 1117,21 	0,79* 

Obs.: * , 	sig nificativos aos níveis de 5 e la/o, respectiva men te. 
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Seção Técnica 1 - Biodiversidade e Processos Funcionais de SAF 

Comportamento de espécies arbóreas de 
uso múltiplo para sistemas agroflorestais 

no estado do Acre 
idésio Luis FRANKE( ); ERas Meio de MIRANDA (2); Judson Ferreira VALENTIM(3) 

(1,2, e 3) Embrapa Acre, Rio Branco-AC 

A presença de árvores favorece os sis-

temas de produção agroflorestais em aspectos 

tais como a manutenção da ciclagem de nutri-

entes e o aumento na diversidade de espécies 

(OET, 1986). 
As necessidades e justificativas para o 

reflorestamento, especialmente com árvores de 

uso múltiplo em monocultivo ou em sistemas 

agroflorestais, são muitas e variam de acordo 

com as características ambientais e sócio-

econômicas de cada região. No Acre, a cober-

tura vegetal predominante é a floresta tropical 

úmida, com elevada diversidade de espécies 

por hectare. Nestas áreas, a principal atividade 

econômica, no último século, tem sido o extra-

tMsmo do látex da seringueira (Hevea sp) e a 

coleta da castanha-do-brasil (Bertho/etia 
excelsa H.B.K). Entretanto, nos últimos 30 

anos, a desestruturação do sistema extrativo da 

borracha dos seringais nativos, a criação de 

projetos de colonização e a implantação e 

expansão da atividade pecuária transformaram 

a economia do setor primário do Acre 

(Valentim, 1989; Valentim e Moreira, 1994). 

Os sistemas agroflorestais são alternati-

vas de uso da terra que podem ser ecológica e 

economicamente viáveis na Amazônia. Para 

isso, devem ser bem planejados, sendo um dos 

aspectos importantes, a identificação de espé-

cies lenhosas adequadas para serem usadas 

como componentes desses sistemas. 

Objetiva-se avaliar o desempenho de 

espécies arbóreas com potencial de uso múlti-

plo para uso em Sistemas Agroflorestais, visan-

do acompanhar o desenvolvimento das 

mesmas nas condições ambientais do Acre. O 

estudo está sendo conduzido na Estação 

Experimental da Embrapa Acre, localizada no 

km 14 da rodovia BR 364, em Rio Branco, AC. 

O ecossistema da região é de floresta 

tropical úmida e a altitude é de 1 60m. A área 

foi desmatada no início da década de 70, 

sendo estabelecida pastagem de colonião 

(Panfcurn maximum). Durante a década de 80 

a área foi utilizada para experimentos diversos 

de hortaliças e forrageiras e, posteriormente, 

mantida em pousio por cerca de três anos. O 

solo da área é do tipo Argissolo Vermelho 

Amarelo, a precipitação média anual é de 

1 .865mm e a temperatura média anual é de 

24,3oC. 

O delineamento experimental foi de 

blocos casualizados, com cinco repetições. 

Foram avaliadas doze espécies, sendo seis na-

tivas: amarelão (Aspidosperma vargasiiA.DCJ, 
cedro (Cedrela odorata L.), cerejeira (Torresea 
acreana Duck.), mulateiro (Cal,ycopliyllum 
spruceanum Bent.), cajá (Spondias Iutea L.), 

espinheiro preto (Acarta po/lyphylla A.DCJ; e 

seis introduzidas: Gliricidia sepium (Jacquin) 

lKunth ex Walpers, Erythrina fusca Lour., 

Erytl;rina poeppigfana (Walp.) O.F. Cook, 

Erythrina berteroana Urban, Leucaena leuco-
cephala (Lam. De Wit.) e Acarta mangium 
Willd. As parcelas foram constituídas por linhas 

de vinte plantas de cada espécie, plantadas no 

espaçamento de 1,50m x 1,50m. Foram utili-

zadas como bordadura duas fileiras de L. leu-
cocephala ao redor de cada bloco. As mudas 

foram preparadas em sementeira, sendo poste-

riormente repicadas para sacos plásticos de 

15cm x 30cm e plantadas no local definitivo 

em janeiro de 1993. 

As avaliações foram realizadas com base 

na determinação da sobrevivência e de obser-

vações anuais do crescimento, através da medi-

ção da altura total, diâmetro basal, diâmetro da 

copa e diâmetro a altura do peito (DAP) até 

agosto de 2000. Na análise estatística com-

parou-se as médias através do teste de Duncan. 

7 Eng-Agr., Economista, B.5c., Embropo Acre, Caixa Posta! 392, CEP 69908-970, Rio Bronco, AO. 
(-maiLidesio@epafoc.embrapo.br  
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TABELA 1. Altura total (m) e o respectivo incremento médio anual (IMA) em metros, verificado no crescimento de 
espécies multi-uso nativas e introduzidas, no período de 1994 a 2000, em Rio Branco-AC. 

Espécie 1994 1997* 2000* 1MA - 1997 1MA - 2000 

Acacia mangium 2,87 11,72 a 14,50a 2,91 1,91 
Acacia pol/yphy/Ia 1,32 9,29 b 10,29b 2,66 1,35 
Aspidosperma vargasil 0,25 1,67 g 4,451` 0,47 0,59 
Ca/ycophy//um spruceanum 1,27 5,94 d 6,88c 1,56 0,91 
Cedrela odorata 0,43 2,66 f 4,74f' 0,74 0,62 
Eiyt/irinaberteroana 1,48 3,84e 4,61f 0,78 0,61 
Erythrina fusca 2,09 5,53 d 6,00d 1,35 0,79 
Eryt/arina poeppiçjfana 1,48 4,63 e 4,96ef 0,85 0,65 
Glincidia sepium 1,66 5,87 d 7,04c 1,40 0,93 
Leucaenaleucocepha/a 3,07 7,23 C 7,61c 2,38 1,00 
Spondias /utea 0,95 4,43 e 5,74de 1,16 0,76 
Torresea acreana 1,36 3,77 e 5,92d 0,80 0,78 

'Médias seg uidas da mesma letra na cal una não diferem estatistica mente e ntre si pelo teste de Ou neo n ao nivel de Solo  de probabilidade 

A sobrevivência das espécies foi: 
Ceclre/a oclorata 45%; Spondias /utea 55%; 
Aspidosperma vargasii 5 5 0/o; Leucaena leuco-
cephala 71°/o; Erythrina fusco 62 0/o; 
Calycop/iyllum sprucea num 95%; Gifricidia 
sepium 81 0/o; Torresea acreana 7 Bo/o; Erythrina 
berteroana 78%; Acacia pollyp/i,yl/a 75%; 
Erythrina poeppigiana 54%; A cada mangium 
450/o. Entretanto, as erytrinas, cedro, cajá, acá-
eia mangio e amarelão sofreram urrt desbaste 
no quinto ano para padronização e uni-
formização de cada espécie, eliminando-se as 
plantas que não apresentaram desenvolvimen-
to satisfatório. 

As espécies que apresentaram maior 
incremento médio em altura total no período 
avaliado foram Acacia mangium, Acacia po/ly -
phy//a, Gliricidia sepium e Leucaena lavro-
cephala, conforme pode ser observado na 
Tabela 1. Quanto ao incremento em DAP, tam-
bém destacaram-se as espécies Acacia 
mangium, Acarta po//yphy//a, seguidas por E. 
fusco, E. poeppigiana e Spondias lutea (Tabela 
2). Para a variável diâmetro de copa, os incre-
mèntos maiores foram para Acacia mangium, 
Acácia pollyphylla, Gliricidia sepium, E. fusca e 
Torresea acreana (Tabela 3). 

As espécies que apresentaram maior 
velocidade de crescimento foram Acacia 
mangium e Acácia pol/yphy//a , considerando-
se as variáveis altura total, diâmetro basal e 
DAP. As médias obtidas para estas variáveis  

foram significativamente superiores às das 
demais espécies (Tabela 1, 2 e 3). 

Nos últimos três anos as espécies nati-
vas C. spruceanum, Torresea acreana e 
Aspidosperma vargasü apresentaram um 
incremento em altura e DAP superior aos 
primeiros quatro anos. 

O crescimento em altura de L. leuco-
cepha/a e G. sepium obtido neste experimento 
está de acordo com os valores encontrado por 
l-lughell (1990), ao desenvolver modelos de 
predição de crescimento e rendimento, para 
estas duas espécies, em solos de regular quali-
dade na América Central (Centro Agronómico 
Tropical de lnvestigación y Enseflanza, 

1991a e 1991b). 
Acarta mangium foi considerada, 

isoladamente, a espécie mais promissora, em 
termos de velocidade de crescimento. Esta 
espécie mostrou excelente desempenho no 
campo, observando-se plantas vigorosas e de 
crescimento uniforme. Os resultados obtidos 
para A. mangium, levando-se em conta o tipo 
de solo onde o experimento foi estabelecido, 
são coerentes com os relatados por Centro 
Agronómico Tropical de lnvestigacion y 
Enseflanza (1992), na Costa Rica. 

Entre as espécies nativas, os melhores 
resultados foram obtidos com o espinheiro 
preto (Acarta po//yphy/la) e mulateiro 
(Ca/ycophylluni spruceanum). O muiateiro 
apresenta potencial para reflorestamento, para 
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TABELA 2. DAP (cm) e o respectivo incremento médio anual (IMA) em cm, verificado no crescimento de espécies 

multi-uso nativas e introduzidas, no período de 1994 a 2000, em Rio Branco-AC. 

Espécie 
	 1994* 	1997** 	2000** 	1MA - 1997 	IMA - 2000 

Acacia mangium 4,82 14,98a 21,21a 3,33 2,79 

Acacia pollyphylla 2,20 9,651 1 4,55b 2,14 1,91 

Aspidospernia vargasii 0,79 1 ,79g 5,1 6f 0,40 0,68 

Calycophyllum spruceanum 2,36 4,50def 5,361` 1,00 0,71 

Cedrela odorata 1,45 3,81 ef 6,49def 0,85 0,85 

Eiythrina berteroana 4,97 4,86def 5,36f 1,08 0,71 

Erythrina fusca 7,12 904h 9,63c 2,01 1,27 

Erythrina poeppigiana 4,37 6,75c 8,34cd 1,50 1,10 

Gliricidia sepium 3,47 5,1 Bde 6,42ef 1,15 0,84 

1eucaena leucocephala 2,78 4,96def 5,70f 1,10 0,75 

Spondias lutea 2,32 5,51 cd 8,1 2cde 1,22 1,07 

Torresea acreana 1,81 3,66f 6,81 def 0,81 0,90 

• Diãmetro basal 
Médias seguidas da mesm a letra na coluna não diferem estatistica me nte e ntre si, pelo teste de Dunca n, ao n ivel de 5°/a de probabilidade. 

TABELA 3. Diâmetro de copa (m) e o respectivo incremento médio anual (IMA) em metros, verificado no 

crescimento de espécies nativas e introduzidas, no período de 1994 a 2000. em Rio Branco-AC. 

Espécie 	 1994 	1996* 	2000* 	1MA - 1996 	1MA - 2000 

Acacia mangium 1,74 3,11 b 6,92a 0,68 1,54 

Acacia poliyphylla 1,07 6,07a .6,1 6h 2,50 1,37 

Aspidosperma vargasii nm 1,21 d 2,64cdef 0,60 0,59 

Calycophyllum spruceanum 0,61 1 ,82cd 2,01 fg 0,60 0,45 

Cedrela odorata 0,42 1,20d 1,449 0,39 0,32 

Eiythrina berteroana 1,07 2,561:ic 2,88cde 0,74 0,64 

Erythrina fusca 1,46 3,20b 3,14cd 0,87 0,70 

Etythrina poeppigiana 0,73 1 ,66d 2,45def 0,46 0,54 

Gliricidia sepium 1,14 3,21 b 3,24c 1,03 0,72 

leucaena leucocephala 1,61 2,82b 2,35ef 0,60 0,52 

Spondias lutea 0,44 1,74cd 2,20ef 0,65 0,49 

Torresca acreana nrn 1 ,97cd 2,90cde 0,98 0,64 

'Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem estatistica mente entre si, pelo teste de Ounca n, ao n ivel de 50/o de probabilidade. 
em = não medido sem copa). 

produção de madeira para usos diversos e o 

Espinheiro Preto excelente para produção de 

carvão e lenha. 

As espécies introduzidas avaliadas neste 

trabalho já são amplamente utilizadas em 

grande parte das regiões tropicais do mundo, 

na recuperação de áreas degradadas, em plan-

tações isoladas, ou como componentes de sis-

temas agroflorestais. A maioria está adaptada a 

amplas condições de solo e clima, apresentan-

do rendimentos elevados (Flores Rodas, 1989). 

lima exceção deve ser feita para L. /euco- 

cepha/a, que em solos excessivamente ácidos 

tem seu desenvolvimento limitado. 

A propagação vegetativa e o melhora-

mento genético das espécies nativas, a curto e 

longo prazo, respectivamente, podem reduzir a 

desuniformidade observada no crescimento e 

aumentar a produtividade das espécies 

madeireiras. lnicialmente, pode-se obter um 

aumento no rendimento destas espécies com a 

simples aplicação de técnicas de coleta de 

sementes de matrizes selecionadas. 

As espécies apresentam potencial para 
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serem utilizadas na recuperação de áreas 

degradadas e como componentes de vários 

tipos de sistemas, produzindo bens e serviços, 

tais como: cercas vivas, sombreamento de cul-

turas perenes e de animais, produção de for-

ragem, adubo verde, madeira e frutos. 

As espécies introduzidas mostram-se 

promissoras para usos diversos, apresentando 

boa adaptação, com crescimento satisfatório e 

sem problemas fitossanitários que venham a 

limitar seu desenvolvimento. 

As espécies introduzidas Ara cia 
mangium, Leucaena Ieucocepha/a, Gliricidia 
sepium, Eiythrina fusca, E. poeppigfana e na ti - 

va s A cacia po//yphyl/a, Ca/ycop/zyl/urn 
spruceanum e Spondias lutra, são reconien-

dadas para a introdução em Sistemas 

Agroflorestais na região. 
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Comportamento de leguminosas forrageiras 
sob sombreamento de seringal adulto 

Newton de Lucena COSTA (1); Claudio Ramalho TONWSEND(2), João Avelar MAGALHÃES(3) 
e Ricardo Gonies de Araújo PEREIRA(2) 

(1)Embrapa Amapá, Macapá, AP. (2) Entrapa Rondônia, Porto Velho, RO.(3) Embrapa Meio Norte, Teresina, P1. 

Em Rondônia, a pecuária é uma das 

atividades de maior expressão econômica. O 

suporte alimentar dos rebanhos é constituído, 

basicamente, por pastagens cultivadas, as 

quais apresentam limitações quanto a produ-

tividade e qualidade da forragem, face a uti-

lização de práticas de manejo inadequadas, 

baixa fertilidade dos solos e incidência de pra-

gas, principalmente a cigarrinha-das-pastagens 

(Deois incompleta e D. [lavopicta). Ademais, a 

ocorrência de um período seco bem definido, 

implica na obtenção de rendimentos de for-

ragem extremamente baixos, reduzindo, por 

conseguinte, a capacidade de suporte das 

pastagens. Estes fatores, isolados ou conjunta-

mente, têm contribuído para o inicio do 

processo de degradação das pastagens, tornan-

do-se necessário a derrubada de novas áreas de 

florestas para a manutenção dos rebanhos 

(Costa, 1996). 

Os sistemas silvipastoris (SS) é uma das 

alternativas para otimizar a utilização racional 

e econômica dos recursos naturais, fornecendo 

produções contínuas de madeira, alimentos e 

forragens, além de diminuir os impactos 

ecológicos. A adoção de SS pode consolidar ou 

aumentar a produtividade da exploração 

agTopecuária ou pelo menos evitar que ocorra 

a degradação mais acentuada do solo e das 

pastagens, bem como, a diminuição da produ-

tMdade com o decorrer dos anos. 

Este trabalho teve como objetivo, 

avaliar o comportamento de leguminosas for-

rageiras estabelecidas sob sombreamento de 

seringal adulto, visando selecionar as mais 

promissoras para a formação de pastagens em 

sistemas silvipastoris. 

o experimento foi conduzido na 

Estação Experimental da Embrapa Rondônia, 
localizado no município de Porto Velho (96m  

de altitude, 8046de latitude sul e 63 0 5'de lon-

gitude oeste), durante o periodo de outubro de 

1996 a dezembro de 1998. O clima da região é 

tropical úmido do tipo Am, com estação seca 

bem definida U.tho a setembro), pluviosidade 

anual de 2.200mm; temperatura média anual 

de 24,9°C e umidade relativa do ar de 89%. O 

solo da área experimental é um Latossolo 

Amarelo, textura argilosa, com as seguintes 

características químicas: pH em água (1:2,5) = 

4,8; Al=1,9cmol/dm; Ca + T'vlg = 1,4cmol/dm 3 ; 

P = 2mg/kg e 1K = 71mg1k9. O delineamento 

experimental foi em blocos casualizados com 

três repetições. Os tratamentos consistiram de 

sete leguminosas forrageiras: Centrosema 
macrocarpum CIAT-5062, C1AT-5065, 
C. pubescens C1AT-43 8, Pueraria phaseolo ides 
C1AT-9900, Stylosanthes guianensis cv. 
Mineirão, Calopogonium mucunoides e 
Desmodium ovalifo/fum C1AT-350. 

O plantio foi realizado durante a 

primeira quinzena de dezembro de 1996 em 

um seringal estabelecido há cerca de 12 anos, 

no espaçamento de 3 x 7m. A adubação de 

estabelecimento constou da aplicação de 50 kg 

de P20 5/ha, sob a forma de superfosfato trip-

lo. A densidade de semeadura foi de 3,0kg de 

sementes/ha (Valor cultural = 90 0/o). Cada 
parcela foi constituída por quatro linhas de 

4,Om de comprimento, espaçadas de 0,5m. Os 

cortes foram realizados mecanicamente, a 

intervalos de 12 e 16 semanas, respectiva-

mente, para os períodos chuvoso e seco, sendo 

o material colhido após pesado, devolvido as 

parcelas. Os parâmetros avaliados foram altura 

das plantas, percentagem de cobertura, rendi-

mento de matéria seca (MS) e composição 

química da forragem (teores de nitrogênio, 

fósforo, cálcio, magnésio e potássio). Durante 

o período experimental foram realizadas seis 

lEngenheiro Agrônoma, MSc. Embrapo Amapá, Caixa Postal 70, Macapá, AP E-mail: newtan@cpafap.embrapa.br 	
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Tabela 1. Altura de plantas, cobertura, rendimento de matéria seca (MS) e teores de nitrogênio, fósforo, cálcio, 

magnésio e potássio de leguminosas forrageiras sob sombreamento de seringal adulto, durante o período chuvoso. 

Leguminosas Altura Cob MS1 N P Ca Mg K 
(Cm) ( 0/0) kgfha ----------------- - ------- gfkg ---------- -------------- 

C. macrocarpum 5065 72 83 4.950 b 28,9 a 1,7 ab 7,8 a 3,5 a 18,1 	a 
P. phaseoio/des 60 100 5.388 b 23,1 	c 1,5 ahc 7,0 bc 4,2 a 17,5 b 
C. mucuno/cies 31 33 2.458 c 24,8 b 1,8 a 7,1 b 4,0 a 16,6 d 
S. gu/anens/s 54 20 3.122 c 28,0 a 1,4 bcd 8,0 a 4,5 a 16,8 Cd 
D. ova//foi/um 71 100 10332 a 24,3 bc 1,6 abC 7,3 b 4,1 	a 17,2 hC 
C. macrocarpum 5062 62 78 5.682 b 28,4 a 1,3 cd 6,8 Cd 4,4 a 17,4 b 
C. pubescens 50 32 2.476 C 27,5 a 1,0 d 6,4 d 3,7 a 16,1 	e 

Medias seg u idas de mesma letra não diferem entre si (P > 005) pelo teste de Tukey 

1 - Totais de quatro cortes 

avaliações, sendo quatro durante o período 

chuvoso e duas no período seco. 

Doze semanas após o plantio, as espé-
cies que se destaCaram com maiores percenta-

gens de área coberta (90 a 1000/o)  foram D. 
ova//foi/um, P. phaseo/oides e C. macrocarpum 
C1AT-5062 e C1AT-5065. As maiores alturas de 

plantas, independentemente das estações do 

ano, foram registradas por C. marro capum 
C1AT-5062, C1AT-5065 e D. ova//foi/um. Os 

maiores perCentuais de cobertura do solo, nos 

dois períodos de avaliação, foram obtidos com 

P. phaseoloides e D. ovalifolium, enquanto que 

C. pubescens apresentou os menores valores, 

evidenciando baixa adaptabilidade às 

condições edafoclimáticas prevalescentes. 

Durante o período chuvoso, os maior rendi-

mento de MS foi obtido por D. ova//foi/um 
(10.732kg/lia), seguindo-se C. macrocarpum 
C1AT-5062 (5.682kg/lia), P. p}iaseoloides 

(5.388kg/lia) e C. macrocarpum C1AT-5065 

(4.950k91lia). No período seco, D. ova 1/foi/um 
e C. macrocarpum C1AT-5062 forneceram os 

maiores rendimentos de forragem. Todas as 

espécies avaliadas apresentaram crescimento 

estacional, sendo esta característica mais acen-

tuada em C. pubescens e C. mucuno/cles, as 

quais, durante o período seco, contribuíram 

com apenas 22 e 240/o da produção anual de 
forragem, enquanto que D. ovai/fol/um e C. 

macrocarpum C1AT-5062 apresentaram a me-

lhor distribuição estacional de forragem 

(Tabelas 1 e 21. Estes resultados confirmam as 

observações relatadas por Peng e Omar (1984), 
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Bazill (1987), Costa et al. (1999), que con-

stataram excelente desempenho agronômico 

de D. ovailfol/um, P. phaseoioídes e C. marro-
carpum, submetidas a sombreamento por pi-

nheiros, coqueirais e eucalipto, respectiva-

mente. 

Nas duas estações do ano, os teores de 

magnésio não foram afetados (P > 0,05) pelas 

leguminosas avaliadas. Durante o período chu-

voso, os maiores teores de nitrogênio foram 

fornecidos por C. macrncarpum C1AT-5062 e 
C1AT-5065, S. gu/anens/s e C. pubescens, 
enquanto que C. mucuno/des, C. marro carpum 
C1AT-5065 e P. phaseoio/des forneceram os 

maiores teores de fósforo. Já, S. gu/anens/se C. 
macrocarpum C1AT-5065 proporcionaram as 

maiores concentrações de cálcio, enquanto 

que o maior conteúdo de potássio foi obtido 

por C. macrocarpum C1AT-5065 (Tabela 1). 

Durante o período seco, os teores de todos os 

nutrientes foram superiores aos registrados no 

período chuvoso, como conseqüência de um 

efeito de concentração, em função da menor 

produção de forragem. O maior teor de 

nitrogênio foi obtido por S. guianensis, 
enquanto que D. ova//foi/un, e S. gu/anensis 
proporcionaram as maiores concentrações de 

fósforo. Os teores de cálcio não foram afetados 

(P > 0,05) pelas leguminosas. Os maiores teo-

res de potássio foram obtidos por D. ovai/foi/-
um e C. macrocarpum C1AT-5065 (Tabela 2). 

As concentrações obtidas neste trabalho foram 

semelhantes às relatadas por Costa et ai. 
(1999) para diversas leguminosas avaliadas sob 

L. 



Seção Técnica 1 - Biodiversidade e Processos Funcionais de SAF 

Tabela 2. Altura de plantas, cobertura, rendimento de matéria seca (MS) e teores de nitrogênio, fósforo, cálcio, 

magnésio e potássio de leguminosas forrageiras sob sombreamento de seringal adulto, durante o período seco. 

Leguminosas Altura Cob. MS1 N P Ca Mg K 
(cm) (o/o) Kg/ha ------------------------- g/kg ------- - -------- - ----- 

C. macrocarpum 5065 65 60 1 750h 32,6 ah 1,8 bc 8,3 a 3,9 a. 19,8 a 
P. phascofo/des 50 90 1.890b 29,6 d 1,7 bc 7,8 a 4,9 a 18,8 b 
C.mucuno/des 24 30 410cd 26,7 f 1,5 cd 8,5 a 4,5 a 17,4 e 
S. guianensis 41 25 890c 33,5 a 1,9 ah 8,7 a 5,2 a 18,9 b 
D. ova//foi/um 53 100 2.418a 27,5 e 2,1 	a 8,0 a 4,8 a 19,6 a 
C. macrocarpum 5062 58 70 2.0I5ab 31,3 c 1,7 bc 7,7 a 5,0 a 18,3cd 
Cpubescens 38 25 384d 31,9 bc 1,2 d 7,3 a 4,4 a 17,5de 

Médias seguidas de mesma tetra não diferem entre si )P > 0,05) pelo teste de Tukey 
1 - Totais de dois cortes 

sombreamento de eucalipto; no entanto, 

superaram em mais de 50 0/o aquelas reportadas 

por Costa et ai. (1995), avaliando as mesmas 

leguminosas a pleno sol. 

As leguminosas avaliadas apresentaram 

respostas distintas às condições de sombrea-

mento por seringal adulto. Considerando-se os 

rendimentos e distribuição estacional de for-

ragem, composição química e cobertura do 

solo, as leguminosas mais promissoras para a 

formação de pastagens em sistemas silvipas-

tons com seringal adulto foram D. Ova/ifo/fum, 
Pphaseolofo'es e C. macrocarp um C1AT- 5062 e 
C1AT-5065. 
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Comportamento de leguminosas forrageiras 

sob sombreamento de taxi-branco 

(5. paniculatum Voge!) 
Paulo Roberto de Lima MEIRELLES ( ) Silas MOCHIU111 (1) 

(1) Embrapa Amap& Macapá-AP 

A produção pecuária nos trópicos é 

limitada, em grande parte, pela variação 

quantitativa e qualitativa da forragem ofertada 

ao longo do ano. Essa variação é reflexo 

principalmente da concentração da produção 

das gramíneas no período de maior precipi-

tação pluviométrica, e posterior redução da 

oferta e qualidade da forragem no período 

de estiagem. 

O uso de leguminosas em sistemas 

pecuários menos intensivos tem resultado em 

incrementos da produtividade devido à capaci-

dade que as leguminosas apresentam de fixar 

simbioticamente o nitrogênio e sua reciclagem, 

além de melhorar a dieta do animal e apresen-

tar uma perda da qualidade no tempo menos 

acentuada que nas gramíneas. Whitney e 

lKanehiro (1987) constataram que a queda de 

folhas das leguminosas foi a fonte mais 

importante de transferência de nitrogênio 

em pastagem. 

Os sistemas silvipastoris têm sido apon-

tados como alternativa viáveis para exploração 

sustentável da pecuária na Amazônia. Nessa 

modalidade de sistema agroflorestal, estão 

associadas espécies arbóreas (essências flo-

restais, fruteiras, leguminosas arbóreas de uso 

múltiplo), pastagens e animais em pastejo, 

explorados de maneira planejada (Pereira e 

Rezende, 1996). 

A difusão dos sistemas silvipastoris 

depende da escolha e uso de espécies ecológi- 

ca e economicamente apropriadas às finali- 

dades desejadas. As leguminosas, por pos- 

suirem mecanismo fotossintético tipo C 3 , seri- 

am fisiologicamente mais adaptadas às 

condições de sombreamento provocadas pela 

presença das árvores nos sistemas silvipastoris. 

Consequentemente, o uso de legumi- 

nosas na composição do estrato forrageiro 

deve ser estudado de forma mais intensiva, 

visando à obtenção de melhores índices de 

desempenho animal. 

O gênero Sty/osant/ies, tendo seu cen-

tro de origem nos trópicos, torna-se de grande 

relevância para programas de seleção de legu-

minosas forrageiras, existindo em torno de 39 

espécies já identificadas, sendo que cerca da 

metade ocorre no Brasil (Ferreira e Costa, 

1979). É urna forrageira eficiente na absorção 

de nutrientes, especialmente fósforo, além de 

apresentar retenção de folhas durante o 

período seco. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar 

o comportamento produtivo de 5 leguminosas 

forrageiras do gênero Siy/osanthes (Stylosan-
t/;es guianensis cv. Mineirão; S. guianensis cv. 
Bandeirante; S. capitata BRA-005886; S. ,na-
crocepha/a cv. Pioneiro e S. ,nacrocephala 
BRA-009032), sob três regimes de luminosi-

dade em sub-bosque de taxi-branco (5. pani-

eu/atum): 1) 00/o  de sombra (pleno soU; 2) som-

breamento médio (417 plantas/ha) e 3) som-

breamento intenso (833 plantas/ha), para uti-

lização em pastagens nos sistemas silvipastoris. 

O experimento está sendo conduzido 

no Campo Experimental do Cerrado, da 

Embrapa Amapá, localizado no km 256 da BR 

156, no município de Macapá, em uni 

latossolo Amarelo de textura média (23% de 

argila). O clima, segundo a classificação de 

Kbppen é Ami-Tropical chuvoso, com uma pre-

cipitação pluviométrica anual média de 

2.260mm, concentrada entre os meses de 

janeiro a julho. A temperatura média é de 

26 °C e umidade relativa do ar sempre 

superior a 80 0/o. 

Para instalação dos tratamentos com 

sombreamento, utilizou-se um plantio de 

taxi-branco com 7 anos de idade, estabelecido 
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Seção Técnica 1 - l3iodivcrsidade e Processos Funcionais de SAF 

Tabela 1. Produçâo de matéria seca (kg/ha) de cinco leguminosas forrageiras em quatro idades de crescimento sob 
sombreamento de taxi-branco e a pleno sol. 

Leguminosa - ----------- - ----------------------- --- Dias de crescimento ------------------------------------ 

------- 21 ------- ------- 42 --------------- 63 --------- - ------- 84 --------- 

PS1 SM 	Si P5 SM Si 	P5 SM 	Si P5 SM 51 

Tvlineirão 367 266 	- 2218 1.328 - 	4.732 1.941 	- 4.875 2.907 458 

Bandeirante 366 - 	- 1.913 778 - 	3.868 1.277 	- 4.639 1.998 547 

Pioneiro 659 357 	- 2.604 965 - 	4.314 1.392 	- 4.705 2.471 631 

BRA-009032 560 366 	- 2.933 947 - 	4.064 1.345 	- 4.617 1.859 620 

BRA-005886 499 266 	- 2.421 356 - 	3.832 841 	- 4.616 1.043 - 

ANOVA2 * * * * 

CV 45,2 28,9 22,3 22,4 

1P5= Pleno Sol; SM= Sombra moderada; Sl= Sombra intensa 

2 ANOVA 	= Efeito do sombreamento significativo a 5°/ode probabilidade. 

no espaçamento 2m x 3m (1667 plantas/ha), 

sendo efetuado um desbaste de duas e quatro 

fileiras do componente florestal, obtendo-se 

as densidades de 833 plantas/ha (2m x 6m) e 

417 plantas/ha (2m x 1 2m), respectivamente. 

Foram realizados 5 cortes a uma altura 

de 30cm a cada 14 dias, após uniformização 

realizada no início do período de máxima pre-

cipitação Uaneiro). As amostras foram 

ensacadas e levadas ao laboratório, para 

secagem em estufa a 65 °C por 72 horas e 

posterior análise. 

Os tratamentos a pleno sol foram insta-

lados em área de cerrado nativo. 

O delineamento experimental é em blo-

cos ao acaso, com três repetições e tratamen-

tos arranjados em parcelas subdivididas. 

A área experimental foi preparada 

através de uma aração e duas gradagens, 

sendo aplicado 2t de calcáreo/ha e realizada a 

seguinte adubação: 1 20k9/ha de P 2 0 51  

40kg/ha de K 20 e 20k9/ha de FTE. Em cober- 

tura são aplicados anualmente 40kg/ha de 

1(20 no início do período de máxima precipi-

tação Gan. a julho). 

No presente trabalho, serão apresenta-

dos os resultados relativos ao período de 

máxima precipitação para os parâmetros: 

produção de matéria seca, altura de plantas e 

cobertura de solo. 

Observa-se na Tabela 1, que o som-

breamento afetou significativamente (P<0,05)  

as produções de matéria seca em todas as 

leguminosas estudadas. O sombreamento 

intenso (833 plantas/ha) foi altamente prejudi-

cial às plantas, que apresentaram-se pouco 

vigorosas, só sendo possível cortá-las aos 84 

dias de crescimento, mesmo assim com reduzi-

das produções de matéria seca. Pode-se obser-

var, inclusive, que S. capitata. BRA005886 não 

conseguiu se estabelecer, mostrando-se alta-

mente sensível ao sombreamento intenso. 

Nas condições de pleno sol, as dife-

renças de produção aos 84 dias foram peque-

nas, com destaque para S. gufanensis cv. 
Mineirão, que produziu 4.875k9 de matéria 

seca/ha. Quando submetidas ao sombreamen-

to moderado, as plantas apresentaram uma 

redução média de 43,6 % na produção de 

matéria seca em relação à luminosidade plena. 

Na literatura, são poucos os trabalhos 

avaliando o comportamento do gênero 

Stylosantes sob sombreamento. Pereira e 

Rezende (1996) informam que alguns ensaios, 

onde a radiação solar é controlada, tem com-

provado baixa tolerância à sombra de S. guia-

nensis. Shelton et al. (1987), também apresen-

tam 5, guianensis como uma espécie pouco 

tolerante à sombra. 

Observa-se que os parâmetros altura 

média de plantas e cobertura de solo também 

foram intensamente influenciados pela dimi-

nuição da luminosidade (Tabela 2). Aos 84 dias 

de crescimento, S. guianensiscv. Mineirão apres- 

1'1.1 
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Tabela 2. Altura média e cobertura de solo de cinco leguminosas forrageiras aos 84 dias de 

crescimento sob sombreamento de taxi-branco e a pleno sol. 

Altura (cm) Cobertura (°io) 
PS1 SM SI P5 SM SI 

Mincirão 82 78 58 100 85 35 

Bandeirante 75 68 44 100 73 48 
Pioneiro 68 70 45 100 80 42 

BRA-009032 70 64 43 96 65 40 

BRA-005886 71 60 - 93 62 - 

1 PS Pleno Sol; SM = Sombra moderada; SI— Sombra intensa 

7 

entou as maiores alturas de plantas, independen-

temente das intensidades de sombreamento. 

As espécies que se destacaram com as 

maiores coberturas de solo (70 à 100%) a 

pleno sol e sob sombreamento moderado, 

foram S. guianensis cv. Mineirão; S. guianensis 

cv. Bandeirante e S. macrocepliala cv. Pioneiro. 

Quando submetidas ao sombreamento intenso, 

nenhuma forrageira conseguiu atingir 50% de 

cobertura de solo. 
Os resultados obtidos até o momento, 

nos permitem concluir que as leguminosas 

avaliadas responderam negativamente à dimi-

nuiçâo da luminosidade provocada pelo taxi-

branco, sendo que o sombreamento intenso 

(833 árvores/lia) tem comprometido seri-

amente o desempenho produtivo das plantas. 
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Seção Técnica 1 - Biodiversidade e Processos Funcionais de SAF 

Comportamento ecofisiológico de clones de 
guaraná em dois agrossistemas na Amazônia 

José Ferreira da SILVA ( ); Enilton Fick COUTINHO (2); Manoel da Silva CRAVO (3); 
André Atroch (4); José Ribamar Cavalcante RIBEIRO (5) 

(1) Universidade do Amazonas, Manaus-AM.(2) Embrapa Amazônia Ocidental, Manaus-AM. 

O guaranazeiro (Paul/mia cupana var. 

Sorbilis (Mart.) Ducke) tem seu centro de 

dispersão na região amazônica, com maior 

diversidade de ecotipos no município de 

Maués, estado do Amazonas. E cultivado em 

todos os estados da região amazônica, no 

sudeste da Bahia e norte de Mato Grosso. No 

Estado do Amazonas, emprega milhares de 

pessoas e, o xarope de guaraná é o principal 

produto da pauta de exportação, atingindo 

100 milhões de dólares, em 1999, devendo este 

valor duplicar em 2.000 (EREMA, 2000). 

Mesmo com esta importância econômica e 

social, ainda são escassos os estudos sobre o 

manejo da cultura e sobre o comportamento 

ecofisiológico desta espécie. 

Dentre os vários fatores do ambiente 

que, em níveis inadequados, limitam a pro-

dução das espécies vegetais, sobressaem a luz 

e temperatura, devido aos processos bioquími-

cos na folha, principalmente a fotossíntese 

(Salisbury a Ross, 1992). As altas temperaturas 

na superfície das folhas provocam aumento na 

transpiração das plantas, por variação do 

déficit de pressão de vapor (VPD) na superfície 

foliar e, conseqüentemente, tendem a diminuir 

a produtividade dos vegetais, devido a alte-

rações nos processos bioquímicos (Ellis et ai., 
1990). Sobre este aspecto, Escobar et al., 
(1986), observaram que mudas de guaraná 

com oito a dez meses de idade, quando 

expostas à plena radiação solar tiveram suas 

taxas de crescimento reduzidas, em compara-

ção com outras estavam sob sombrite, 

comportamento este que pode se repetir 

quando essa espécie for cultivada em sistemas 

agroflorestais. 

Devido a carências de informações 

básicas que possam subsidiar recomendações 

de manejo para esta espécie, esse trabalho  

objetivou avaliar o comportamento ecofi-

siológico de dois clones de guaraná cultivados 

em um sistema convencional de monocultivo e 

em um sistema agroflorestal com seringueira. 

O experimento foi instalado em um 

Campo Experimental da Embrapa Amazônia 

Ocidental, situado a 15 km da cidade de 

Maués, Estado do Amazonas. Os ramos, para 

enraizamento e formação de mudas, foram 

retirados de matrizes dos clones Amazonas e 

Maués da coleção de germoplasma da Em-

brapa Amazônia Ocidental, em de maio/junho 

de 1999. As mudas foram produzidas no 

viveiro do Campo Experimental da Embrapa, 

em Maués, o qual é coberto com sombrite, que 

retém 50/o da radiação incidente. 

O plantio no campo foi feito em 

fevereiro de 2000, no espaçamento de 5m X 

5m, em covas medindo 0,40m x 0,40m x 

0,40m e recebendo cobertura provisória de 

pailias de palmeiras. Para a adubação das 

covas, utilizou-se 10 litros de esterno bovino 

curtido e mais 160 g de superfosfato triplo, 

misturados com a terra da camada superficial 

do solo. 

Os tratamentos consistiram de: a) dois 

sistemas de cultivo de guaraná (em monoculti-

vo e em sistema agroflorestal ), b) dois clones 

de guaraná (BRS Amazonas e BRS Maués), c) 

três épocas de avaliação (90, 135 e 180 dias) 

após o plantio e d) dois horários de avaliação 
(lo h da manhã e 16 h da tarde). O delinea-

mento experimental adotado foi o de blocos 

ao acaso, em esquema fatorial de 2x2x3x2, 

com três repetições. A parcela foi constituída 

de quatro plantas úteis. Os dados de temper-

atura foliar e resistência difusiva foram medi-

dos com porômetro, marca li-COR, modelo LI 
1600. 

As condições climáticas registradas nos 

7 Ptof Adjunto, Dr. Universidade do Amazonas. Av General Octávio Rodrigues i Pomos, 3000, Compus Universitário, 69077-000. 
ManausAM. jfsilva @ fu o ir 
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Tabela 1. Condições climáticas nas épocas das avaliações do experimento. Maués, AM. 2000. 

Épocas(dias) Sistemas de Horário Radiação solar Temperatura Umidade 

Cultivo global(nimol/s/m2) do ar(°C) relativa do ar(°/o) 

90 Monocultivo 10 1810 34,0 48,0 

Agroflomestal 10 237 30,0 60,0 

Monocultivo 16 566 29,0 72,0 

Agroflorestal 16 80 28,0 73,0 

135 ?vlonocultivo 10 2220 31,0 55,0 

Agroflorestal 10 235 28,6 52,0 

Monocultivo 16 1160 30,0 56,0 

Agroflorestal 16 170 29,0 60,0 

180 Monocultivo 10 2330 31,6 58,8 

Agroflorestal 10 610 30,6 60,0 

Monocultivo 16 1420 33,7 49,2 

Agroflorestal 16 520 31,8 50,0 

Tabela 2. Temperatura foliar de mudas de guaraná avaliadas em três épocas, em dois sistemas de cultivo, em dois 

períodos do dia. Maués, AM. 2000. 

Horário das 	 Sistemas de cultivo 	 Épocas de avaliação (dias) ------------- 

Medições 	 90 	 135 	 180 

10horas da manhã 	Covencional 	 33,10 aA 	 31,50 aB 	 31,77 aB 

Sistema agroflorestal 	 30,01 bB 	 29,19 bB 	 31,27 aA 

16 horas da tarde 	Convencional 	 29,14 aB 	 29,39 aB 	 34,52 aA 

Sistema agroflorestal 	 28,95 aB 	 27,87 bB 	 32,80 bA 

Letras mal úscutas iguais na horizontal e minúsculas iguais na vertical não di feren a 50/o de probabilidade pelo teste dc Tu key. 

dias da avaliação, encontram-se na Tabela 1. 

Estes dados demonstram que, em qualquer 

horário e época de avaliação, a radiação solar 

global e a temperatura do ar foram sempre 

mais elevadas no sistema de monocultivo. Ao 

contrário, a umidade relativa do ar foi sempre 

mais elevada no sistema agroflorestal. 

Estas condições ambientais se refleti-

ram na temperatura das folhas, medidas tanto 

pela parte da manhã como pela parte da tarde 

(Tabela 2), registrando-se, sempre, tempera-

turas mais elevadas no monocultivo do que no 

sistema agroflorestal, nas três épocas avaliadas. 

As temperaturas foliares mais altas registradas 

aos 180 dias após o plantio, são devidas à 

coincidência desta época de avaliação com o  

período mais quente do ano e, também, com a 

época de desfolha da seringueira. Neste perío-

do, constata-se que na avaliação realiza às 16 

horas, a temperatura foliar foi sempre mais 

baixa no sistema agroflorestal do que no 

monocultivo. 

Nas avaliações aos 90 e 135 dias, às 10 

horas, o valor da temperatura foliar das plan-

tas que estavam no sistema agroflorestal 

(Tabela 2), foi inferior ao das plantas culti-

vadas no monocultivo. Nestas mesmas idades, 

a temperatura foliar medida às 16 horas, tani-

bém, foi menor nas plantas que estavam no 

sistema agroflorestal. 

A resistência difusiva do clone BRS 

Amazonas foi menor no monocultívo do que 
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Tabela 3. Resistência difusiva de mudas de guaraná 

em diferentes sistemas de cultivo com dois tipos de 
clones. Maués, AM. 2000. 

Clones 	 Sistemas de cultivo 

Convencional 	Sistema 

agrofllorestal 

BRS Amazonas 	4,61 aB 	 8,25 aA 

BRS Maués 	3,54 aA 	 4,01 bA 

Letras malúsculas iguais na horizontal e minúsculas iguais na vertical 

não diferem a 5t/  dc probabilidade pelo teste de Tukey. 

no sistema agroflorestal (Tabela 3), enquanto 

que para o BRS Maués, não houve influência 

dos sistemas de cultivo sobre essa característi-

ca. Esta diferença de comportamento, sugere 

que o BRS Amazonas quando sombreado é 

mais eficiente na economia de água do que 

quando cultivado a céu aberto. Contudo, 

há necessidade de acompanhar se estas carac-

terísticas favoráveis verificadas no sistema 

agroflorestal, se traduzirão em melhor com-

portamento produtivo das plantas. 
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Comportamento inicial de espécies madeiráveis 
e leguminosas em sistema agrossilvipastoril em 

ecossistema de cerrado em Roraima 
Dalton Roberto SCHWENGBER fl; Marcelo Francia ARCO-VERDE (1); 

Otoniel Ribeiro DUARTE (1); Haron Abraim Magalhâes XAUD (1) 

(1) Embrapa Roraima, Boa Vista-RR. 

Roraima apresenta aproximadamente 

17 0/o de sua área territorial de 230.000 km' 

como ecossistema de cerrado, sendo a 

pecuária, nesta região, sua principal atividade 

econômica. Os sistemas agrosilviculturais e 

agrosilvipastoris têm sido estudados em 

Roraima, desde 1995, em área de mata. Em 

julho de 1999, na região do cerrado de 

Roraima, instalou-se um experimento com sis-

temas agrosilvipastoris no Campo Experimen-

tal Agua Boa, da Embrapa-Roraima, a 15km de 

Boa Vista, com o objetivo de estudar o desen-

volvimento das espécies vegetais componentes 

desses sistemas. 

A região apresenta clima Aw, com 

estação seca de outubro a março, precipitação 

média anual de 1.663 mm e o solo da região 

apresenta as seguintes características químicas 

na camada Ocm-20cm: pl'I  de 5,3; matéria 

orgânica: 12,6 g/dm'; fósforo: 0,94 mg/dm; 

potássio: 4,50 mg/dm'; cálcio: 0,02 

cmolc/dm 3 ; magnésio: 0,1 cmolc/dm 3  e alu-

mínio: 0,57 cmolc/dmt.  Também na camada 

Ocm-20cm, o solo apresenta a seguinte com-

posição granulométrica: 16,5 O/g  de argila, 

1 5,6/o de silte e 67,9/o de areia. 

0 desenho experimental é de blocos ao 

acaso, com 3 repetições e 5 tratamentos [Tl: 

Testemunha, campo nativo; T2: duas faixas de 

5 filas/cada de madeiráveis nativas e legumi-

nosas em campo nativo (60 plantas de pau-

rainha - Centrolobium paraensis, 120 plantas 

de freijó - Cordia sp, 72 plantas de Leucaena 

/eucocepha/a e 48 plantas de Sesbania bisbi-

nosa); T3: duas faixas de 5 filas/cada de 

madeiráveis exóticas e leguminosas em campo 

nativo (60 plantas de /lcacia mangíum, 120 

plantas de Teca - Tectona grandís, 72 plantas 

de Gliricidia sepium e 48 plantas de Sesbania 

sesban); T4: faixas com as espécies madeiráveis  

(nativas) e leguminosas do tratamento T2, com 

correção do solo e plantio de espécies anuais 

antes do estabelecimento da pastagem; T5: 

faixas com as espécies madeiráveis (exóticas) e 

as leguminosas do tratamento T3, com cor-

reção do solo e plantio de espécies anuais 

antes do estabelecimento da pastagem. Cada 

faixa de 5 fileiras tem uma largura de 1 2,0m e 

dista 24m da outra faixa da parcela. O espaça-

mento entre as árvores/arbustos nas faixas é de 

3,Om X 2,5m. A área das parcelas e de 

75,Om X 80,0m. 

Os tratamentos T2 e T3, em campo 

nativo, receberam na implantação 1209 de N-

P-1< (02-20-20)/cova nas faixas da parcela, 

num total de 300 covas/parcela. Na implan-

tação dos tratamentos T4 e T5, corrigiu-se o 

solo com 900 kg/ha de calcário com PRNT 

100/o, aplicou-se 50 kg de FTE-BRI21ha e 

incorporou-se, em toda área da parcela, 60 kg 

de P 20 5/ha e 40 kg de K201ha. Nestes últimos 

tratamentos, plantou-se culturas anuais nas 

áreas fora das faixas de árvores (56m X 

75m/parcela), a soja foi cultivada em 1999 e 

recebeu adubação de manutenção com 450 

kg/ha de N-1`-1K 02-20-20, produzindo 1320kg 

de grãos/ha. Após a retirada da soja, em 2000, 

plantou-se o milho, o qual recebeu adubação 

de manutenção com 450 l<g de N-P-K 02-20-

201ha e 250 kg de uréia/ha, ao final do ciclo, 

o milho produziu 1.080 kg de grãos/ha. 

Nas tabelas 1 e 2 são apresentados o 

diâmetro e altura total dos componentes 

madeiráveis e leguminosas aos 18 meses do 

plantio. 
Verifica-se o efeito benéfico que a 

incorporação do calcário, FTE e fósforo 

exerceu sobre as madeiráveis e as leguminosas. 
A adubação de manutenção dos cul- 

tivos anuais (soja e milho, nos tratamentos T4 

I I o 	1 Engenheiro Agrônomo, MSc Erribrnpa Roraima, caixa posto! 733, 88 774, krn 8, Distrito Industrio!, CEP 69301-970. Boa Visto-RR e- 
mau.-  dolton ©cpafrrembrapa.br 



5cçn Técnica 1 - Ilinilivcrsu]ade e Procesans Hjiiciniiais de SAP 

Tabela 1. Altura total (Htotal) e diâmetro a 30 cm do solo (D30) aos 18 meses do plantio para espécies 

madeiráveis nativas e exóticas, em condição de campo nativo e na condição de correção do solo. 

Espécies 

Ambiente Madcirávcis nativas ----------- 	-------- Madeiráveis exóticas ------------- 

Ereijó 	 Pau-rainha 	 Teca 	 Acácia mançjium 

030(cm) 1 ltotal(rn) 	[130(cm) 1 ltotal)m) 	D30(cn') lltotal(m) 	D30(em) Htotal(m) 

Campo na(ivo 	 - 	- 	 - 	- 	 - 	0,31 	3,6 	2,30 

Com corrcÇ5o (10 solo 	1,7 	0,75 	1,5 	0,76 	2,6 	1,34 	7,3 	4,63 

Tabela 2. Altura total (Fitotal) e diâmetro a 30 cm do solo (030) aos 18 meses do plantio para espécies 

leguminosas Leucaeria Ieucocephala, Sesbania bispinosa, Gliricicia sepium e Sesbania sesban em condição 

de campo nativo e sob correção do solo. 

l:spc ci es - Lcq um iii osa 

S. hispinosa 	Gliricidia sepium 	S. sesban 

1) 30(or) 	1 total(m) 	D30(crn) 1 ltotal)m) 	1) 30)crn) 1 ltotal(m) 

- 	- 	 1,1 	0,62 	2,0 	1,86 
- 	- 	 .9 	1,61 	10,7 	4,13 

Ambiente 

1 e CC 1 

I)30(cm) 1 ltotal(m) 

Campo nativo 	 - 	0,57 

Com COÍÍCÇiIO (II) solo 	16 	1.09 

e T 5), embora não real i zad OS 110 interior das 

faixas (1 e árvores, iii 11 uen dou tio (1 esenvolvi - 

mento das leguminosas desses tratamentos. 

As madeiraveis nativas do experi- 

mento, que ocorrem na turalmen te nas bor-

das (las matas (lo cerrado, apresentaram 

baixo (lesenvolvimen to Clii ambas as 

condições de plantio. A Sesbania hispinosa 

morreu tias duas condições de plantio. 

A instalação tias faixas de árvores 

em campo nativo com a correção do solo 

apenas das faixas de árvores, deixando-se o 

restante do campo intacto e/ou a aplicação 

de cálcio e/ou ETE nas covas em campo 

nativo podem ser alternativas para este 

e coss is te til a. 
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Composição florística de plantas invasoras em 
sistemas agroflorestais com cupuaçuzeiro no Município 

de Presidente Figueiredo, Estado do Amazonas. 
Gladys Ferreira de SOUSA(i); Luiz Antonio de OLIVEIRA(2); 

iosë Ferreira da SILVA(3); Adônis MOREIRA(4). 

(1), (4)Embrapa Amazonia Ocidental; (2)lnstituto Nacional de Pesquisa da Amazônia; (3)Universidade do Amazonas. 

A infestação crescente de plantas inva-

soras nos sistemas agrícolas causa prejuízos às 

lavouras, com decréscimos da produtividade, 

pela competição direta pelos fatores de pro-

dução, tais como, água, luz e nutrientes, além 

dos compostos ai el opáti cos liberados 

(Saavedra, 1994; Vangessel e! ai, 1995; Duke 
dai., 1997; Souza Filho, 1995; Souza Filho et 
ai., 1997). As comunidades de plantas 

invasoras geralmente resultam das, alterações 

ecológicas pela ação antrópica. Porém, os 

danos causados aos cuitivos e os custos de 

produção são reduzidos quando manejados 

adequadamente. Os sistemas de agricultura 

migratória estão bem adaptados ao controle 

temporário das invasoras. A produtividade da 

vegetação secundária nestes sistemas aumenta 

entre o primeiro e o terceiro ano de cultivo, 

enquanto em um processo inverso, decresce a 

produtividade das plantas cultivadas. Uma 

importante razão para o sucesso das invasoras 

é a sua capacidade de adaptação às condições 

dos agrossistemas, levando à ocupação e à 

exploração eficiente do ambiente. Nos sistemas 

agroflorestais, onde geralmente a área é mais 

intensamente ocupada por espécies cultivadas, 

os arranjos de culturas podem exercer um con-

trole mais eficiente das plantas invasoras, 

sendo que algumas combinações de culturas 

nos sistemas agroflorestais influenciaram na 

densidade, freqüência e fitomassa aérea das 

plantas invasoras, minimizando a competição e 

otimizando a produção das áreas cultivadas 

(Schulz e! ai 1994; Sousa, 1995). Variáveis 
como freqüência, coeficiente de similaridade e 

matéria seca contribuem para a avaliação de 

comunidades de plantas invasoras, bem como 

o comportamento destas plantas em diferentes 

habitats. O conhecimento da composição  

floristica das plantas invasoras de áreas 

alteradas pela ação antrópica, contribuem para 

o entendimento da regeneração natural da 

floresta e da vegetação secundária. O objetivo 

do trabalho consistiu na identificação da 

composição florística das comunidades de 

plantas invasoras em sistemas agroflorestais 

com cupuaçuzeiro, e determinar a influência 

de diferentes níveis de fertilidade do solo na 

diminuição ou aumento de espécies mono-

cotiledôneas e dicotiledõneas na área estuda-

da. O estudo foi realizado utilizando-se três 

sistemas agroflorestais, os quais haviam sido 

implantados em 1994 e conduzidos em uni, 

projeto participativo entre a Embrapa/ln-

pa/UA/ldam e os pequenos produtores de agri-

cultura itinerante. O trabalho foi desenvolvido 

em duas propriedades rurais de pequenos 

produtores no Município de Presidente 

Figueiredo, Estado do Amazonas. Consistiu de 

um levantamento e análise fitossociológica de 

espécies de invasoras que ocorrem em sistemas 

agroflorestais tendo o cupuaçuzeiro (Theo-
brorna grandiflorum (Willd. ex Spreng.) 

Schum), como componente principal. Os três 

sistemas agroflorestais estudados foram consti-

tuídos por: mandioca-i-fruteiras; cultivos anu-

ais+fruteiras; e maracujá+fruteiras. Os compo-

nentes tipo fruteiras foram cupuaçuzeiro, 

banananeira (Musa spp), pupunheira (Bactrfs 
gasfpaes Kunth) e ingazeiro (/nga eduiis Mart.). 

Os sistemas foram testados com três tratamen-

tos de manejo de solos: com adubação 

NPK+Matéria Orgânica (MO); adubação com 

fósforo; e adubação com fósforo+leguminosa 

de cobertura do solo (Mucuna aterrima Pip. et 
Tracy.). Nos anos de 1997 e 1998 foram rea-
lizadas três coletas de plantas invasoras, sendo 

a primeira em fevereiro de 1997 (época chu- 

112  • _ 7 Engenheiro Agrõnama, Doutor em Ciências Biolãgicas. Pesquisodor da Embropo Amazonia Ocidental C. P 379, Manaus - AM 69 
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TABELA 1. Espécies invasoras ocorrentes em sistemas agroflorestais nas áreas A e B, no município de Presidente 

Figueiredo, estado do Amazonas, no período de fevereiro/97 a fevereiro/98. 

Familia Área A Área B 

Espécie 	 Nome Científico Nome Comum Freqüência Densidade Freqüência Densidade 

( 0/0) n ni-2 ( 010 ) n m-2 

Asteraceae (Dicotiledônea) (10) 34,33 86,69 27,65 41,01 

Ageratum conyzoides L Catinga de bode 17,69 44,67 23,84 35,36 

Emilia sagitata (VahL.) DC. Pincel amarelo 10,14 25,60 0,17 0,25 

Porophillum ruderale (Jacq) Cass. Couve-cravinho, rojão 3,92 9,90 0,12 0,17 

Poaceae (Monocotiledônea) (10) 44,76 113,01 53,85 79,88 

Paspalum conjugatum Berg. Capim roxo, capim 26,46 66,81 8,97 13,31 

pacuam 

1-lomolepis aturensis H.B.A.Chase Capim pacuã, papuà 0,58 1,46 28,28 41,95 

Panicum laxum Swartz Capim barba de bode 9,29 23,46 7,22 10,72 

Paspalum decumbens Swartz Capim mimoso 3,95 9,98 0,57 0,84 

Digitaria horizontalis Willd. Capim de roça 3,21 8,10 2,25 3,33 

Euphorbiaceae (Dicotiledônea) (6) 7,89 19,93 2,20 3,26 

Phyllanthus niruri L. Quebra-pedra 5,00 12,62 0,85 1,26 

Rubiaceae (Dicotiledônea) (5) 4,58 11,57 4,58 6,79 

Spermacoce alata D.C. Vassourinha, 0,25 0,64 3,31 4,91 

erva quente 

Cyperaceae (Monocotiledânea) (3) 0,00 0,00 8,99 13,33 

Cyperus sp Tiririca 0,00 0,00 8,99 13,33 

Verbenaceae (Dicotiledônea) (3) 3,25 8,20 0,40 0,59 

Arnaranthaceae (Dicotiledõnea) (1) 4,45 11,23 0,58 0,86 

Solanaceae (Dicotiledônea) (1) 0,32 0,81 0,08 0,12 

Cecropiaceae (Dieotiledônea) (3) 0,14 0,35 0,12 0,17 

Outras Espécies (16) 0,28 0,69 1,56 2,28 

Total 100 252 100 148,32 

li 

9 

vosa), antes do plantio das espécies anuais e 

semi-perene, e antes da aplicação dos trata-

mentos de adubação e as outras em novem-

bro/97 (época seca) e janeiro-fevereiro/98 

(época chuvosa). Seis amostras de 0,25m 2  por 

parcela foram feitas. As plantas invasoras 

foram separadas por espécie, família e classes. 

Foram identificadas 55 espécies de plantas 

invasoras, distribuídas em 23 famílias botâni-

cas, sendo 43 espécies dicotiledôneas (78,2 0/o), 

11 monocotiledôneas (20,00/o),  e uma pteridó-

fita (1,8 0/o). As famílias Poaceae e Asteraceae 

foram as mais freqüentes e com maior número 

de individuos (49,3% e 31/o, respectivamente). 

As espécies mais freqüentes e com maior 

número de plantas por m2 dentro da família 

Poaceae foram Paspa/um conjugatum Berg. e 

Homo/epis aturensfs }-l.B.A.Chase e na família 

Asteraceae, a espécie ..4geratum conyzoides L. 

apresentou a maior densidade. As dez espécies 

mais importantes em número de indivíduos 

por m2, corresponderam a 86,34 0/o na área A e 

89,950/o na área B. Destas, verifica-se que as 

famílias Poaceae (área A), Poaceae e 

Cyperaceae (área B), representam 42,91 0/o e 

60,880/o nas áreas A e B, respectivamente 

(Tabela 1). 

Os coeficientes de similaridade vari-

aram entre as áreas amostradas de 1 5,63 0/o a 
46,250/o , sendo os maiores índices observados 

nos tratamentos que receberam adubação com 

matéria orgânica (NPK+M0), particularmente 
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nos sistemas mandioca+fruteiras (44,0 0/o), anu-
ais+fruteiras (42,1 0/o) e maracujá+fruteiras 
(46,3 0/o). Os menores coeficientes observados 

envolveram os tratamentos com P e 

P+Leguminosa. Observou-se que, as práticas 

agrícolas e os sistemas de manejo do solo e os 

arranjos de culturas nos sistemas agroflorestais 

estudados exerceram influência na composição 

florística e no tamanho das comunidades de 

plantas invasoras em cada local. As espécies da 

família Poaeeae foram mais eficientes na 

exploração do solo de baixa fertilidade, neces-

sitando de manejo mais intensivo para seu 

controle O número de plantas mono-

cotiledôneas foi menor no tratamento com 

adubação NPK+MO e o de dicotiledôneas 74 0/o. 
As espécies com maiores médias de densidades 

por m2 foram Paspa/um conjugatum Berg. e 

Ageratum conyzoio'esL., na área A e na área B 

foram Homo/epís aturensís H.B.A.Chase e 
Ageraturn conyzoicles L.. Os maiores coefi-
cientes de similaridade obtidos nas duas áreas 

mostram que o manejo contínuo do solo altera 

as comunidades de plantas invasoras nas áreas, 

sendo diferentes das áreas originais, e com 

maiores valores na presença de matéria orgâni-

ca. O conhecimento sobre as espécies invasoras 

e sua distribuição constitui a base para o uso 

de práticas agrícolas que permitam um mane-

jo mais adequado dos cultivos, contribuindo 

para aumentos da produtividade das culturas. 

Referências bibliográficas 

DUXE, O. SOMEDA, R. J.; WESTON, L. A. 1997. 

Potential for utilization of allelopathy for weed 

management. ln: Congresso Brasileiro de 

Plantas Daninhas (21:1997: Caxambu, MG) 

Palestras e Mesas rcdondas ... Viçosa, MG: 

SBCPD, 1997, p.11l-116. 

SAAVEDRA, M. S. 1994. Dinamica y manejo de 

poblaciones de malas hierbas. Planta Daninha, 

2(1):29-38. 

Schulz, B.; Becker, B.; Gõtsch, E. 1994. 

lndigenous knowledgc in a 'modcrn' sustain-

able agroforestry system - a case study froni 

eastern Brazil. Agroforestry Systems, 25:59-69. 

SOUSA, S. G. A. 1995. Dinâmica de plantas 

invasoras em sistemas agroflorestais implanta-

dos em pastagens degradadas da Amazônia 

Central. (Região de Manaus-AM). Dissertação 

de Mestrado, Escola Superior de Agricultura 

"Luiz de Queiroz" (ESALQ), Universidade de 

São Paulo. Piracicaba, São Paulo. 97p. 

SOUZA FILHO, A. P. S. 1995. Potencialidades 

alelopáticas envolvendo gramíneas e legumi-

nosas forrageiras e plantas invasoras de pasta-

gens. Dissertação de Mestrado, Faculdade de 

Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade 

Estadual Paulista, Campus de Jaboticabal. 

Jaboticabal. São Paulo. 137p. 

SOUZA FiLHO, A. P. 5.; RODRIGUES, L. R. A.; 

RODRIGUES, T. J. D. 1997. Efeito do potencial 

alelopático de três leguminosas forrageiras 

sobre três invasoras de pastagens. Pesquisa 

Agropecuária Brasileira, 32(2):165-170. 

VANGESSEL, M. J.; SCHWE1ZER, E. E.; GAR-

REli', K. A.; WESTRA, P. 1995. lnfluence of 

weed density and distribution on com (Zea 

mays) yield. Weed Science, 43:215-218. 

114 



Seção Tdcnica 1 - Biodivcrsiilacic e Processos Funcionais dc SAI: 

Concentração de macro e micronutrientes 

de doze espécies vegetais cultivadas 

em sistema agroflorestal 
Nelcimar Reis de SOUSA(i); Adônis MOREIRA( 

(l)Embrapa Amazônia Ocidental. (2)CNPq/Embrapa Amazonia Ocidental. 

A substituição da vegetação natural, 

principalmente das florestas, por monocul-

tivos, a maioria das vezes resulta no desa-

parecimento ou na diminuição significativa de 

populações naturais de espécies de grande 

valor genético. Neste contexto, a estimativa é 

que cerca de 40 milhões de fia de florestas da 

Amazônia brasileira já foram alteradas 

(Enibrapa, 1991; Sousa, 1999), acarretando um 

grande prejuízo para o ecossistema. 

Uma das opções para manter o equi-

líbrio de amostras de populações naturais é a 

utilização de sistemas agroflorestais, que se 

baseiam em arranjos de espécies com finali-

dades variadas e características distintas, no 

que se refere a necessidades de luz e de ferti-

lidade do solo. Neste tipo de manejo, a 

nutrição das plantas ocorre principalmente 

através da ciclagem de nutrientes (Sanchez et 

ai., 1989), sendo este, um processo de suma 

importância para o equilíbrio ecológico de flo-

restas naturais e de plantações florestais de 

espécies cultivadas e nativas (Poggiani e 

Schumacher, 2000). 

Com o intuito obter conhecimentos 

mais detalhados desse processo e propor alter-

nativas de manejo de sistemas agroflorestais 

que combinem produção e conservação de 

espécies nativas, está sendo estudado desde 

janeiro de 1994, na Embrapa Amazônia 

Ocidental (Manaus-AM), um modelo agroflore-

stal baseado na conservação de recursos 

genéticos de plantas de interesse para o desen-

volvimento da região. O modelo baseia na 

associação de espécies florestais com fruteiras 

considerando as principais estratégias que as 

mantém em equilíbrio no ecossistema tropical 

(diversidade, densidade e variabilidade genéti-

ca) e consiste no uso de cinco espécies flo-

restais (Seringueira - Hevea brasi//ensis, 

Sumauma - ('elba Pe),itancira, Pará-pará - 

Jacaran(1a copa/a, Breu - Buc/ienav/a huber e 

Cuiarana - Tratt/n/ck/a burser/fol/a), duas 

palmeiras (Pupunheira - Bactris gas/paes e 

Açaizeiro - Euterpe o/eraceae) e de cinco 

fruteiras (Cupuaçuzeiro - Theobroma glandi-
florum, Cacaueiro - T/ieobrotna cacao, Camu-

camu - Myrc/ar/a (lubla, Biribazeiro - Rol/mia 

17711cosa e Sorveira - Courna ut/l/s). Nos 

primeiros três anos, todas as espécies receber-

am tratos culturais indispensáveis a seus esta-

belecimentos. 

O arranjo experimental das espécies no 

campo considerou o nível de tolerância ã som-

bra que estas teoricamente estariam vegetando 

em populações naturais. Cada grupo com qua-

tro quincôncios interespecíficos de 5m x 5m 

constituíram blocos de 100m2, totalizando 

uma área de 0,25ha. As espécies com carac-

terísticas dominantes (espécies florestais) ocu-

param o ápice, as espécies de subfloresta 

(cacau) e as outras que poderiam estabilizar-se 

independentemente de tolerância à sombra 

(palmeiras) foram dispostas no centro de cada 

quincôncio em linhas mono-especificas. Para 

acompanhamento do estado nutricional das 

plantas, determinaram-se as concentrações dos 

macronutrientes N, P, 1<, Ca e Mg e dos 

micronutrientes Cu, Fe, Mn e Zn em folhas 

coletadas no terço médio superior de todas as 

espécies em posições referentes aos quatro 

pontos cardeais. Os dados foram submetidos à 

análise de variância e comparação de con-

trastes de médias a 5/o de probabilidade pelo 

teste de Tukey (Pimentel Comes, 1990). 
Nas três categorias de espécies compo-

nentes do sistema em estudo, observou-se 

uma variação na concentração de nutrientes 

nas folhas. As florestais (breu, cuiarana e pará-

pará), a palmeira açaizeiro e as fruteiras (camu- 

' 
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TABELA 1. Teores e os desvios padrões de N, P, K, Ca e Mg das folhas coletadas no terço médio superior de todas 
as espécies amostradas (média dos quatro blocos)1. 

Espécies florestais 
N P K Ca Mg 

------------------ - --------------------- g kg-1 	--------------------------------------- 
Breu 17,42±1,10 C 1,14±0,17 bc 5,64±0,49 b 4,24±1,14 bc 0,92±0,15 d 
Cuiarana 1 	,95±  1,25 c 0,91±0,14 C 4,59±0,89 b 5,59±0,87 bc 1,26±0,27 cd 
Pará-pará 31,67±3,65 a 1,50±0,64 b 4,24±0,93 b 3,06±1,05 c 1,83±0,45 bc 
Seringueira 31,57±5,62 a 2,25±0,41 a 7,57±1,93 a 6,36±1,23 b 2,44±0,65 b 
Sumauma 23,20± 1,84 b 2,34±0,36 a 7,60± 1,83 a 20,28±3,06 a 5,97±0,95 a 

C.V. (°io) 7,73 13,53 10,51 14,33 13,56 

Palmeiras 
Açaizeiro 19,21 ± 1,57 b 1,46±0,11 b 5,05±0,66 b 7,41 ±0,81 a 1,48±0.28 b 
Pupunheira 25,38±3,23 a 2,18±0,21 a 8,81 ± 1,28 a 7,02±1,17 a 3,99±0,31 a 

CV. (°/o) 3,91 3,48 3,76 5,43 2,98 

Espécies frutíferas 
Biribazeiro 31,54±2,02 a 1,97±0,10 a 5,32±0,57 bc 16,30±3,52 a 6,04±0,65 b 
Cacaueiro 23,40±1,86 b 1,52±0,27 b 9,66±2,40 a 10,11 ± 1,49 b 7,74±0,86 a 
Camu-carnu 17,64±2,10 c 1,17±0,13 c 6,45± 1,50 b 7,73± 1,22 b 1,76±0,34 cd 
Cupuaçuzeiro 18,93± 1,32 c 1,33±0,16 c 4,69±0,90 cd 4,45± 1,19 c 2,33±0,43 c 
Sorveira 12,43± 1,06 d 0,74±0,06 d 3,89±1,04 d 2,39±0,34 c 1,71±0,25 d 

C.V. (°/o) 	 4,41 	 5,83 	 8,54 	 16,09 	 6,81 

1 Médias seq uidas por letras nas mesmas espécies, distintas diferem entre si ao nível de sig n i ficã ncia de 50/e  pelo teste de Tu key. 

camu, cupuaçuzeiro e sorveira) apresentaram a 

menor concentração de macronutrientes, 

mostrando ser essas espécies pouco 

recomend5veis num processo de consorciação, 

no que se refere a ciclagem de nutrientes 

(Tabela 1). O mesmo foi observado para os 

micronutrientes na cuiarana, breu (exceto para 

o ferro), camu-camu e sorveira. Com  relação às 

palmeiras, não houve diferença estatística na 

concentração de Cu e Zn, entretanto a pupu-

nheira apresentou uma maior concentração de 

Fe e o açaizeiro de Mn (Tabela 2). 

Através desses resultados parciais,  veri-

fica-se que as combinações de espécies com 

cãracteristicas distintas, no que se refere a 

absorção e ciclagem de nutrientes é de suma 

importância para desenvolvimento sustentado 

das espécies. Os conhecimentos sobre este 
processo biogeoquímico em sistemas agroflo-

restais realizados no Estado do Amazonas, em 

especial na Embrapa Amazonia Ocidental, 
ainda são incipientes, o que corrobora as con-

siderações de Poggiani e Schumacher (2000). 

Os mesmos autores citam, que estudos desta 
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natureza em regiões mais sujeitas aos impactos 

antrópicos, devem estar voltados, principal-

mente, aos aspectos nutricionais da sucessão 

ecológica, enfocando a dinâmica da ciclagem 

ao longo do tempo (objetivo deste trabalho), 

para isso, é preciso conhecer como cada espé-

cie recicla os nutrientes através dos ciclos bio-

geoquímicos e bioquímicos, e como as plantas 

reagem a esses processos naturais de com-

petição. 
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TABELA 2. Teores e os desvios padrões de Cu, Fe, Mn e Zn das folhas coletadas no terço médio superior de todas 
as espécies amostradas (média dos quatro blocos)1. 

Espécies florestais 
Cu 	 Fe 	 Mn 	 Zn 
--- - ------------------------------- rng kg-1 ---------------- ---- -------------- 

Breu 	 3,92±1,68 c 	59,58±1 5,66 c 	149,83±43,45 a 	12,00±2,70 b 
Cuiarana 	 4,65±2,57 bc 	76,83±23,43 bc 	36,50± 10,63 e 	11,58±2,27 b 
Pará-pará 	 8,42±3,15 a 	105,42±34,44 ab 	43,75±18,96 c 	14,50±9,02 b 
Seringueira 	 6,92±2,47 ab 	119,25±30,34 a 	82,75±24,80 b 	37,33±10,08 a 
Sumauma 	 8,55± 1,57 a 	77,64±16,29 bc 	2 1,36±3,23 e 	15,27±4,00 b 

CV. (o/o) 	 16,78 	 20,48 	 16,77 	 26,41 

Palmeiras 
Açaizeiro 	 7,36±2,84 a 	83,80±19,13 b 	222,04±74,47 a 	29,72±6,20 a 
Pupunheira 	 4,67± 1,52 a 	100,67± 12,24 a 	53,1343,51 b 	25,75±6,50 a 

C.V. ( 0/0) 	 20,78 	 5,19 	 5,04 	 12,06 

Espécies frutíFeras 
Biribazeiro 	 12,67±2,31 a 	61,33±1,15 ai) 	76,67±30,35 h 	19,67±0,58 b 
Cacaueiro 	 4,92±1,79 cd 	73,79±19,70 ab 	303,75±107,32 a 	164,25±53,60 a 
Camu-camu 	 5,50±1 ,93hc 	45,88±22,15 bc 	161,25±90,37 b 	31,67±5,49 b 
Cupuaçuzeiro 	 7,46±2,08 b 	81,81±46,12 a 	99,46±38,65 b 	22,40±8,26 b 
Sorveira 	 2,82± 1,73 d 	47,61± 12,86 b 	59,74±26,82 b 	9,97±5,46 b 

-------------------------------------------------20,56
476 	 ----- 
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Correlação de parâmetros fisiográficos com 

os teores ideais de nutrientes no Projeto Reca, 

Nova Califórnia, Rondônia 
Antonio Willian Flores de MELO(i); Eufran Ferreira do AMARAL(2); Aureny Maria P. Lunz(3); 

João Batista Martiniano Pereira(4) 

(1) Fundação BIOMA/WHRC/LBA/UFAC/Embrapa Acre, Rio Branco-AC (2), (3), (4) Ernbrapa Acre, Rio Branco-AC 

Em 1988, as lideranças rurais de Nova 

Califórnia iniciaram a elaboração de um proje-

to, que teve como base o consórcio de culturas 

perenes regionais como cupuaçu (T/ieobroma 
grancliflorum), pupunha (Bactris gasipaes) e 
castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa), em-
bora não tivessem conhecimento a respeito 

dessas culturas. Depois de inúmeras tentativas 

fracassadas de obtenção de apoio ao projeto 

de órgãos governamentais, conseguiram por 

intermédio do bispo da arquidiocese de Rio 

Branco, da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e 

do Centro de Estatísticas Religiosas e 

Investigações Sociais (CERIS), apoio financeiro 

da Organização Católica Holandesa de Coope-

ração para o Desenvolvimento (CEBEMO), enti-

dade da igreja católica da Holanda, que apoia 

projetos nos países do terceiro mundo. 

Os consórcios, hoje chamados de sis-

temas agroflorestais (SAFs), que têm como 

base as culturas citadas anteriormente, além 

das culturas anuais de subsistência, começaram 

a ser implantados em 1989190, em áreas recém 

derrubadas de floresta primária ou capoeira. O 

produto final que se objetivava dessas culturas 

era a produção de frutos. 

O Reflorestamento Econômico Consor-

ciado Adensado (Peca), nome designado ao 

projeto, possui 650ha implantados deste con-

sórcio. São 274 famílias associadas, condição 

esta indispensável para serem beneficiados por 

recursos do projeto. Para tanto, basta ter um 

lote de terra e estar disposto a trabalhar. 

Após alguns anos, os produtores do 

Pro-jeto Reca começaram a ter queda de pro-

dução em suas propriedades, evidenciando um 

possível esgotamento dos solos por eles explo-

rados. Este trabalho se propôs a fazer um diag-

nóstico da fertilidade dos solos do Projeto Reca. 

Foram selecionados dezoito produtores 

(listribuídos em toda a área (te estudo. Em 

cada área de produtor, foram coletadas 

amostras em quatro profundidades (0cm-

10cm, 1 Ocm-2Ocm, 20cm-40cm, 40cm-60cm), 

com dez repetições, distribuídas em uma área 

de 1 ha. Para estudo, foram consideradas ape-

nas as profundidades até 20cm, que se cons-

tituem na camada arável do solo e de pressão 

quanto ã fertilidade. Para melhor diagnosticar 

a fertilidade dentro da área de estudo, em cada 

área foi caracterizado o relevo local, para pos-

terior correlação com as características de fer-

tilidade. O teor ideal considerado foi o teor alto 
dos nutrientes. 

A área de estudo apresentou teores de 

nutrientes muitos baixos em relação ao ideal 

considerado para a maioria da plantas se 

desenvolverem. A deficiência mais elevada 

encontrada foi a do Fósforo (P) (Figura 1), com 

valores extremamente baixos em todas as 

classes de relevo, principalmente, em função 

dos estoques totais serem baixos, em condições 

naturais, da baixa mobilidade e da não restitui-

ção dos teores exportados pelas culturas. 

Os elementos Cálcio (Ca) e Magnésio 

(Mg) também apresentaram baixas concen-

trações, se configurando como fatores limi-

tantes a produção das culturas implantadas 

nos SAF's. Entre as unidades de relevo, houve 

uma pequena variação nos teores, não se 

configurando, porém, diferença entre as 

mesmas, O Potássio (K) não apresentou defi-

ciência significativa em qualquer unidade de 

relevo, embora, tenha apresentado valores 

menores que o ideal. 

Para fazer uma avaliação generalizada 

da fertilidade na área de estudo (Figura 3), 

apresenta os valores de saturação de bases e 
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Figura 1. Teores de Fósforo (P) nas classes de relevo, média geral e valor ideal. 
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Figura 2. Teores de Potássio (K), Cálcio (Ca) e Magnésio (Mg) na área de estudQ 
em cada unidade fisiográfica considerada. 
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saturação de alumínio. De maneira geral, tem-

se baixa saturação de bases e alta saturação de 

aluniinio, confirmando a deficiência de nutri-

entes e toxidez dos solos. As classes de relevo 

suave ondulado e ondulado que são áreas de 

solos mais jovens e, conseqüentemente de 

maior fertilidade natural, apresentaram satu-

ração de bases com valores médios demostran-

do uma maior fertilidade, entretanto, no 

relevo suave ondulado temos valores altos de 

saturação de Alumínio indicando problemas de 

toxidez por Alumínio (Al), o que não ocorre no 

relevo ondulado. 

Conclui-se que a produção intensiva 

das culturas do Projeto Reca está causando  

impactos significativos na fertilidade dos solos, 

com sérias implicações na produção e produ-

tividade das áreas. Porém, há que se conside-

rar que as melhores condições nutricionais 

estão em áreas que nece9sitam de maiores 

práticas conservacionistas. 

Desta forma, uma vez que nas áreas 

planas e suave onduladas estão associadas a 

solos do tipo dos Latossolos, a fertilidade é 

menor, porém tem melhores condições físicas. 

Em contrapartida, nas áreas de relevo ondula-

do ocorrem os Argissolos Amarelos e Verme-

lhos Amarelos, que têm maior predisposição 

aos processos erosivos. Assim, fica evidente a 

ausência de uni planejamento eficaz na 

II 
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implantação dos sistemas agroflorestais, e que 

nas condições atuais, os produtores, embora 

em uma mesma região geográfica, não têm a 

mesma oferta ambiental e, conseqüentemente, 

estão condicionados a diferentes níveis de 

impactos do solo. 

Figura 3. Valores em percentagem (0/o) de Saturação de Bases e Saturação de Alumínio na 
área de estudo e em cada unidade fisiográfica. 
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Crescimento de frutíferas em ambientes de 
roça e aldeia: um estudo com comunidades 

indígenas Parakanã no sudeste do Pará 
Robcrt P. MILLER (1); P.K.R. NAIR (2) 

(1) (2)School of Forest Resources a Conservation, University of Florida, Gainesville, EUA 

Os quintais de frutíferas ("home gar-

dens") são formas tradicionais de sistemas 

agroflorestais encontradas em quase todas as 

regiões tropicais. Na Amazônia, a literatura 

registra uma variedade de sistemas de cultivo 

de frutíferas em torno das moradias de indíge-

nas e caboclos da região. A estabilidade ecoló-

gica dos quintais e seu potencial econômico 

tem levado pesquisadores a sugerir a expansão 

desses sistemas de policultivo como ponto de 

partida para um desenvolvimento agrícola com 

direcionamento mais comercial. Porém, os sis-

temas de quintais ocupam uma zona ao redor 

da moradia caracterizada pela maior atenção 

no trato da vegetação e pela entrada significa-

tiva de nutrientes, oriunda da presença de 

seres humanos e animais domésticos. No caso 

de frutíferas com maior exigência de luz e 

nutrientes, a expansão do plantio fora desta 

zona poderá implicar na ocupação de áreas 

com condições subótimas, especialmente em 

regiões com solos pobres. 

Para avaliar o desempenho de diversas 

espécies de frutíferas tanto em áreas de quin-

tal como em roças mais distantes, foi implan-

tado um projeto piloto de fruticultura em duas 

aldeias Parakanã no sudeste do Pará. Os índios 

Parakanã participam da economia regional 

com a venda de produtos agrícolas (milho, 

arroz, aves) e produtos extravistas (castanha, 

açai, cupuaçu, mel), e o projeto procurou 

explorar a inserção de frutíferas no sistema de 

produção agrícola atualmente empregado nas 

suas comunidades. 

Os plantios experimentais foram feitos 

em duas aldeias, com quatro espécies de 

frutíferas (cupuaçu, graviola, coco e caju). O 

cajueiro foi excluido do estudo após sofrer 

forte ataque por antracnose nos ambientes 

abertos. As mudas de coco e graviola foram  

plantadas nos seguintes ambientes: roças com 

policultivo de milho, mandioca, e banana; ter-

reiro das aldeias; e terreiro com adubação das 

covas. Neste último caso, a adubação foi feita 

com materiais disponíveis no local: estrume de 

aves, cinzas, e ossos. O cupuaçu não foi plan-

tado em covas adubadas, más foram feitos 

plantios adicionais nos ambientes de bananais 

novos e velhos e sob castanheiras adultas nas 

bordas das roças. Foram feitas medições de 

parâmetros de crescimento (altura, número de 

folhas, ou volume de copa, no caso das 

foliosas, e comprimento de folha adulta e 

número de folíolos para o coqueiro) durante 

dois anos. No caso da graviola, foi avaliada 

também a porcentagem de árvores em estado 

fértil (flores ou frutos). Durante cada medição 

foi feita uma estimativa visual do nível de 

sombreamento de cada muda, numa escala de 

O (sem sombra) a 5 (sombra total). 
Todas as espécies mostraram desem-

penho melhor no ambiente aberto da aldeia 

Paranowaona ("Ald. 1"; Figs. 1-3). Enquanto 

o desenvolvimento das mudas de coco e gravi-

ola em covas adubadas ("Adubo") neste local 

foi melhor do que aquelas plantadas sem 

adubação, essa diferença não foi significativa 

ao nível de P=0,05. No caso da gravioleira em 

covas adubadas, aos dois anos 100 0/o das 

árvores exibiram flores e 47 0/o exibiram flores e 

frutos, comparado com 83 0/o com flores e 11 0/o 

com flores e frutos, nas árvores plantadas sem 

adubo. O desenvolvimento do coqueiro e da 

gravioleira foi significativamente menor na 

aldeia Paranatinga ("Ald. 2"). No caso da 

gravioleira, não houve diferença significativa 

entre o desempenho nessa aldeia e nos três 

ambientes de roça. Porém, é possível que isto 

seja o resultado de danos periódicos causados 

pela circulação ocasional de gado e equinos na 

lErigenheiro Florestal, M.Sc. Bolsista do CNPq Srhool of Fores? Resoorces Ei Conservation, Univ of Florida, Cainesvilie, EL 326??; 

e-moi!: rpmiElgnv ifastifLedu 



ri aldeia. De fato, a taxa de sobrevivência da 

gravioleira nessa aldeia foi a mais baixo, com 

56% (Fig. 5). 

No caso do coqueiro, o ambiente som-

breado das roças proporcionou não somente 

menor crescimento, conforme o parâmetro de 

número de foliolos/folha madura, como menor 

sobrevivência (média = 34%; Figs. 1 e 4). O 

crescimento do coqueiro mostrou um boa cor-

relação negativa com o nível de sombreamen-

to (R 2  = .65; Fig. 7). Enquanto a gravioleira 

aparentemente conseguiu sobreviver nos ambi-

entes sombreados das roças (Fig. 5), nenhuma 

árvore nessa situação foi observada com flores 

ou frutos, e houve uma forte diminuição no 

crescimento conforme o aumento no sombrea-

mento (R 2  = .89; Fig. 8). 

Apesar do cupuaçu ser considerado 

uma espécie tolerante à sombra, o melhor 

desempenho neste experimento foi observado 

no ambiente aberto ao sol na aldeia (Fig. 3). 

Entretanto, a correlação negativa entre o nível 

de sombreamento e crescimento, claramente 

observado no coqueiro e na gravioleira, não foi 

tão visível no cupuaçu, quando se usou como 

parâmetro de crescimento o número de fo-

lhas/árvore (R 2  = .34; Fig, 9). Esta resposta 
ambígua poderá indicar a maior tolerância do 

cupuaçu à sombra, como também pode refletir 

a variação grande na resposta à estação seca 

entre o primeiro e segundo ano do estudo. 

Nesse período, algumas plantas mantiveram 

todas suas folhas, enquanto outras perderam 

boa parte das folhas ou até morreram. 

Os menores valores de sobrevivência do 
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cupuaçu foram observados nas mudas plan-

tadas sobre a sombra de castanheiras adultas 

nas margens das roças ("Cast."; Fig. 6). A 

mortalidade de mudas nesse ambiente pode ser 

atribuida a duas causas principais: fogo 

rasteiro no folhiço, após a queimada de roça 

nova nas proximidades; e queda de árvores, 

inclusive castanheiras, provavelmente causada 

pela maior turbulência de vento nas bordas das 

roças. O plantio do cupuaçu em bananais 

novos ("Ban. 1") mostrou melhor resultado do 

que o plantio em bananais velhos ("Ban. 2"), 

tanto do ponto de vista da sobrevivência como 

crescimento (Figs. 3 e 6). 

Conclusões 

Em vista do rápido crescimento da veg-

etação secundária nas roças abandonadas, 

frutíferas com maior exigência de luz só devem 

ser plantadas em tais locais se houver o forte 

compromisso por parte do produtor de empen-

har a mão-de-obra necessária para os tratos 

culturais. Espécies mais tolerantes de sombra, 

como o cupuaçu, poderão sobreviver e crescer 

em roças em fase de abandono, e talvez uma 

opção melhor para produtores com pouca 

disponibilidade de mão-de-obra. Porém, o 

produtor deve estar ciente de que melhor 

desempenho será conseguido com maior 

atenção aos tratos culturais. O ideal é que as 

mudas sejam plantadas quanto mais próximo 

possível da casa do produtor para facilitar o 

manejo, especialmente no caso das espécies 

mais exigentes. 
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Density and biomass of soil mesofauna in primary 

forest, second growth and polyculture 

in central Amazonia 
Elizabeth FRANKLIN( ) José Wetlinton de MORAIS (2). 

(1, 2) Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Brazil. 

5 ,  

Nowadays there is a critica] need to: (1) 

understand the roles that invertebrates p]ay in 

sou, especia]]y representatives of key function-

ai çjroups and (2) asses the va]ues of diversity 

to desiçjn management practices that optimize 

11w conservation of specics (Lave]]e et ai., 

1992). Therefore, t}iis study is part of t}ie 

SHJFT Project E1NV 052, that describes flue 

abundance, functional-group composition, 

biomass and diversity of sou mesofauna in 

plots of polycu]ture forestry systems and in 

p]ots of nearby secondary and primary forest. 

The sou mesofauna communities 

(=invertebrate 0.2mm - 2mnu in size) was stu-

died in three systems, 10 samples per arca every 

three months, from June 1997 to March 1999 

(eight samples/perio(ls). The samples were 

taken at random, fo]lowing a 1 nu grid oU lines 

marked in 40m x 40m p]ots of a primary 

forest (ftO) system, a 10 year old secondaiy 

forest (SEC) systern, and two p]ots of 10 year 

o!d secondary growth systems enriched with 

fruit and timber species (POA and POC). Ali 

sites are located on yel]ow clay latosols 

(Oxisols), at the Embrapa, Manaus. Sou 5am-

pIes are taken in the fie]d with a split corcr 

(steel cy]inder, diarneter 6.4cm). Each sampie 

was divided into two subsamples: tlue ]itter 

layer and the mineral soil to a depth of 5cm. 

The Kempson process was used as the extrac-

tion method. After the taxonomic c]assiflcation 

(c]ass, order of famuly), the nuesofauna were 

separated into functional çjroups (predators, 

decomposers, herbivores, ants and termites). 

The taxa, witluout a clear feeding habit, were 

çjrouped within 'other groups'. 

A total of 538 654ind/m2  (59 0/o) and 
380 895ind/m2 (41%) were ohtained in the 

]itter layer and mineral soil. The highest densi-

ties were reqistered in the POA (35% and 29%  

in the litter ]ayer and mineral soil, respectively). 

In the four sites, the highest densities 

were recorded in the litter ]ayer. On]y in 1997, 

a non typica] year because oU the dryness 

caused by lhe El Niio Southern Osci]]ation 

that affectcd thc ahiotic factors in Central 

Amazon, was recorded greatest density of the 

mesofauna in the soil iaycr, principa]ly in POA 

and in POC, except in SEC, that showed the 

highest quantity oU ]itter. For the flrst time in 

thc Amazon Region, it was registered the po-

pulational dynamics of the invertebrate during 

a period oU a]most two years. A clear tendency 

concerning population dynamics was observ-

able in flue ]itter and soil ]ayers, with lowest 

density during the driest periods (June and 

September) (Figure 1). The resu]ts of multiple 

linear regression showed that flue densities 

were significantly associated with rainfal] 

occurence and quantity oU ]itter or sou. 

lii the ]itter and soil layers, the decom-

posers and predators were the dominant 

groups. Nevertheless, with the exclusion of ori-

batid mites and ColIenibola, the dominance oU 

decomposers was reduced to a haif (Table 1). 

The average number of taxonomic 

groups (]itter and mineral soil, respectively) was 

file foilowing: 26-23 in ELO, 20 -19 in SEC, 18 

- 16 in POA and 19 - 17 in POC. ln thc four 

p]ots, the higher diversity was registered in the 

litter layer. lhe ]owest diversity was obtained 

at POA and POC. Considering ali of the 

functiona] groups, the decomposers reached 

the highest diversity (average of 7 - 8 taxo-

nomic groups). 

lhe dominance of the oribatud mites in 

relation to the total arthropods was very high 

(lable 2). lhe highest dominance was regis-

tered in the POA systenu, pointing this group as 

the responsible for file high mesofauna dcnsi- 

1 B/olag/st, 0r., lastiiuio Nac/onal de Pesqu/sas da ArrIazõ,I/a- INDA, CO 4/8 , 69.0 1.9/0, Manaus, AM., Brazif, 

e-mail bettI@siapa.gav.br. 124 
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;eção Técnica 1 - Biodh,crsidade e Processos Funconais dc SAF 

FIGURE 1. Dominance and density of arthropod 

.. :I ty at this site. We c]assified the foliowing mdi-

cators groups: Acari and Colienibola:. in the 

manipulated plots, the oribatid mite's densities 

were bigher in the ]itter layer. Acari non-

oribatids was equa]ly distributed in tbe sol] 

and litter layers mn the four systems (Figure 2) 

while Collembo]a showed c]ear preference for 

the prirnary forest (Figúre 3). Compared to 

tenipe-rate forests, the four sites are character- 

ized by ]ow Oribatid rnites biomass, but the 

values are higher than that was estimated for 

the total of Acari at tropical forests (around 

lOOmg dry weight/rn 2 ; Petersen, 1982). 

Symphy]a, isopoda, and Diplopoda: the grea-

test abundance in the POA and POC here 

registered for these groups, point to their 

importance as co]onizers of manipulated sys-

tems (Figure 3 and 4). 

TABLE 1. Mesofauna abundarice by functionai groups 

lncluding Acari and 	Excluding Acari and 
0/o 

0 	D ecom p os 	 73 	60 	 34 	29 
CT 	Predato2 	 20 	29 	 22 	29 
1 0
,7 	

Herbivor 	 2 	2 	 II 	7 

AL 	Terrnite 	 1 	4 	 4 	16 
OR 	Ant 	 3 	3 	 19 	12 

rip 	Other 4 	 1 	2 	 9 	7 

1 Coleoptera (irnmatures), Coliembota, Acari Oribatida, Diplopoda, Diptera {imrnatures), 

Enchyt raeidae, 	Lumbricidae, Nema toda, Pau ropoda, Protura, Psocoptera, Sym phyla, Tricoptera 

2 Acari (except Oribatida), Chilopoda, Dermaptera, Diplura, Opilionida, Pseudoscorpinida, 

Scorpionida, 	Ricinuteidae, PalpigradL 
3 Romoptera (i mmd tures), Homoptcra (ad u 1 ts(, l'hysa noptera, He miptera (i m matures), He piptera 

(aduLts), Orthoptera, 
4 Colcoptera (adults(, Copepoda, Diptera (adults), Embioptera, Hymenoptera (except Lepidoptera, 

Moi lusca, 
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Our data attested (1) the association of 

mesofauna densities with rainfall occurrence 

and quantity aí litter, which was reinforced by 

the lower densities registered during 11w driest 

periods, as a possible result of moisture stress 

in the litter and sou (2) the importance of 

Diplopoda, isopoda and Symphyla as coloni-

zers aí manipulated systems and (3) t}ie impor-

tance groups like oribatid mites and 

Coliembola as useful indicators of the state of 

11w system. Therefore, our result supports the 

view that the agricultural practices exert 

effects on the sol] biota and point to the pre-

sence of indicators groups that showed differ- 
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ent reactions to the antropogenic action. 

We also reinforce the necessity to maintain the 

litter Iayer and the use of organic nutrients 

such as plants residues to improve the crop 

production. 
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TABLE 2. Relativo importance of oribatid 
mites 

	

Litter Layer % 	Soil Layer % 

	

FLO 	 48 	 36 

	

SEC 	 53 	 46 

	

POA 	 68 	 53 

	

POC 	 54 	 40 
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SeçÊio Técnfta 1 - Biodiversidade e Processos Funcionais de SAF 

Deposição de serapilheira e nutrientes em 
povoamentos de grevílea de diferentes 

origens no sudoeste do Paraná 
Emerson Gonçalves MARTINS ( ); EdineFson NEVES (1); 
Carlos Alberto FERREIRA (1); Jarbas Yukio SHIMIZU (1) 

(1) Ernbrapa F'orestas, Colombo-PR. 

A grevílca (Grevf!!ea robusta Cunn.) é 
unia espécie arbórea, nativa da Austrália, das 

áreas costeiras do norte de New South Wales 

ao sul de Quccnsland, de altitudes desde o 

nível do mar até 1.120 m (Harwood, 1992). Ela 

foi introduzida, no Brasil, há aproximadamente 

uni século, para sombreamento de cafezais e 

formação de quebra-ventos. Esta espécie vem 

apresentando rápido crescimento nos Estados 

do Paraná e São Paulo, em solos de origem 

basáltica, ou de arenito (Instituto Brasileiro do 

Café, 1981). Como ela cresce melhor em solos 

férteis, não tolerando competição com ervas 

daninhas, supõe-se que responda bem à 

aduba ção. 

A deposição de serapilheira é uma das 

principais formas de transferência de nutri-

entes nos ecossistemas florestais, sendo parte 

fundamental no ciclo biogeoquímíco (Poqgiani 

e Monteiro Junior, 1990). No caso da grevílea, 

esse processo pode ser determinante na me-

lhoria da fertilidade do solo, uma vez que suas 

raízes são intensamente ramificadas (raízes 

proteóides), que maximizam a absorção de 

nutrientes, e profundas, possibilitando a 

translocação dos nutrientes que se encontram, 

normalmente, fora do alcance de outras cul-

turas (Harwood e Getahun, 1990). Este traba-

Ibo teve como objetivo avaliar, pela deposição 

de serapilheira e de nutrientes, a grevílea como 

agente de melhoramento da fertilidade cio 

solo. 

O estudo foi realizado nas parcelas de 

uni teste de procedência, em blocos ao acaso, 

com parcelas retangulares de seis plantas, 

espaçadas de 3m x 3m, com 15 repetições, em 

Quedas do lguaçu (PR). Foi avaliada a 

deposição de serapilheira pela grevílea, das 

procedências que apresentaram, aos três anos 

de idade: o maior volume de madeira ([Inc 

Flower =0,0295m'/árv); volume intermediário 

(Porters Gap = 0,0191 m/árv.); o menor vol-

ume (Albert River = 0,0105m 1 /árvj; e a teste-

munha (0,0114m'/árv.) (Martins et ai, 2000). 
Os coletores de serapilheira foram instalados 

em novembro de 1996 e as coletas feitas uma 

vez em cada estação do ano. O material cole-

tado foi seco a 7€YC, pesado e moido para a 

determinação dos teores de N, P, 1K, Ca, Mg, 

Cu, Fe, Mn e Zn. 

A quantidade de serapilheira deposita-

da foi proporcional à produtividade de madeira 

das procedências (Tabela 1), reforçando a 

importância da escolha de árvores de rápido 

crescimento, tanto para produzir madeira 

quanto para melhorar o solo. Dentre os 

macronutrientes, P foi o depositado em menor 

quantidade, enquanto que N e Ca em maiores 

quantidades. Esses últimos são, normalmente, 

os macronutrientes armazenados em maior 

quantidade nas folhas (Pereira et ai, 1984; 

1-laag, 1985; MeIo etal., 1993). 
A procedência Fine Flower apresentou 

os maiores conteúdos de Cu, Fe e Mn, enquan-

to que a testemunha apresentou o maior con-

teúdo de Zn. Os micronutrientes depositados 

em maiores quantidades foram Mn e Fe, e a 

menor foi Ci. 

Aabsorção de Mn pelas raízes ocorre 

através de fluxo de massa, principalmente 

quando o elemento está nas formas Mn`, Mn` 

e Mn". Portanto, ela depende, diretamente, do 

processo de respiração da planta. 

Entretanto, quando absorvida na forma 

reduzida (Mn"), sua solubilidade é fortemente 

influenciada pela umidade e pelo pH do solo. 

Em solos ácidos, aumentam as concentrações 

de Mn2 (Fassbender e Bornemisza, 1994; 

Marschner, 1995). Segundo Rogers e Westman 

(1977), existem concentrações significativas de 

Vi 

1 Eng.Agrónorno, DoLCoT EMORAPA FLORESTAS. Caixa PostoI3lO, Colombo, PR, S31Il-000ernartinsRcnpf.embropa.hr 	
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Tabela 1. Quantidades de serapilheira e nutrientes depositadas pela grevílea de quatro anos de idade/ha, durante 
um ano, em Quedas do lguaçu-PR. 

Proced. SD' Macronutrientes (Kg/ha) Micronutrientes (g/ha) --------- 
(Kg/ha) N P 	K 	Ca Mq Cu Fe 	Mn Zn 

Fine flower 12.387° 136,61 3,73 	15,91 	II 59° 6,8° 61,2 4.149,71 	11.415,41 1525° 
Portcrs Gap 10559a1, 107.41 3,11 	13,Y 	107,1 1  6,4° 48,2ah  3.054,2 1 	8.083,801 1466° 
Testemunha 10.371 0h  120,71 3,4° 	47° 	97,21 51° 53,8 ,b 3.379,71 	3949,6ab 1673° 
Albcrt River 7.752 ' 89,2° 2,9 1 	8,5° 	672° 5,3 3  42,2 h 2509,3° 	5.254,9 h 110,0° 

Média 10.267 

1 50 = Serapilheira de positada durante um ano; médias sep uidas pela mesm a letra, nas caiu nas, no diferem, estai isticamente, pelo leste Tukey ao nivel de 
5°/o. 

í 

IL 

Mn em serapilheira de florestas nativas c]e 
Euca/yptus na Austrália e de árvores de difer-
entes espécies das florestas tropicais úmidas do 
Panam á. 

Os altos teores de Fe detectados podem 
ser atribufdos ao fato desse solo apresentar 

grande disponibilidade desse elemento. Porém, 
segundo Marschner (1995), a eficiência na ab-

sorção de Fe depende do genótipo que, através 
da emissão de exsudados do sistema radicular, 
altera a rizosfera, tornando esse microeTernen-
to em condições adequadas para absorção. 

O Cu foi o micronutriente presente em 
menor teor na serapilheira estudada. lsso pode 
ser atribuido à sua baixa disponibilidade no 
solo. Sua solubilidade, também, é afetada pelo 

pH do solo (Fassbender a Bornemisza, 1994). 
Os conteúdos tanto do Cu quanto do Mn 
foram diretamente proporcionais às taxas de 
crescimento das procedências testadas. Isso 
mostra que, uma vez alocados aos órgãos das 
plantas, esses elementos não são mais translo-

cados, retornando ao solo juntamente com a 
serapilheira. 

Deste trabalho, concluiu-se que: a 

quantidade de serapilheira depositada no solo 

depende, diretamente, da taxa de crescimento 
da árvore, podendo chegar a mais de 

12.000kg/ha.ano; e as quantidades de Cu e de 
Mn na serapilheira, também, dependem, dire-
tamente, das taxas de crescimento das plantas. 
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Desempenho de um modelo de sistema 

agroflorestal para as várzeas estuarinas do 

município de Mazagão - Amapá 
João da Luz FREITAS (1) 

(1) IEPA, Macapá-AR 

A base do desenvolvimento da 

Amazônia tem se caracterizado até os dias 

atuais, em função da atividade econômica 

puramente extrativista, seja pelo uso de seus 

recursos não renováveis como pelo manuseio 

dos renováveis. Sendo este, tendente à 

exaustão em muitos segmentos, devido ao 

mau uso do patrimônio natural e, principal-

mente, pela precariedade de incentivos na 

geração de tecnologias capazes de minimizar a 

deterioração ambiental (Richards, 1979; 

Feamside, 1979). A ação extrativista põe em 

dúvida a sustentabilidade a longo prazo das 

atividades econômicas na Amazônia. Alg -uns 
projetos podem ser lucrativos a curto prazo, 

quando a eles não são somados no balanço de 

custo e benefício, seus prejuízos sociais e 

ambientais (Schubart, 1982). 
Os sistemas agroflorestais (SAF5) são 

combinações permanentes, com elevado grau 

de biodiversidade, com estruturação vertical e 

horizontal muito próxima à estrutura de uma 

floresta nativa (Dubois et ai, 1996). Dessa 

forma, o propósito desta pesquisa é inserir no 

contexto de ocupação da Amazônia, uma 

alternativa capaz de minimizar os impactos 

ambientais causados pela exploração dos 

recursos florísticos, principalmente a extração 

de madeira e palmito, bem como evitar a ação 

nômade do homem amazônico, atendendo aos 

anseios da sociedade, para a geração de tec-

nologia que concilie a produção e a sus-

tentabilidade do complexo ecossistema de 

várzeas da região. 

A pesquisa experimental está sendo 

desenvolvida em uma área de 200ha, perten-

cente ao ecossistema de várzea estuarino do 

rio Amazonas, no município de Mazagão, esta-

do do Amapá. As espécies madeireiras 

utilizadas no SAF são: Carapa guianensis 

Aubl.(andiroba) e Virola surinarnensis (Rol.) 

Warb.(ucuuba), as espécies frutíferas são: 

Euterpe o/eracea (açai), T/ieobroma cacao 

(cacau) e Theobrouia grandi/lorum (cu puaçu). 

O delineamento experimental utilizado 

é de blocos ao acaso com cinco 

tratamentos(espécies) e quatros repetições. 

Os resultados da análise de variância 

feita com os dados de porcentagem média de 

sobrevivência (1997-2000) evidenciaram que o 

teste foi significativo ao nível de 5% de pro- 

babilidade, existindo diferenças entre pelo 

menos dois tratamentos (espécies) aplicados 

(Tabela 1). 

Analisando a Tabela 2, verificamos que 

o açai e a virola foram as espécies que 

apresentaram os maiores percentuais de sobre- 

vivência no primeiro ano do plantio (1997), 

com 85,4% e 80,2 0/o de mudas vivas, respecti- 

vamente; por outro lado, a andiroba foi a espé- 

cie que apresentou o menor índice de sobre- 

vivência no mesmo período com 52,5% de 

mudas vivas. Ainda na Tabela 3, nota-se que 

após o fase de aclimatação (1998-2000) as 

espécies apresentaram percentuais de sobre- 

vivência acima de 87 0/o, mostrando que as 

espécies escolhidas para o sistema são total- 

mente adaptadas ao ecossistema de várzea 

TABELA 1. Análise de variância para porcentagem de 
sobrevivência média/bloco/espécie. 

FV 	 CL 	SQ 	QM 	1° 

BLOCOS 	3 	0,25 	0,083 	27,6** 

TRATAMENTO 	4 	0,06 	0,015 	5* 

RESíDUO 	12 	0,04 	0,003 	- 
TOTAL 	 19 	0,35 	- 	- 

CV 	4,25% 	('- significativo ao nível de lq'o de probabilidade) 

significativo ao nivd de 5°/ode probabilidade) 
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TABELA 2. Desempenho de sobrevivência e crescimento em altura das espécies consorciadas no modelo agroflore-
stal, em ecossistema de várzea estuarina, após 36 meses de observaç5o. 

Espécies Sobrevivência ( 0/o) Altura (m) ----- 
1997 1998 1999 2000 1998 2000 

ucuuba 80,2 97,0 99,4 100,0 0,72 1,70 
açai 85,4 94,8 100,0 98,6 0,70 2,41 

andiroba 52,5 90,1 98,6 93,6 0,83 1,69 
cupuaçu 62,4 96,2 100,0 99,4 0,73 1,35 

cacau 67,4 87,3 98,4 96,0 0,68 1,72 

estuarino. 
O teste de comparação de médias 

demonstrou que as espécies responderam 

favoravelmente ao crescimento, sendo que a 

andiroba foi a espécie que apresentou maior 

incremento médio em altura em 1998 e o 

açaizeiro em 2000 (Tabela 2). Os resultados 

das análises de variáncia feita com (lados 

nos incrementos médios em altura (1MA) 

evidenciaram que, ao nível de 50/o, os incre-

mentos de altura das espécies consorciadas 

diferem entre si em pelo menos duas espécies 

em 1998 (Tabela 3) e ao nível de 1% em 

2000 (Tabela 4). 

Pelas variáveis analisadas, de maneira 

geral, o sistema proposto indica um desen-

volvimento satisfatório, levando em consider-

ação que não houve desílorestamento total da 

área utilizada para a pesquisa e sim a elimi-

nação gradual de algumas espécies conside-

radas concorrentes. O uso de sistemas agroflo-

restais é recomendado por vários autores, 

como a forma mais indicada de se praticar 

agricultura na Amazônia por diversos motivos, 

como: ataque de pragas, controle de doenças, 

combate à erosão do solo, fertilização e 

ciclagem de nutrientes do solo, sombreamento 

e diversificação de produtos (Weaver, 1979; 

Anderson et ai, 1985; Uma, 1986; Canto et 

ai., 1991; Marques, Brienza Junior, 1991; 

Dubois et ai, 1996). 
O bom desempenho das espécies, no 

que se refere a crescimento, é atribuído, prin-

cipalniente, ao alto grau de fertilização das 

várzeas estuarinas, o que na prática não sig-

nifica dizer que estes solos estejam permanen-

teniente disponíveis para práticas agrícolas, em 

função das enchentes periódicas, muito embo- 

ra, as várzeas da Amazônia apresentem bons 

níveis de sustentabilidade agronômica e 

ecológica, devido à deposição de nutrientes 

orgânicos e minerais provocados pelas 

enchentes dos rios, mas que nem sempre 

indicam níveis positivos de sustentabilidade 

econômica e social (Lima, 1986; Alvim, 1978; 

Serrão e Homma, 1991). 

As espécies são altamente associáveis 

entre si e promissoras para uso em sistemas 

agroflorestais (Schmidt e Volpato, 1972; 

Calzavara et ai, 1984; Yared e Carpanezzi, 

1981; Jardim, Anderson, 1987; Marques, 

Brienza Junior, 1991; 1EA, 1993; Dubois etai, 

1996; Ribeiro, 1998). Segundo Alvim (1989), o 

cacau, quando associado a outras espécies, 

apresentou baixa infestação de Crín/pe/lis per-
níciosa (Stahel) Singer, fungo causador da vas-

soura-de-bruxa. A andiroba, por ter um inimi-

go em potencial, a larva de Hypsipyla grande]-

la Zeller, não é recomendada em plantios 

adensados e sim em consórcios (Dubois, 1971; 

Ohashi ti ai, 1993) 
As taxas de sobrevivência verificadas 

para cada espécie pós-plantio mostrâram 

aumento à medida que as espécies se estabele-

ceram no sítio. Taxas de mortalidade pós-plan-

tio também foram encontradas em experimen-

tos florestais realizados na Amazônia brasileira 

(Yared, et ai, 1980; Rosa, 1997). 

Os resultados, que envolveram a análise 

e o monitoramento de informações em 36 

meses, devem ser considerados como prelim- 

inares e indicativos do modelo agroflorestal 

proposto, levando as seguintes considerações: 

As altas taxas de sobrevivência, pós- 

período de aclimatação (1998-2000) e o 

crescimento, mostram que as espécies uti- 
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TABELA 3. Análise de variância para altura em 1998. TABELA 4. Análise de variáncia para altura em 2000. 

RI CL SO QM 	F FV CL SQ QM 	F 

Blocos 3 0,34 0,113 	37,6** Blocos 3 8,74 2,91 	58,2*4 

Espécies 4 0,06 0,015 	5* Espécies 4 2,42 0,6 	12** 

Resíduo 12 0,04 0,003 	- Residuo 12 058 0,05 	- 

Total 19 0,44 - 	 - Total 19 11,74 - 	 - 

CV = 7,400b 	significativo ao nível de 1 0/o de probabilidadel 	r- sig- 

nificativo ao nível de 5°/ode probabdidadel 

lizadas no modelo são totalmente adaptadas 
ao ambiente de várzea; 

O comportamento social entre as espé-
cies sugere o uso destas em SAPs. 
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Desenvolvimento de sistemas agroflorestais 
visando à produção de plantas medicinais 

Maria Izabel RAOOMSKI( ); Walter STE[NBOCK(2); Arnilton João Baggio(3); 

Arnatdo de Oliveira SOARES(3); Deyse A.BA1TISTELLI(4) 

(1)Consultora em plantas medicinais. (2) Fundação Rureco. (3) Embrapa Florestas. 

(4) Instituto Agrof!orestal Bernardo Hakwoort. 

O objetivo deste trabalho é a imple-

mentação de sistemas agroflorestais, para pro-

dução de plantas medicinais nativas e exóticas, 

adaptados às condições de produtores famil-

iares e que possibilitem a otimização do uso do 

solo e a geração de fontes alternativas de 

renda para os mesmos. Este projeto, financia-

do com recursos do Prodetab, está sendo con-

duzido nos municípios de Turvo e Gurapuava, 

na região centro-oeste do Paraná. Estes 

municípios estão localizados na região que 

apresenta os maiores remanescentes de flo-

restas com araucária do Brasil, bem como a 

maior percentagem de áreas cobertas com 

florestas no estado do Paraná. Nesta região, 

ocorrem centenas de espécies utilizadas tradi-

cionalmente como medicinais (Ravanello e 

Steenbock, 1997). Esta cultura é devida, em 

parte, à origem étnica da população, constituí-

da basicamente pelo elemento "caboclo" 

(67%) e com forte influência indígena de tri-

bos Caigang e Guarani, ainda habitantes na 

região (lbge, 1991). Algumas das espécies 

medicinais citadas vêm sofrendo acelerado 

processo de extinção, em virtude da devas-

tação dos ambientes naturais e da forte 

pressão sobre o uso, representada pelo extra-

tivismo para venda ao mercado atacadista 

(Rureeo, 1997). Desde 1996, grupos de agricul-

toras familiares da região central do Paraná, 

assessoradas pela Fundação Rureco, vêm 

procurando cultivar plantas medicinais de 

forma orgânica, visando a uma alternativa de 

renda ambientalmente correta. A partir do 

momento em que se dá às plantas medicinais 

um enfoque comercial, colocando-as como 

alternativa de renda para os produtores, torna-

se necessário conhecer técnicas de manejo e 

cultivo que possibilitem maiores produtivi- 

dades, com escala e frequência regulares, de 

forma a atender a uma demanda apresentada. 

A metodologia utilizada neste projeto 

sustenta-se nos princípios da pesquisa partici-

pante, onde o público-alvo, no caso agricu!-

tores familiares, está diretamente envolvido em 

todas as etapas do desenrolar da pesquisa. Para 

a região dos municípios de Turvo e Guara-

puava, devido a trabalhos anteriores realizados 

pela Fundação Rureco e pelo instituto Agro-

florestal Bernardo Hakvoort, já existem 

informações relativas às principais demandas 

colocadas pelos produtores, o que permitiu a 

proposição de alguns experimentos apropria-

dos às necessidades dos produtores, visando 

otimizar os sistemas de produção com plantas 

medicinais. Os sistemas propostos têm como 

base as espécies medicinais que apresentam 

mercado para comercialização. Não perdendo 

de vista o objetivo de estar viabilizando 

agricultores familiares através da geração de 

renda, os sistemas propostos prevêem a elimi-

nação de insumos externos (adubos sintetiza-

dos, agrotóxicos, etc.) de forma a reduzir cus-

tos. Além do caráter econômico, os sistemas 

propostos visam à preservação ambiental e à 
obtenção de produtos de qualidade. Dentro 

destas linhas gerais, foram implantados os 

seguintes experimentos: cultivo intercalar de 

bracatinga (Mimosa scabre//a), para fins de 

adubação verde, quebra-vento e produçãoo de 

lenha, e medicinais herbáceas (Ment/ia piperi 

ta, Sa/via offYcina/is, Rosmarinus offlcina/is e 

Ocimum spj; cultivo intercalar de sabugueiro 

(Sambucus mra), arbustiva com fim medicinal 

e medicinais herbáceas (Mentha piperita, Sa/vfa 
offícina/is, Rosmarinus offícina/is e Ocim uni 
sp); barreiras vivas de timbó (Ate/eia g/aziowi/ 
para produção de adubo verde e lenha fina, 
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consorciado com as mesmas medicinais her-

báceas; enriquecimento de capoeirinha com 

espécies medicinais arbóreas nativas (Baubinia 
forfícata, Ma,ytenus ilicifolia e Casearia decan-
dra) e arbustiva (Sarnbucus nigra); produção de 

guaco (Mi/cania glomerata) e maracujá 
(Passiflora incarnata) em sistema de enriqueci-

mento de capoeira; arborização de espinheira-

santa (Tktaytenus ilicifolia) com bracatinga 

(Mimosa scabrella). Todos os experinientos 

foram implantados em áreas de agricultores, 

com o apoio técnico da Embrapa Florestas, 

Fundação Rureco e Instituto Agroflorestal 
Bernardo l-lakwoort. Dentro da metodologia 

participativa, a proposta enquadra-se em nível 

de participação colaborativa, em que os pro-

dutores e pesquisadores compartilham as 

responsabilidades da experimentação (Marril - 

Sands et aí, citados por Mahlako, 1995). Em 

todas as áreas experimentais, foi efetuada a 

classificação e a análise dos solos, sendo que 

naqueles que tratam da incorporação de 

matéria orgânica(1, 3 e 6) ao sistema serão 

realizadas análises periódicas do solo para 

acompanhamento de possíveis alterações em 

função do tratamento. As medicinais her-

báceas, bem com as arbóreas foram plantadas 

a partir de mudas, entre setembro e novembro 
de 1999. Já foram efetuadas pelo menos duas 

colheitas para as medicinais herbáceas. 

Entretanto, as avaliações, oficialmente, só 

terão início a partir do final de 2000, quando 

as espécies arbóreas já estiverem mais desen-

volvidas. A difusão e a troca de experiências 

sobre as tecnologias geradas dar-se-ão através 

da realização de dias de campo, onde grupos 

de agricultores visitarão os experimentos, pro-

movendo discussões entre os visitantes e o 

agricultor-experimentador, de forma a pro-

mover uma interação entre os produtores e 

obter maior eficiência no processo de repasse 

de tecnologia (Mahlako, 1995). 
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Dinâmica de crescimento de Bertholletia exce/sa 

Humb & Bompi (castanheira-do-brasil) e 

estabelecimento de clones de Hevea brasi!iensis 

Mueli Arg. (seringueira) introduzidos em sistema 

agroflorestal em LavrasMGt' 

Renato Luis Grisi MACEDO ( ): Nelson VENTURIM (2); Jozébio Esteves cOMES (3); 

Elisete Maiatu Giacornirn LIMA (4); Frederico Wesley Eigueiredo DANTAS (5). 
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O avanço no processo de colonização 

da região amazônica brasileira tem causado 

grande impacto sobre as populações nativas de 

Bethollet/a excelsa Humb. e Bonpl. (casta-

nheira-do-brasil). O corte indiscriminado de 

seus melhores exemplares na sua região de 

ocorrência natural vem causando grande perda 

de material genético e redução na produtivi-

dade em áreas de extrativismo. E considerada 

uma das espécies mais ameaçadas de extinção 

e erosão genética pelo desniatamento. Apesar 

da importância cia espécie, são escassas as 

citações sobre a sua adaptação fora cia região 

Amazônica, existem relatos de árvores em pro-

dução no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e 

de ocorrência de plantas esparsas na Bahia. Rio 

de Janeiro e São Paulo. O consórcio da castan-

heira do Brasil com culturas agrícolas 

temporárias ou permanentes constitui uma 

modalidade de sistema agroflorestai que, 

segundo a classificação atual quanto aos tipos 

de cultivos associados se enquadra como sis-

tema silviacjrícola, também é chamado de 

sistema agrossilvicultural ou agrossilvicultura, 

sendo que um dos principais sistemas agroflo-

restais permanentes com castanheira-do-brasil 

apresenta-se consorciado principalmente com 

seringueira (Hevea brasihensis Mueil Arg.). 

Segundo Macedo et ai., (1 999b), o Brasil, 

atualmente, continua importando cerca de 

700/o de suas necessidades de borracha natura). 

Em 1993, a produção nacional foi de 40.663t, 

o consumo de 131.71 7t e o estoque de 

15.1 33t. No âmbito mundial, foi de  

5.463. lOOt, o consumo de 5.463.900t e o 

estoque de 394.200t. Esses (lados indicam que 

a produção e o consumo mundial de borracha 

natural praticamente se eqüivalem, e que o 

mundo opera com baixos estoques desse pro-

nuto tão essencial ã vicia moderna. Macedo et 
ai. (1 999b), também afirma que este panorama 

da heveicultura tem levado a grande estabili-

dade dos preços cia borracha natural no merca-

do internacional e, a uma política de preços 

mais elevados no mercado nacional. A hevei-

cultura se expandiu nos últimos quinze anos 

nas regiões Centro-Oeste e Sudeste cio Brasil, 

onde o clima tem se mostrado favorável ao 

desenvolvimento e produçào cia cultura e (les-

favorável aos seus principais patógenos. Pereira 

(1997) afirma que juntamente com os clones 

amazônicos mais produtivos, os clones orien-

tais continuam sendo testados e avaliados em 

diferentes condições eciafoclimáticas dessas 

regiões, quanto ao desenvolvimento, produção 

de borracha, resistência ou tolerância âs 

doenças e pragas e ao vento, visando lograr o 

maior proveito possível da interação genótipo 

x ambiente. Neste contexto, os sistemas 

agroflorestais permanentes permitem, para 

ambas as culturas, a exploração mais racional 

de seus potenciais de ciesenvolvimento, pro-

clução e longevidade, condicionando maior 

ciuração possível e maior viabilidade econômi-

ca ao sistema consorciado. Segundo Macedo et 
ai, (1 999a), a análise cio potencial nle esta-

belecimento e crescimento inicial de mudas de 

espécies arbóreas podem ser um bom indicati- 

Trabalha rralizado cora 000/a da Fundação de Amparo à Pra poisa cio Estado de Minas Geracs - FAPEMIG 
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vo (Ia adaptação de urna espécie a uni deter-

minado sítio e região. Portanto, o objetivo (lo 

presente trabalho foi analisar a dinâmica de 

crescinien to cl e [Jertholletia excelsa 1-! unib e 

Bompl (castanheira- do-brasil ) e o potendal 

de estabelecimento dc seis clones cio Hea 

brasiliensís Mueli Arg. (seringueira), introdtfr2i-

dos eni sistemas agroflorestais em Lavras-1'4G. 

O experiniento foi instalado no campus uni-

versitârio da tiniversiciade Federal de Lavras. 

município (lo Lavras, zona sul cio estado cio 

Minas Gerais. Apresenta altitude média em 

torno de 91 3m e está situado nas coordenadas 

de 210  41' de latitude sul e 4500' de longitude 

a oeste de Greenwich. O clima é considerado 

subtropical moderado úmido, com temperatu-

ra média anual variando de 180  a 20 C . As 

geadas são raras com temperaturas mínimas 

absolutas de até 3,3C. A precipitação média 

anual varia entre 1 .300mm a 1 .700mm, com 

regime de (1 istribu ição perióci ica pred omiti a n - 

do no semestre niais quente. O inverno tem cio 

dois a quatro meses secos com uni déficit 

hidrico entre lOmm e 30mm anuais. A evapo-

transpiração potencial anual varia entre 

800mm a BSOmm e a insolaçao media anual e 

de aproxiniaciamente 2.483 horas . Em janeiro 

de 1996, as castanheiras-do-brasil foram 

plantadas na área experimental segundo o 

delineamento inteiramente casualizado com 

parcelas subdivididas e quatro repetições. Nas 

parcelas, compostas ior quatro mudas, foram 

estudados os tratamentos cio adubação e tias 

subparcelas compostas por duas mudas foram 

avâliados os efeitos cio sombreamento, tota- 

lizando vinte e quatro parcelas experimentais 

com 96 mudas. Utilizou-se mudas de casta- 

nheira-do-brasil, produzidas em casa de vege- 

tação sob sombrite cio 50%, que apresen- 

tavani-se com altura média (ie aproximada- 

mente 30cm e com 10 a 16 folhas definitivas. 

Vinte (lias antes cio plantio, as mudas sofreram 

aclimatação com retirada gradual cio sombrea- 

mento até exposição total ao sol. Foram plan- 

tadas em covas cúbicas com 40cm cio aresta, 

no espaçamento de 3111 x 311l, com os 

seguintes tratamentos de adubação na cova: 

2009 de superfosfato simples (aproximada- 

mente 429 cio P,0 5); 200g cio superfosfato 

síniples mais 101 cio composto orgânico; 1509 

de NTt Ç-30  16) mais 1 50g de NPK em 

61)&r€Mp:60 dias após o plantio (aproximada-

mente 1 2g de N, 90g de P,0 5  e 48g de K 2 0) 

mais lo1 cio composto orgânico e 

em cobertura 60 dias após o 

ffahtio; 101 cio composto orgânico; e teste-

munha, seni adubação. Em cada tratamento 

foi testado o uso ou não do sombreamento, 

com sombrite 50 0/o. Em abril cio 1996, reali-

zou-se o replantio de 21 mudas mortas por 

problemas cio seca ou por ataque de formigas. 

Para tanto, utilizou-se mudas produzidas nas 

mesmas condições das anteriores, aclimatadas 

em casa cio vegetação. O controle de plantas 

invasoras foi realizado através de roçadas e 

capinas manuais. No primeiro ano de plantio, 

durante õs meses cie abril a novembro, o 

experimento foi irrigado pelo menos duas 

vezes por semana, para suprir a cieficiência 

hidrica (ia região. Entretanto, decorrido um 

ano (ia instalação do experimento, observou-se 

que, independente dos efeitos dos tratamentos 

cio aciubação, as mucias plantadas a pleno sol 

(iemonstrvani sinais característicos de não 

aciaptação a esta condição (tais como, amar-

elecimento, encarquilhamento, seca e desfolha 

generalizada). Para salvar o experimento, 

instalou-se proteção de sombrite 50% em 

todas as mudas experimentais . A partir do 

segundo ano, retirou-se totalmente a proteção 

cie sombrite e, observou-se a partir desta ciata, 

total aclimatação e aciaptação cias mudas cie 

castanheiras-do-brasil à condição cio pleno sol. 

Os clones de seringueira foram introduzidos 

neste experimento cie castanheira-do-brasil, 

em janeiro dc 1999, tio espaçamento de 6 x 

3111, intercalados por duas linhas de castan-

heiras-do-brasil. O cielineamento experimental 

utilizado para os clones cio seringueira foi o de 

blocos casualizados com seis tratamentos 

(clones de seringueira: PB 235; ]AC 15; lAN 

3193: PR 255; IPAI e RRIM 600) e três 

repetições. O potencial cie estabelecimento e a 

dinâmica cie crescimento das castanheiras-do-

brasil, introciuziclas em Lavras, foram avaliados 

através da porcentagem cie sobrevivência, 

altura e diâmetro basal a Sem cio solo, aos 4, 

9, 13, 23 e 30 meses após o seu plantio. Na 

primeira avaliação (abril de 1996), aos quatro 
meses pós plantio, as castanheiras-do-brasil 
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apresentaram diâmetro médio de 0,57cm (com 

amplitude de variação de 0,30cm a 0,95cm) e 

altura média de 31,67cm (com amplitude de 

variação de 14,40cm a 46,90cm), e uma mor-

talidade de 21 plantas (21,87% de mortali-

dade), devido principalmente a ataque de 

formigas e problemas de déficit hídrico. Todas 

as falhas foram replantadas nesta época e irri-

gadas pelo menos por duas vezes por semana. 

Na segunda avaliação (setembro de 1996), aos 

nove meses pós plantio, observou-se diâmetro 

médio de 0,63cm (com variação entre a 

0,30cm a 1,10em) e altura média de 26,56cm 

(com variação entre 7,00cm a 51,50em) e mor-

talidade de três plantas (3,12 o/o); nesta 

ocasião, 19 plantas (19,79 %) foram podadas 

próximas ao solo, devido ao péssimo vigor 

vegetativo, caracterizado por folhas totalmente 

amareladas, secas ou desfolha total. O incre-

mento médio entre a segunda e primeira avali-

ação foi de 0,06cm e -5,10cm para diâmetro e 

altura, respectivamente. O incremento negativo 

obtido para a altura pode ser atribuído à 

influência das plantas de replantio que apre-

sentavam menor altura e ainda, aos cortes das 

hastes principais das árvores provocados por 

formigas. Na terceira avaliação íjaneiro de 

1997), aos treze meses pós plantio obteve-se 

diâmetro médio de 0,74cm (com variação de 

0,32cm a 1,28cm) e altura média de 30,69cm 

(com variação de 4,0cm a 55,50cm ) e morta-

lidade de quatro plantas (4,16 O/o). Observou-se 

completa recuperação de dezoito plantas que 

haviam sido podadas na avaliação anterior, 

porém, outras oito ptantas (8,33 O/o) tiveram 

que ser podadas, em função de apresentar o 

mesmo quadro caracteristico de pouco vigor, 

retratado anteriormente. O incremento médio 

entre a terceira e segunda avaliação foi de 

0,11cm e 4,13cm para diâmetro e altura, 

respectivamente. Na quarta avaliação (novem-

bro de 1997), aos 23 meses após o plantio, 

obteve-se diâmetro médio de 1 ,26chi (com 

variação de 0,48cm a 2,36cm), altura média de 

63,02cm (com variação de 12cm a 119cm) e 

mortalidade de nove plantas (9,37 O/o) 

Observou-se, novamente completa recuperação 

das oito plantas que haviam sido podadas na 

avaliação anterior. O incremento médio entre a 

quarta e terceira avaliação foi de 0,53em e 

32,24cm, para diâmetro e altura respectiva-

mente. Na quinta avaliação íjunho de 1998), 

aos 30 meses pós plantio, obteve-se diâmetro 

médio de 2,32em (com variação de 0,60cm a 

4,10cm), altura média de 100,02cm (com vari-

ação de 20cm a 210 cm) e nenhuma mortali-

dade. O incremento médio entre a quinta e 

quarta avaliação foi de 1,05cm e 37,34cm para 

diâmetro e altura respectivamente. De um 

modo geral, os valores crescentes para as taxas 

médias de incremento de crescimento (exceto 

para o incremento em altura entre a segunda e 

a primeira avaliação) observados ao longo do 

período de avaliações demonstra que, a medi-

da que a espécie se desenvolve no campo, as 

suas exigências ecofisiológicas para adaptação 

tornam-se menos específicas e/ou limitantes 

para o seu pleno estabelecimento fora da sua 

região de ocorrência natural. Provavelmente 

com o passar do tempo, a espécie vai adqui-

rindo maior eficiência para utilização dos 

fatores de produção disponíveis no local, 

decorrente do aumento das suas superfícies 

foliares fotossintéticas e expansão do seu sis-

tema radicular, capaz de explorar maior volume 

de solo. Na ocasião de avaliação dos clones de 

seringueira, as castanheiras-do-brasil aos 51 

meses pós-plantio, apresentavam-se com 

aproximadamente, 1,77m de altura média; 

4,38cm de diâmetro médio medido na• altura 

do coleto das plantas, e 2,1 6m de área média 

de projeção de copas entre as linhas de plantio 

(estes resultados demonstram que até a data 

em questão, aparentemente, não estava ocor-

rendo competição por fatores de produção, 

entre as partes vegetativas aéreas das casta-

nheiras-do-brasil com as das seringueiras). 

Todos os clones de seringueira testados apre-

sentaram 1000/o de sobrevivência das mudas 

plantadas entre as ruas de plantio das castan-

heiras. Os resultados de diâmetro do coleto, 

altura e projeção das copas das mudas de 

seringueira foram submetidas à análise de 

variância pelo teste F, e as médias comparadas 

pelo teste Scott e Knott, ao nível de 5/o de 

probabilidade. Para todas as características 

avaliadas, a análise de variância revelou que 

não existem diferenças significativas entre os 

blocos experimentais. A análise de variãncia 

revelou com 92% e 98 0/o de probabilidade que 

138 



Scçâo Técnica 1 - I3iodiversidade e Processos Funcionais dc SAF 

existem diferenças significativas entre os 
clones de seringueira, respectivamente para as 

características de diâmetro do coleto (QM = 
1019, 2938 e CV = 23,9%) e de projeção das 
copas (QM = 5745, 8170 e CV = 30,7%) e, que 
não existem diferenças significativas para a 

altura de plantas (QM = 0,2527 e CV = 23,3%). 
As alturas médias decrescentes apresentadas 

pelos clones de seringueiras foram as 
seguintes: 1AC15 (2,10m), RR1M600 (1,98m), 
PR255 (1,77m), PB235 (1,63m), 1AN3193 
(1 ,53m) e 1PA 1 (1 ,28M). Em relação ao 

diâmetro médio do coleto, os clones RR1M600 
(1,98cm) e 1AC 15 (2,10cm), estatisticamente 
apresentaram valores semelhantes entre si, 
porém superiores aos obtidos para os demais 
clones: PR255 (1,77cm), P3235 (1,63cm) 

1AN3193 (1,53cm) e 1PA1 (1,28cm) que, esta-
tisticamente são semelhantes entre si. A pro-
jeção média da copa entre as linhas de plantio 
dos clones 1AC 15 (1,01cm), RR1M600 (1,04cm), 
apresentaram, estatisticamente valores seme-
lhantes entre si, porém superior aos obtidos 
para os demais clones: PR255 (0,75m), PB235 
(0,75n1), 1PA1 (0,61m) e 1AN3193 (0,63m), que 
estatisticamente, são também, semelhantes 
entre si. Estes resultados indicam que, 
provavelmente, as mudas clonais de serin-

gueira apresentaram grande rusticidade e 
capacidade de adaptação inicial às condições 
experimentais que foram submetidas em 
Lavras. Decorrente possivelmente da sua 

wande plasticidade ecológica, comprovada 
através do sucesso da sua introdução e disper-
são antrópica por várias regiões geográficas do 
Brasil e do mundo. As observações práticas de 
campo e análises preliminares dos resultados 
permitem as seguintes considerações: a) as 
mudas de Sertholletfa excelsa Humb Ei Bompl 
apresentaram-se com potencial de adaptação e 
de estabelecimento na região de Lavras (M.G); 
e b) as mudas de Bertholletia excelsa Humb e 
Bompi necessitaram de sombreamento de 
500/o, até dois anos de idade, para se estabele- 

cerem na região de Lavras (MG). Apesar das 
limitações referentes à pequena idade de avali-
ação e de possíveis alterações no comporta-
mento futuro dos clones de seringueira, pode-
se concluir que: todos os clones testados em 
sistemas agroflorestal com castanheira-do-

brasil apresentaram potencial de estabeleci-
mento e de adaptação em Lavras (MG), os 

clones RR1M600 e 1AC1 5 se destacaram dos 
demais, em relação ao seu crescimento em 
diâmetro médio do coleto e projeção média 
das copas entre as linhas de plantio. 
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Dinâmica de fósforo no solo sob cupuaçu 

(Theobroma grandiflorum) e urucum (Bixa ore/lana) em um 

sistema agroflorestal na Amazônia Central 
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(i) Embrapa Amazónia Ocidental !  Manaus-AM. 

(2) Institute of SoU Scierce and Soil Geography, University of Bayreuth, Bayreuth, Germany. 

O fósforo (P) é um tios principais nutri- cupuau e urucum, nas profundidades O a 10 

entes que limitam a produção (los cultivos. Os CII) e 10-20 cm, em uni raio de 50 cm de dis- 

Latossolos 	da 	Amazônia 	Central 	altamente tância das plantas. No laboratório, o fósforo do 

intemperizados, 	têm, 	geralmente, 	baixa solo foi determinado pelo método de fraciona- 

(1 ispon ibil id acle de nutrientes (Van Wa mheke, meti to preconiza (lo por 1 lc(l 1 ey ti ai. (1982). 

1992). 	Sistemas 	agroflorestais 	com 	espécies Nas análises feitas com o método de 

arbóreas podem aumentar a eficiência no uso fracionamento, constatou-se que as frações de 

de 	nutrientes 	em 	relação 	aos 	monocultivos, fósforo 	inorgânico 	mais 	cltsponívcis 	para 	as 

pela 	complementaridade 	tia 	absorção 	(lesses plantas foram encontrados, em maior quanti- 

nutrientes 	em 	diferentes 	camadas 	do 	solo, dade, nos 10 primeiros centímetros da camada 

reduzindo as perdas de nutrientes por lixivi- cIo 	solo. 	No 	mais 	alto 	nível 	de 	adubação, 

ação (Seyfrie(1 e Rao, 	1991) e aumentando a constatou-se 	que 	o 	fósforo 	prontaniente 

utilização de nutrientes do subsolo (Scbroth et disponível 	(fósforo 	inorgânico 	extraído 	com 

aí, 	1999). A reciclagem (le nutrientes do sul)- bicarbonato) 	encontra-se 	em 	teores 	mais 

solo é um importante processo que tem sido baixos no solo sob o cupuaçu que no urucum. 

postulado como um dos beneficios de sistemas Entretanto, 	os 	teores 	de 	fósforo 	meno 

agroflorestais (Buresh e Tian. 1998). disponível (fósforo inorgânico em ácido dilui- 

Normalmente, tios agroecossistemas o do) foram mais altos tio solo sob o cupuaçu do 

solo 	recebe 	fósforo 	da 	aplicação 	de 	ferti- que sob o urucum (Figura 1). 

lizantes e/ou (le resíduos vegetais. Dependendo De uni modo geral, o solo sob o uru- 

da 	quantidade 	de 	fósforo 	aportado 	e 	do cum possui uma quantidade mais alta de fós- 

removido pelos cultivos, podem suceder vari- foro disponível no solo para a planta (lo que 

ações estacionais no conteúdo de fósforo cio tio 	cupuaçu. 	Esse 	comportamento 	é 	conse- 

solo nestes sistenias. qüência 	da 	reciclagem 	de 	fósforo 	que 	se 

O objetivo (leste trabalho foi avaliar a processa através da biomassa que se deixa nb 

disponibilidade 	de 	fósforo 	no 	solo 	sob 	o solo após a poda do urucum. Assitii, sistemas 

cupuaçu (Theobroma grandifloruni) e o uru- agroflorestais que incorporam o urucum como 

cum (Bixa ore/lana), implantados em um sis- componente podem ter a disponibilidade de 

terna 	agroflorestal 	com 	dois 	níveis 	de fósforo melborada. 

adubação 	(1000/o e 	30%) 	e 	o 	efeito 	dessas 

espécies tia ciclagem desse elemento. Referências bibliográficas 

O experimento de campo foi conduzido 

na 	Estação 	Experimental 	da 	Embrapa Burcsh, R. J and Tian, G (1998). Soil improve- 

Amazônia Ocidental em um sistema agroflore- ment 	by 	trees 	in 	suh-Saharan 	Africa. 

stal composto por cupuaçu, urucum, castanha- Agroforestry Systems. 38: 51-76. 

do-brasil e pupunha. O ensaio foi disposto em 

delineamento 	blocos 	ao 	acaso, 	com 	três Hedley, M. L., Stewart, J. W. 13 and Chauhan, B. 

repetições. Tomaram-se amostras de solo, tios S. (1982). 	Changes in 	inorganic and Õrganic 

quatro 	quadrantes 	de 	4 	plantas/parcela 	de soil phosphorus fractions induced by cultiva- 
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on practices anil by laboratoiy incubations. 
Soil Science Society America Journal. 

16:970-976. 

Seyfried, M. S. and Rao, P. S. C. (1991). 
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Dinâmica de nutrientes num latossolo 
amarelo, em um sistema agroflorestal 

na Amazônia Central 
Maria do Socorro Souza da MOTA ( ); Johannes LEHMANN (2) 

Gõtz SCHROTH (3); José Pereira da SILVA JUNIOR.(4) 

(1 e 4) Embrapa Amazônia Ocidental. (2) Universidade de Bayreuth, Alemanha. 
(3) Universidade de Hamburgo, Alemanha 

A região Amazônica exibe uma floresta 

exuberante sobre um dos solos mais pobres e 

lixiviados da terra (Sioli, 1991). Esses solos são 

altamente internperizados e ácidos, com baixas 

reservas minerais e baixa capacidade de troca 

de cátions (Jordan e Stark, 1978; Meio-

Carvalho, 1981; Franken etal., 1985), manten-

do sua produtividade principalmente através 

de uma ciclagem eficiente dos nutrientes. 

Nesta região, as áreas de cultivo agrícola ou de 

pastagens são abandonadas após poucos anos 

de uso, devido à baixa produtividade e ao 

manejo inadequado do solo, os quais são 

fatores limitantes na manutenção da 

sustentabilidade dos sistemas de cultivo da 

terra. Desta forma, torna-se clara a importân-

cia de fornecer alternativas para o uso dessas 

áreas, de maneira sustentável e, assim, evitar o 

desmatamento de novas áreas de floresta 

primária. Visando o levantamento de infor-

mações a serem usadas no desenvolvimento de 

sistemas de uso da terra, que permitam manter 

a sustentabilidade desses solos, este trabalho 

teve como objetivo o estudo da dinâmica dos 

nutrientes P, K, Ca e Mg aplicados em um sis-

tema de policultivo. 

Este estudo foi conduzido sobre um 

latossolo amarelo, em sistemas alternativos de 

uso da terra, que estão sendo investigados na 

área experimental do Projeto Studies on 

Human lmpact on Forests and Floodplains in 

the Tropics (Shift), na Estação Experimental da 

Embrapa Amazônia Ocidental, 29 km ao 

nordeste de Manaus (AM). O sistema agroflore-

stal é composto por castanha-do-pará 

(Bertholletia exce!sa), cupuaçu (Theobroma 
grancliflorum), pupu nh a (Bactris gasipaes), 
urucum (Bixa orei/ana) e a puerária (Pueraria 
phaseo!oides) como planta de cobertura. 

Fertilizantes (com 100% da fertilização 

recomendada pela Embrapa Amazônia 

Ocidental) foi aplicado em maio e dezembro de 

1997. Amostras de solo foram tomadas a 0cm-

5cm, 5cm- 10cm, 10cm- 15cm, 1 5cm-2Ocm e 

20cm-40cm de profundidade, nos meses de 

outubro/97, janeiro, março e maio/98. O P, E, 

Ca e Mg no solo foram extraídos através do 

Extrator Mehlich 3 (Sen Tran e Simard, 1993). 

Os elementos K, Ca e Mg são extraídos pela 

ação do nitrato de amônia (NH4NO3) e ácido 

nitrico (HNO3), depois medidos no espectro-

fotômetro de absorção atômica; o P é extraido 

pela reação com ácido acético (CH4CO0H) e 

compostos fluorídricos (N114F), sendo medido 

no auto-analisador. 

Para o P no solo (Fig. 1), não verificou-

se diferenças significativas entre os meses, 

exceto na profundidade 1 5cm-20cm, a qual 

apresentou maior quantidade em janeiro e 

menor em maio. Entre as espécies, na prof. 

Ocm-5cm, verificou-se grande diferença signi-

ficativa em maio, sendo maior no cupuaçu e 

no urucum. O alto nível de P para essas duas 

espécies é resultante da adubação, pois estas 

são as que recebem a maior dosagem. Nas 

demais prof., verificou-se maior quantidade de 

P no solo da pupunha e urucum, na coleta de 

janeiro. A puerária apresentou nível mais baixo 

de P em todas as profundidades, em decorrên-

cia da ausência de adubação. De março a maio, 

houve uma queda brusca para a castanha e 

pupunha, indicando que esta época pode cor-

responder à fase de alta absorção deste ele-

mento por estas espécies; nas demais espécies 

houve uma diminuição muito pequena. 

1<, Ca e Mg (fig. 1), não mostraram 

diferença significativa entre as coletas até a 

prof. 15cm. Nas prof. de 15cm a 40em, verifi- 
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ou-se que em outubro há maior quantidade 

de K, Ca e ívlg no solo e começa a decrescer a 

partir de janeiro, coincidindo com o maior 

período chuvoso. Para o K e o Ca, a maior 

quantidade foi verificada em pupunha, uru-

cum e cupuaçu, enquanto que para o Mg foi 

mais alto somente para pupunha e cupuaçu. 

Os valores mais altos para pupunha indicam 

que esta espécie é pouco exigente nestes 

nutrientes, não sendo necessária unia 

adubação muito alta. Isto pode ser explicado 

pela alta reciclagem de biomassa de pupunha 

palmito (por ocasião do corte para extração de 

palmito, o "resi(Iuo" é deixado no solo). 

Porém, os valores altos registrados para uru-

cum e cupuaçu são resultantes da alta 

dosagem de adubaçao. 

Conclusões 

A fertilidade cio solo, na região de 

Manaus, depende de adubação e das espécies 

(pois estas mostraram comportamentos distin-

tos em relação ao solo) e varia com a época do 

ano. 

A acumulação dos nutrientes P e 1< (no 

solo da pupunha e urucum) e Ca (cm pupu-

n}ia, cupuaçu e urucum) indica que o nível de 

adubação pode ser reduzido para essas espé-

cies, O P não apresentou alteração durante a 

época chuvosa, apresentando a maior conccn-

tração em março e com maior diferença entre 

espécies em maio, para os primeiros 10cm e em 

janeiro, para as profundidades maiores. As 

espécies castanha e pupunha indicam ter como  

fase de maior absorção deste nutriente, os 

meses de março a maio. O 1< mostrou-se alta-

mente sensível à época chuvosa, apresentando 

maior concentração em outubro. O solo na 

pupunha e urucum mostraram uma queda 

brusca com o aumento das chuvas, para esse 

nutriente, O Ca mostrou-se menos sensível 

época chuvosa e apresentou a maior diferença 

entre espécies em outubro. O Mg mostrou 

maior sensibilidade na época chuvosa. 
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Distribuição dos sistemas radiculares de Ingá-de-macaco 

(Inga coreacea), Ingá-mirim (Inga fagifolia) e Ingá-de-metro 

(inga edulis), cultivados em aléias sobre um Argissolo 

Amarelo plíntico no estado do Acre. 

Emanuel Ferreira do AMARAL( ), Márcio Venicio de Oliveira LIMA(i), Thomas LUDEWIGS(2), 
Alcimar do Carmo ANDRADE(2), Nilson Gomes BARDALES(3), Luis Carlos de Lima MENESES FILHO(4), Roger Daniel 

RECCO(S), Antonio Willian Ftores de MELO(6), Eufran Ferreira do AMARA1(7). 

(1)UFAC/Embrapa Acre. (2) Parque Zoobotãnico-PZ/UFAC. (3) COOPEAGRO. (4) Secretaria do 
Estado de Produção-SEPRO (5). PESACRE. (6) BIOMA/UFAC/LBA. (7) Embrapa Acre. 

A degradação do solo tem origem nos 

sistemas de manejo utilizados, durante os 

ciclos de cultivo. Devido a isso, antes de efe-

tuar trabalhos específicos sobre conservação 

do solo e da água, é necessário realizar um 

planejamento para o bom manejo do solo, que 

consiste em se conhecer as circunstâncias de 

sua utilização atual, os fatores que normal-

mente restringem seu uso e a classificação, de 

acordo com a sua vocação, quer agrícola ou 

florestal. 

Conhecer e dimensionar o desenvolvi-

mento do sistema radicular das leguminosas 

nativas da Amazônia, permitirá a definição de 

arranjos espaciais e técnicas de manejo para o 

cultivo racional das espécies, principalmente, 

no que se refere ao espaçamento entre plantas, 

manejo de ervas daninhas e técnicas mais ade-

quadas de correção do solo e adubação. 

O Objetivo deste trabalho foi estudar a 

distribuição do sistema radicular de lngá-de-

macaco (Inga coreacea), lngá-mirim (lnga fa-

gifo/fa) e lngá-de-metro (fr'ga edulis), cultivados 

em aléias sobre um Argissolo Amarelo plíntico. 

Para condução do experimento foram 

abertas três trincheiras de dimensões 3,Om 

(comprimento) x 2,Om (largura) x 1,5m (pro-

fundidade) em um solo classificado como 

Argissolo Amarelo Plintico, situada mi campus 

da universidade federal do Acre, numa área 

cultivada, desde 1996, com ingá-de-macaco, 

ligãmirim e lngá-de-metro, com espaçamen-

to de 0,5m entre plantas. As trincheiras foram 

abertas, adjacentes ao caule das plantas (duas), 

que foram submetidas a cortes anuais a partir 

do 20 ano de cultivo. A seção descrita iniciou 
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no colo da planta até um metro de distância 

por um metro de profundidade. A mesma foi 

escariuicada submetida a aplicação de água 

com pulverizador, para lavagem de raízes, logo 

após foi sobreposta ao perfil uma grade de 

madeira de 1 m 2 , na mesma dimensão analisa-

da. A grade foi dividida em 25 quadrículas de 

20cm x 20em cada (área útil = 400cm). 

Por meio de uma máquina CANON EOS 

1000F com objetiva de 50mm a 80 mm, cada 

quadrícula foi fotografada a uma distância fixa 

de 1,0m, com o centro da lente posicionado 

perpendicularmente ao ponto médio da 

quadrícula, de forma a se ter o melhor foco 

possível das raízes. 

As fotografias foram digitalizadas, 

tratadas no COREL DRAW 8.0, e avaliadas no 

programa S1ARCS (Sistema integrado para 

análise de Raízes e Cobertura do Solo), os 

dados foram analisados através de regressão 

,multivariada, determinando-se as equações d' 

área e comprimento de raízes para a legumi-

nosa, em relação a variação de profundidade e 

distância do colo. 

As equações de regressão obtidas para 

a determinação das áreas de raízes de ingá-de-

macaco, lngá-mirini e lngá-de-metro foram 

respectivamente: Ar = 0.2586-0.003131 *pro_ 

fundidade- 8.7e_005*distância  (R 2 =0,69), Ar = 
0 . 1758_0. 002379*pro fun dida d e+  0.00859dis-

tância (R 2=0,63) e Ar = 0 .2069_0 .002449*pro  

fundidade- 0.000461*distância  (R 2 =0,52), o 

que permite estimativas da área de raízes 

sendo o resultado expresso em cm 2  de raízes 

por cm 2  de solo, e para o comprimento de 

raízes das espécies lngá-de-macaco, lngá- 
r000mia, Bolsista da Ernbrapa Acre, BR364 km 13, caixa postal 392, Rio Branco/Ac 

com oral@mdnet.com.br  
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mirim e lngá-de-metro foram respectivamente: 
Cr= 1 .0192_0 . 009948*p ro fun did a d e_0.001 572* 

distância (R2=0,82), Cr = 0 . 7230_0 .006473* 

profun did a d e1 0 .001168*di s tâ nc i a  (R2 =0,54) e 

Cr = 0 . 5909_0 .006119* profundidade-
0 .001644* distância, sendo o resultado expres-

so em cm de raízes por cm 2  de solo. 

As raízes de ingá-de-macaco estão 

mais concentradas na camada de 0cm - 40 cm, 

e distribuem-se horizontalmente, na profundi-

dade de 20em, onde ocorre a maior densidade 

de raízes por área de solo. A espécie não pos-

sui uni sistema radicular com crescimento 

vertical vigoroso, uma vez que atinge uma pro-

fundidade máxima de 45cm (Figuras 1, 2 e 3). 

Em relação ao comprimento das raízes, 

observa-se uma redução linear dos primeiros 

20 centímetros onde atinge 1,13em de 

Taizes/cm2 de solo, até 0,05em de raízes/cm2 

na profundidade 80cm -100cm. 

As raízes de ingá-mirim (Figuras 4, 5 e 

6) estão bem distribuídas até 80em de profun-

didade, com uma raiz pivotante bem definida 

e distribuem-se regularmente até uma distân-

cia de 50em do colo da planta, onde já está a 

raiz pivotante de outra planta. 

Em relação ao comprimento das raízes, 

observa-se que até 60cm há uma boa taxa 

de comprimento de raízes, em função da 

densidade de raízes finas. A partir desta 

profundidade, há uma redução e na profundi-

dade de 80cm -100 cm, a área diminui 

consideravel mente. 

As raízes de ingá-de-metro (Figuras 7, 

8 e 9) estão mais concentradas na camada de 

0cm - 40 cm, e distribuem-se regularrnente até 

uma distância de 50 cm do colo da planta, 

onde ocorreu um acréscimo de raízes a partir 

dos 60 cm em virtude da presença radicular de 

outra planta. 

Em relação ao comprimento das raízes, 

observa-se que a medida que há um aumen-

to na profundidade, diminui a área e conse-

qüentemente diminui comprimento até a pro-

fundidade de 0cm — 40 cm. 

Em função dos resultados obtidos, 

recomenda-se o plantio da lngá-de-macaco, 

lngá-mirim e lngá-de-metro em cultivos 

solteiros, ou como componentes de sistemas 

agroflorestais, em espaçamentos maiores que 

0,5m, exceto naquelas áreas onde o objetivo 

for constituir cercas vivas e/ou realizar 

adubação verde. 

A lngá-de-macaco e a ingá-de-metro 

demonstraram excelente adaptação a solos 

com baixa profundidade efetiva, uma vez que 

a arquitetura do sistema radicular, encontra-se, 

com mais de 800/o para lngá-de-macaco e, 

900/o para lngá-de-rnetro, da área concentrada 

nos primeiros 40 centímetros. A ingá Mirim 

demonstra excelente adaptação a solos com 

problemas de drenagem como os Argissolos 

Amarelos plinticos, uma vez que a arquitetura 

do sistema radicular encontrava-se bem desen-

volvida atingindo profundidades até 1 metro. 
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Diversidade florestal em sistemas agroflorestais 

com açaizeiro no Estuário Amazônico (1) 

José Antonio Leite de QUEIROZ (2); Suas MOCHIU'fl'l (3) 

(i) Parcialmente financiado pelo PPD/PPG-7 do MCT/FINEP. 

(2), (3) Enibrapa Amapá, Macapá- AP. 

A população ribeirinha tem o acesso 

aos centros comerciais restringido por sua 

baixa renda, bem como pela dificuldade de 

transporte, via de regra irregular, sern conforto 

e segurança. Assim, produz ao redor da casa, a 

maior parte tios produtos naturais necessários 

à satisfação tias demandas domésticas, como 

frutas, plantas medicinais, plantas ornamen-

tais, condimentos e pequenos animais, princi-

palmente, porcos e galinhas. Plantas e animais 

interagem de forma harmônica no espaço fisi-

co no entorno das residências, compondo os 

sistemas agroflorestais, conhecidos como quin-

tais ou hortos caseiros. 

Por muitos anos, a atividade mais 

importante, mobilizadora de recursos finan-

ceiros e geradora de ocupação para os ribeiri-

nhos do Amapá e região de influência, foi a 

exploração de madeira. Recentemente, este 

quadro tem sido alterado, com a substituição 

da madeira pelo açaizeiro (Euterpe o/eracea). 
Este último mobiliza a economia local pela 

extração e comercialização do palmito e pela 

coleta, comercialização e uso dos frutos, ele-

mento importante e sempre presente na ali-

mentação da população local. 

A divulgação das propriedades nutriti-

vas do suco do açai e o novo hábito de 

consumo em outras regiões do Brasil está pos-

sibilitando a abertura de novos mercados. 

Estudos indicam um aumento na demanda do 

fruto do açaí, com um cenário promissor para 

sua produção e industrialização. Outro ponto a 

ser destacado é que o cultivo e manejo de 

espécies frutíferas nativas como o açai, é eco-

logicamente adequado para as condições de 

solos úmidos das várzeas do Estuário 

Amazônico. No entanto, o alargamento das 

fronteiras dos açaizais vem gerando como con-

seqüência a redução das fronteiras das espécies  

lenhosas. Nos sistemas agroflorestais implanta-

dos na várzea, nos quais o açaizeiro desponta 

como espécie prioritária, a diminuição do 

número e freqüência de espécies lenhosas é 

facilmente detectado. 

Para avaliar o impacto da implantação 

dos sistemas agroflorestais sobre a diversidade 

florestal no ambiente de várzea estuarina, 

realizou-se um levantamento dos sistemas 

praticados na região de influência das cidades 

de Macapá e Santana-AP, abrangendo a região 

do Rio Pedreira, llhas do Pará, Rio Vila Nova e 

Rio Mazagão. Com  base neste levantamento, 

foram demarcadas seis amostras, sendo cinco 

de sistemas agroflorestais típicos da região e 

uma de açaizal nativo sem intervenção nos 

últimos 20 anos. Em cada amostra foram avali-

ados os seguintes parámetros: nos açaizeiros: 

número de touceiras/ha, número de estipes 

com mais de 2m/ha e número de estipes em 

produção/ha; nas espécies madeirá-

veis/lenhosas: número de árvores/ha, número 

de espécies/ha e frequência das principais 

espécies; e nas fruteiras: número de planta/ha, 

número de plantas produtoras de frutos com 

potencial de mercado/ha e plantas produtoras 

de frutos mais freqüentes/ha. Também foram 

realizadas entrevistas com os proprietários, nas 

quais se procurou obter um pequeno histórico 

da propriedade e a compreensão de seu rela-

cionamento com os recursos naturais 

disponíveis, além de identificar as espécies cul-

tivadas e as de regeneração natural presentes 

em cada sistema. 

Na região avaliada, o cultivo do 

açaizeiro está sempre associado à outras espé-

cies frutíferas, florestais, seringueiras, oriundos 

tanto de plantios como do manejo da regene-

ração natural e criação de porcos. Como 

vantagens do cultivo do açaizeiro são citados 

2Engenheiro Florestal, Embrapu Amapã, C. Pastal 10, CEP 68.902-280, Macapá, Amapá. e'mail: leire@lcpafap  embrapa.br 	
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maior produção e melhor qualidade do fruto, 

menor estacionalidade da produção de frutos, 

início da produção com três a quatro anos 

de idade e menor altura de plantas que 

facilita a colheita de frutos. Na maioria dos 

sistemas visitados, observou-se que estes 

apresentam uma alta densidade de plantas, 

ocasionando uma alta competição intra e inter 

componentes. 

As amostras avaliadas apresentaram as 

seguintes características: sistema agroflorestal 

com 3 5-40 anos idade, com área de 4ha, loca-

lizado nas ilhas do Pará, lgarapé Maniva, 

município de Afuá-PA. Estabelecido pelo plan-

tio do açai, seringueira e manejo da regener-

ação natural. Area amostrada de 2.400m 2 ; sis-

tema agroflorestal com 3-4 anos idade, com 

área de 0,5ha, localizado no Rio Vila Nova, 

município de Santana-AP. Estabelecido com o 

cultivo simultâneo de plantas anuais. Sistema 

atualmente formado por perenes plantadas e 

pelo manejo da regeneração natural. Área 

amostrada de 300m 2 ; sistema agroflorestal 

(quintal caseiro) com 10-12 anos de plantado, 

com 2ha de área, localizado no Rio Amazonas, 

Município de Mazagão-AP. Estabelecido pelo 

plantio de fruteiras e manejo da regeneração 

natural. Area amostrada de 2.400m 2 ; sistema 

agroflorestal (quintal caseiro) com mais de dez 

anos de idade, com área de 0,3ha, localizado 

nas ilhas do Pará, Furo dos Aruans, municipio 

de Afuá-PA. Estabelecido pelo plantio de 

fruteiras e seringueiras. Area amostrada de 

3.000m 2 ; sistema agroflorestal (quintal caseiro) 

com cinco anos, ainda em fase de estabeleci-

mento, com 0,41ha de área, localizado nas ilhas 

do Pará, lgarapé Maniva, município de Afuá-

PA. Estabelecido pelo plantio de fruteiras e 

manejo da regeneração natural. Area amostra-

da de 4.000m 2 ; e açaizal nativo sem inter-

venção no estrato arbóreo nos últimos 20 

anos, localizado nas cabeceiras do Rio 

Mutuacá, município de Mazagão-AP. 

Atualmente é realizada a coleta de frutos na 

área. Area amostrada de 1 .000m 2 . 

Observou-se que a exploração de 

palmito, embora seja uma prática comum 

nos locais estudados, nos sistemas agroflo-

restais é uma atividade que raramente se 

executa. Nestes sistemas, há uma maior 

incidência de luz que nos açaizais nativos, 

criando condições necessárias para o açaizeiro 

produzir cachos com maior quantidade de 

frutos e por maior tempo. Desta forma, os 

estipes só são eliminados quando atingem 

alturas que inviabilizem a coleta dos cachos, 

estágio no qual o palmito já não é aproveitá-

vel comercialmente. A alta produtividade, a 

facilidade de coleta e a proximidade da 

residência têm estimulado os produtores a 

aumentar a participação dos açaizeiros nos 

sistemas agroflorestais de várzea. 

Conforme observa-se na Tabela 1, nos 

sistemas agroflorestais avaliados, com exceção 

da amostra 1, que apresentou doze espécies 

arbóreas com número acentuado de 

buritizeiros e murumuruzeiros, as demais 

apresentaram número muito baixo de espécies 

lenhosas, quando comparadas com a 

amostra de açaizal nativo (amostra 6), mesmo 

com área de amostragem bem superior. 

A õcupação do espaço no ambiente 

estuarino vem crescendo lentamente. A vege-

tação nativa da várzea vem dando lugar às 

residências que em seus entornos trazem os 

quintais caseiros, instalados após e simul-

taneamente aos roçados de mandioca, milho 

e feijo para produção do alimento básico 

dos moradores deste ambiente. Na rgi5b 

estudada, as dimensões dos quintais variam 

de 2.500m 1  a 10.000m 1 . Portanto, a redução 

da diversidade florestal, no ambiente de 

várzea, será tanto mais acentuada, quanto 

mais intensa for a instalação de roçados 

seguidos da implantação •dos sistemas 

agrofloréstais. 
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Ernbaúba 
Louro 1 2 5,0  
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1 	Virola 1 16 , 6 	1 
1 	Curupita 1 16 , 6 	1 

Assacurana 8,5 	1 
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1 	1 	Mututi 1 6 , 5 	1 
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Tanirnboca 6,5 	1 
lngá-cipó 1 	6,5 	1 

1 	1 Enibaúba 1 	6,5 	1 
131 	Andiroba 1 5 . 2  

Mututirana 1 5,2 

1 	Taxi 5. 2 	1 
1 	Virola 3,9 	1 

Serinoueira 3.9 

4 	367 	1.020 11.120! 03 

5 	270 580 	1322 
	

30 

6 	, 	440 	1.670 600 	770 

Cupuaçú 	18,5 
Abiu 	11,1 
Laranja 
Limâo 	1 
Graviola 	1 8,6 
Coco 	7,4 

Abacaxi 1 23,7 
Graviola 1 	11,8 
Caju 1 	'.9 
Taperebá 1 
Manga 5,3 
Jambo 5,3 
Buruti 1 

Seção Técnica 1 - Biodiversidade e Processos Funcionais de SAF 

TABELA 1. Ocorrência de açaizeiros, espécies lenhosas e frutíferas na composiçâo de cinco sistemas 
agroflorestais tradicionais (amostras de 1 a 5) e de um açaizal nativo (amostra 6) no Estuário Amazônico. 

AMOSTRA 	AÇAIZEIROS (ha) ESPÉCIES LENHOSAS ESPÉCiES FRUTÍFERAS 
iouc 	P>2ni PP Arv/ha 	N.°Sp/A Freqüência Rei. PF/ha 	EM/lia 	Freqüência Rei. 

Espécie 	( 0/o) Espécie (°io) 

Seringueira 	25,0 Mururnurú 52,6 
Virola 	15,8 Buriti 26,3 

983 	2.533 525 188 	12 Folha Fina 	13,8 79 	8 	Taperebá 5,2 
Mututi 	11,2 Cacau 5,2 
Andiroba 	6,8 

Andiroba 	31,2 Cupuaçú 50,0 
PauMuiato25,0 Caju 20,0 

2 	 1.533 	1.400 100 534 	05 Emhaúba 	18,8 665 	665 	Taperebá 15,0 
Seringueira 	12,5 Goiaba 10,0 
Curupita 	12,5 Manga 5,0 

Macacaúba 	33,0 Goiaba 33,3 
Pau Mulato 	25,0 Jenipapo 1 14 , 3  

3 	 1.400! 2.696 1 767 53 	05 1 	Seringueira 	16.5 175 	108 	Jambo 11,9 

1 1 	Andiroba 	16,5 1 1 	Taperebá 
lngá-cipó 9,5 

Capoteiro 	2,6 	 1 	1 
Cinzeiro 	2,6 

---L-------t-------J..-------L--------L---------L------------- L------ L------- J--------J------------£______ 

Teuc. touceiras; P>2m - plantas com mais de 2m: PP = plantas produzindo; Arv/ha - drvores/ha; tJ. Sp/A = número de espêcies na amostra; PF/ha - 

plantas frutifcras por hectare; FM/ha = plantas frutiferas com potencial de mercado; Freqü€ncia Rei. = freqüência relativa 
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Diversificação e intercalação de culturas em 

sistema agroflorestal, na agricultura familiar do 

município de Ponta de Pedras - Pará 
Raimundo Nonato Brabo ALVES ( ), João Elias Lopes Fernandes RODRIGUES (1), 

JOSé Francisco dc Assis Feliciano da SILVA (1) 

(1) Embrapa Amazõnia Oriental Belém - PA. 

(1] 
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Desde 1977, no município de Ponta de 

Pedras, além da mandioca que já era tradi-

cionalmente cultivada, foram incentivados 

plantios com preparo de solo mecanizado de 

feijão, arroz, maracujá, coco e guaraná 
(Reymão et ai., 1986). Os monocultivos pre-
dominaram por muitos anos na região, com 

sérios prejuízos aos agricultores, tanto pelo 

longo período para obtenção de retornos 

econômicos, como pela infestação de pragas, 
doenças e invasoras. 

Neste sistema produtivo, observou-se a 

necessidade do aperfeiçoamento de vários 

processos tecnológicos, tais como as operações 

de mecanização no preparo do solo. A 

sucessão e a diversificação de culturas foi 

incentivada. A reposição dos níveis de fertili-

dade do solo foram estimuladas com a orien-

tação da adubação química das culturas inter-

calares. Os coqueiros se beneficiaram com a 

adubação residual das culturas intercalares, o 

que permitiu o aumento dos rendimentos físi-

cos e econômicos dos sistemas propostos em 
relação ao sistema tradicional. 

A pesquisa participativa envolveu dire-

tamente 40 agricultores familiares da 

Comunidade de Jagarajá. A metodologia de 

difusão e transferência de tecnologias utilizada 

foi de enfoque }iolistico e sistémico para per-

cepção global dos problemas que afetavam o 

agroecossistema. 

A experimentação foi realizada em um 

plantio de coqueiros existente na comunidade 

de Jagarajá, município de Ponta de Pedras, em 

Latossolo Amarelo Distráfico, de textura 

arenosa, com indicadores químicos constantes 
da Tabela 1. 

O coqueiral é da variedade gigante com 

idade aproximada de 20 anos, plantada no 

espaçamento de lOm x lOm. Recebia como 

tratos culturais eventualmente uma ou duas 

roçagens anuais e era submetido a fogo na 

estiagem quando estas não eram realizadas. 

O sistema proposto foi o de inter-

calação de culturas de ciclo curto e perenes 

para possibilitar o uso intensivo da área 

durante todo o ano. Os seguintes sistemas de 

intercalações foram testados: sistema 1 - 

Coqueiro x feijão caupi; sistema 11 - Coqueiro 

x abacaxi; sistema 111 - Coqueiro x milho + fei-
jão caupi; sistema lv - Coqueiro x arroz + fei-
jão caupi . O manejo de cada cultura tais como 

espaçamento, densidade, adubação e tratos 

culturais, foi feito de acordo com as recomen-

dações básicas preconizadas (Ferreira et ai, 
1997), (Gorgatti Neto et ai., 1996), (Silva e 
Aquino, 1987). 

A limpeza da área foi realizada com um 

trator de rodas equipado com lâmina e 

roçadeira. A lâmina operava suspensa 10 cm do 

solo apenas com o objetivo de acamar a 

capoeira e a roçadeira na traseira do trator tri-

turava o material. As árvores com diâmetro 

superior a 10 cm existentes na capoeira, foram 

previamente cortadas com machado rente o 

solo, para não prejudicar a operação de 

roçagem. A madeira retirada foi usada para 

lenha ou produção de carvão. Posteriormente 

procederam-se as operações de aração e 

gradagem. As demais atividades como capina, 

amontoa, colheita, heneficiamento, adubação 

NPK, indução floral e seleção de mudas no 

abacaxi, mais coroamento e cobertura morta 

nos coqueiros, foram realizadas utilizando a 
mão-de-obra familiar. 

O plantio do milho foi efetuado rua-

nualmente, em covas abertas com espeque, no 

espaçamento de 1,00 m entre as linhas por 

0,40 m entre plantas, com tres sementes por 

cova da cultivar BR 106. A adubação foi rea- 

i 50 	 7 Engenheiro Agrônomo]  MSc., Ernhrnpo Amozànin OrienhrI ]  W ,;8, 6G0779/0, Adicto, PA. E-nsnil.brobo@cparu.cmbropob, 



Seção Técnica 1 - Biodivcrshlade e Processos Funcionais de SAF 

tabela 1 - Indicadores de fertilidade de solo a 20 cm de profundidade, nos diferentes 	sistemas de 
monocultivo e intercalação de culturas no município de Ponta de Pedras - Pará. 1999. 

Sistemas p}l C 	M0 	P 1< Na Ca Ca+MgAl SB 
(água ) . ......g/dm3 ni91drn3 ............ f 	... ............ rnmol/dm3 ............... 

Coqueirosolteiro 5,1 6,4 	11,0 	1 12 8 6,0 8,0 	5,0 9,0 
Coqueiro solteiro 5,2 7,0 	12,0 	1 

: 	
17 15 9.0 11,0 	4,0 12,0 

Coqueiro consorciado 4,7 12,3 	21,2 	3 17 8 6,0 8,0 	7,0 9,0 
Coqueiroconsorciado 45 76 	131 	2 15 8 20 30 	110 40 

---------------- L ---------- 1-------t--------£ ---- --- 1 -------- --------- --------- J ---------- 

lizada manualmente, 20 (lias após a germi-

nação, em covas abertas também com espeques, 

distantes 5cm das plantas, utilizando-se 450 

kg/ha da fórmula comercial NPK(10-28-20). 

Para facilitar a distribuição do ferti-

lizante por cova, utilizou-se um recipiente de 

plâstico (tampa de refrigerante PET) com 

capacidade para 6,0 g da fórmula. Para a dose 

de 450 kg/ha, aplicou-se o equivalente a três 

recipientes em três covas equidistantes da 

planta. Não houve necessidade de desbaste, 

considerando que a predominância das plantas 

foram de duas por cova. Durante o ciclo da 

cultura foi necessária apenas uma capina, 

oportunidade em que se processou a amontoa 

para os pés das plantas. A colheita foi 

realizada manualmente, após a quebra das 

plantas de milho. 

0 plantio do arroz foi efetuado com o 

uso de plantadeiras manuais (tico-tico), no 

espaçamento de 0,40 m entre as linhas de 

plantio com o consumo de 40 kgjha de 

sementes da cultivar Progresso. A adubação foi 

realizada manualmente em cobertura quinze 

dias após a germinação, utilizando-se 200 

kg/ha da fórmula comercial NPK (10-28-20). 

Para facilitar a distribuição do ferti-

lizante, utilizou-se uni frasco de plástico com 

capacidade para 20g, quantidade que foi dis-

tribuída uniformemente para cada 5 metros 

linear. Durante o ciclo da cultura realizou-se 

apenas uma capina, com amontoa nas linhas 

de plantio. A colheita foi realizada manual-

mente, com a bateção feita em giraus rústicos 

feitos com madeira roliça da propriedade. 

O plantio do feijão eaupi foi efetuado 

após a colheita do milho e do arroz em covas 

espaçadas de 0,40 m x 0,40 m, com o uso de 

plantadeiras manuais (tico-tieo) com o con-

sumo de 40 kg/ha de sementes da cultivar 

BR-3 Tracuateua. Durante o ciclo da cultura 

foi feita apenas uma capina, com amontoa nas 

covas de feijão. 

Na cultura do abacaxi utilizou-se a cul-

tivar Pérola com plantio realizado no mês de 

dezembro, em linhas simples (1,0 m x 0,30 m) 

33.333 plantas/ha, em covas abertas com 

enxadeco. A adubação foi feita com a mistura 

de cinco sacos (50 kg) de uréia, um saco de 

superfosfato triplo e onze sacos de cloreto de 

potássio, colocando-se 30 gramas por planta 

(parceladas em (luas aplicações , em cobertura 

na axila das folhas mais velhas, aos três e doze 

meses após o plantio). A indução floral foi 

feita aos doze meses após o plantio, aplican-

do-se 1 grama de carbureto de cálcio na rose-

ta da planta. Durante o ciclo da cultura foram 

dadas seis capinas manuais. 

No terceiro ano de trabalho, observou-

se a recuperação do coqueiral, com emissão de 

folhas novas, inflorescências e frutos. Atribui-

se essa recuperação, ao manejo do solo e aos 

tratos culturais das culturas intercalares. Os 

coqueiros se beneFiciaram da roçagem, aração, 

gradagem e adubação residual. das culturas 

intercalares. O manejo promoveu a descom-

pactação e aeração do solo e redução da com-

petição com invasoras. Os restos culturais que 

antes eram queimados na limpeza, foram uti-

lizados na cobertura morta dos coqueiros. 

Nos indicadores de fertilidade, obser-

vou-se discreta elevação da matéria orgânica e 

dos níveis de fósforo no solo em que foram 

conduzidos os sistemas intercalares em relação 

ao solo dos coqueirais em sistema de monocul-

tivo (Tabela 1). 
Na análise financeira (Tabela 2) são 

evidentes as vantagens econômicas da inter-

calação de culturas. Nos coqueirais solteiros há 

prejuízo de R$26,00. No sistema em que a eul- 
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tura intercalar foi o feijão caupi BR-3 

Tracuateua, a receita líquida por hectare foi de 

R$2.855,00 e para cada real de investimento 

retornou 5,65 reais de lucro. Tendo o abacaxi 

como cultura intercalar, a receita líquida foi de 

R$8.680,20 por hectare, com relação 

custo/benefício de 4,47. Com  a intercalação de 

milho seguido de feijão caupi, a receita líquida 

por hectare foi de R$ 2.947,00, com relação 

custo/benefício de 2,83. Quando a intercalação 

foi feita com arroz seguido de caupi, a receita 

liquida foi de R$ 3.118,50 e a relação 

custo/benefício de 3,38. 

A intercalação das culturas de caupi, 

arroz, milho e abacaxi promoveram a recuper-

ação no aspecto vegetativo dos coqueirais 

decadentes, a melhoria das propriedades 

químicas e orgânicas dos solos e reduziram a 

competição por invasoras. As culturas inter-

calares promoveram a diversificação e maior 

estabilidade de renda do produtor e a viabili-

dade econômica dos coqueirais decadentes. 
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Tabela 2 - 	Análise financeira de quatro sistemas de cultivo intercalar em coqueirais, no munidpio de Ponta de 
Pedras - Pará, 1999. 

IND1CADORES SiSTEMAS 
ECONÔMICOS Coqueiros Coqueiros Coqueiros Coqueiros Coqueiros 

em com feijão com com com 
nionocu]tivo 	caupi abacaxi milho+caupi arroz +caupi 

Coco - frutos/ha 60,0 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 
Abacaxi- frutos/lia - - 26.600 - - 

Caupi - kg/ha - 900 - 900,00 900,00 
Milho 	. kg/ha - - - 2.500,00 - 

Arroz - kg/ha - - - - 2000 
Coco - valor da produção - 	 R$ 12,00 2.640,00 2.500,00 2.560,00 2.620,00 
Abacaxi - valor da produção 	- R$ - - 7.980,00 - - 

Caupi - valor da produção - R$ - 720,00 - 752,00 728,00 
Milho - valor da produção - R$ - - - 625,00 - 

Arroz - valor da produção - R$ - - - - 680,00 
Receita bruta - R$ 12,00 3.360,00 10.480,00 3.937,00 4.028,00 
Custo de produção - R$ 38,00 505,00 1.939,80 1 .038,00 921,50 
Receita liquida - R$ -26,00 2.855,00 8.540,20 2.899,00 3.106,50 
Relação custo/beneficio -0,68 5,65 4,40 2,79 3,37 

Preços: Coco = R$0,20/unidade; Abacaxi = R$0,301unidade; Feijão BR-3 Tracuateua = RS48,001saco de 601K9; Milho = RS 15,00/sacode 60kg ; Arroz = 
17,001saco de 50 kg e Fertilizante: R$ 30,001saco de 50kg. 
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Dynamic and succession ofAcari 

(ACARI: ORIBATIDA) on decomposing leaf Iitter in pri- 

mary forest, second growth and polyculture 

in Central Amazon region* 
Tânia HAVEK () Elizabeth FRANKLIN (1) José Wellington de MORAIS (2), Steffen WOAS (3) 

(1, 2)Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-AM., Brazil. 
(3) Staatflches Museum für Naturkunde Kar(sruhe, Germany. 

lhe decomposition of plant residues is 

influenced broadly by substrate quality, cli-

mate conditions, and decomposer biota 

(Anderson a Swift 1983). The substrate on 

which the iitter decomposers niay also influ-

ence the process, by acting as a reservoir of 

organisnis which can colonize t}ie Iitter. Also, 

stands in different arcas rnay liave cliniatic di-

iferences affecting the rates of (lecomposition 

(1-loward Ei Howard, 1980). Accordincj to t}iesc 

premises, any effort to restore or rehabilitate 

degraded soiis in the humid tropfts is promised 

to fail unless optirnum leveis ofroot and inver-

tebrate activities are promoted. The oribatid 

mites are very abundant and }ias a great ric}i-

ness of species in forest soil and participate in 

ali stages of decomposition (Hègvar a 
Xjøndal, 1981). This study concerns the 

chanqe of oribatid rnites during the decompo-

sition process of Visnua sp. 

The iitter bags were exposed at ran-

domized points within the plots in group of 

three, each of a (lifferent rnesh size: fine (20 

pm; only microflora aliowed), medium (250 
pm; included mesofauna) and coarse (1000 

pm; microflora, meso- and macrofauna 

allowed). Each bag fllled wit}i 7.5 g oí air-

dried Vismia leaves, a typical tree leaf of se-

condary vegetation which occurs in primary 

forests. lhe experiment was implanted in April 

1998 (wet season). Samplings were (lone after 

26 (wet season), 58, 111, 174 (diy season), 278 

e 350 (wet season) days from the beginning of 

the experiment. The Berlese-Tuligren was used 

as the extraction method. The experiment was 

carried out in four sites: at priniary forest 

(FLO), at secondary forest (SEC), and at two 

polycuiture systems (POA and POC). Ali sites 

are iocated on yellow clay iatosols (Oxisols), at  

the Embrapa, Manaus, AM., experimental plots 

of the S}IJFT Project Env. 023. 

The greatest weight loss occurred with 

the leaves enclosed in the coarse mesh size lit-

ter bags in the 1*0 (Kruskail-Wallis; H = 52.58; 

Pc0.001), SEC (Kruskail-Wallis; H = 15.41; 

Rc0.001) and POA (Kruskal-Wallis; H 6.14; 1' 

= 0.046. No difference was detected between 

the decomposition rates of the leaves enclosed 

in the fine niesh and mediurn mesh iitter bags 

(data of Luizão, E, SH1FT Project ENV 052). 

lhe }iighest densities and diversity were regis-

tered in the medium nies}i size. It was evident 

that the tine mesh bags were not completely 

successfui in excluding arthropods (lable 1). 

lhe biomass data was the first registered to the 

amazon region. ln the four plots t}ie highest 

densities were mainly detected during the 

intermediate periods (second to fift}i). in spite 

of it, common to the four sites and mesh sizes, 

a standard colonization of oribatid rnites was 

not detected (figure 1). Nevertheless, an 

increasing number of species were recorded as 

decomposition proceeded. lhe highest species 

nurnbers were registered in the two final peri-

ods, showing that the oribatid imites immigrat-

cd successively from the adjacent habitat. A 

total of 95 species/genera oU oribatid imites 

were recorded. We detected a high degree of 

similarity between the species that made up 

the colonization of the three mesh sizes and 

the high degree of dominance of the comrnon 

species (Table 02). lhe oribatid imites were 

organized in distinct communities in relation 

to the identity of the dorninant species in each 

site and in each litterbag rnesh. Nevertheless, it 

was not detected eariy coionizers nor species 

that prefer more advanced decomposition 
stages (Table 3). 
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T}ie oribatid mites were capable of 

penetrating into the fine mesh litter bags 

because of the boles originated by biological 

factors, like root penetration anti invertebrate 

action. The hig}iest abundance of mites was 

not detected in the litter enclosed in the coarse 

mesh size iitter bags, but in the medium size. 

it was attributed to: (1) the absence of groups 

like predators and (2) the entrance of immature 

forms of mites and Collembola that couid not 

escape the litterbag after reaching the adult 

phase. The oribatids mites were the most 

abundam component of the mesofauna, but 

they were not the niost important agents in 

fragmentation of the litter. As t}iere was not 

detected evidence of succession, these results 

reinforce importance of the oribatid mites in 

the promotion of microbial decomposition and 

incorporation of particulate organic matter 

into the mineral soil. in spite of the hig}ier 

density, the oribatid biomass was vey low, and 

lower than the normal registered for temperate 
forests. 

The high degree of similarity between 

the species that made up the colonization of 

the three mesh sizes and the high degree of  

doniinance of flue common species, reflects a 

great capacity of mobility anil a high tolerante 

of some species to the microhabitat. Our 

resuits were different to those obtained in the 

temperate forest, because in the Central 

Amazon forest, we found neither early colo-

nizers nor species that prefer more advanced 

decomposition stages. The tine and medium 

sizes of t}ue litter bags are not recommended to 

colonization studies in and the low nutritional 

quality of Vismia sp. leaves exerted a great 

interference in our results. 
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Table 1. Mean density and mean diversity of oribatid niites in Iitter-bags. FLO, SEC (n10); POA, POC (n5) 

Study site 	Mesh size Density % Diversity 

Fino 214.8 5.9 
ELO 	 Medium 458.0 28% 14.0 39% 

Coarse 256.9 12.9 
Fine 201.5 3.3 

SEC 	 Medium 487.6 28% 9.2 30% 

Fine 240.8 4.3 
POA 	 Medium 405.9 	 29% 6.3 	 19% 

Coarse 301.8 5.7 
Fino 112.6 3.7 

POC 	 Medftjm 236.2 	 15% 8.4 	 22% 
Coarse 140.4 6.7 

TABLE 2. Spccie similarity indice (%) of Sõrensen (italic) and dominance ofRenkonen 

FLO Medium Coarse POA Medium Coarsc 
Fino 81 79 Fino 81 82 
Medium 84 Medium 83 
Coarse 52 51 Coarsc 43 31 
Medium 59 Medium 33 

SEC Medium Coarse POC Medium Coarse 
Fino 77 75 Fino 67 65 
Medium 81 Medium 75 
Coarse 34 38 Coarso 25 22 
Medium 43 Mcdium 29 
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200 FLO 	 7 	200 POA 	 7 

 BI De 

ty

: 	 ••n :  	: 	3,5 o 

as 

26 	58 	III 	174 	278 	350 	 26 	58 	III 	174 	278 	350 
Days afler 	 Days after 
exno.çi)re 	 ewnns'jre 

200 SEC 	 7 	200 °oc 

De 	 81 De 	 8/ 

Z'°° 	

: 
26 	58 	III 	174 	278 	350 	 26 	58 	III 	174 	278 	350 

Daysafler 	 Days after 

Densi 	 F,ne 	 Mocflum 	coarse 	Density 	 floe 	 Medium ~Cwno 

Bioma 	 t. .Rnr 	-o-Modum 5< Coarse 	Bioma 	-- a - - F,ne 	-Q--Mods 	5< Coa,e 

TABLE 3. Colonitstion of the oribatid mites in the litter bags. % = dominance in relation to total 

S= Total number of species; II = Shannon-Weaver diversity indice. 

Smplig IÀmnuitspecic lksmitt.nts1x'cie 
,, 

Ikminantspccic 
pcnods FINEnshhtig MFDIIJM neshhis a COARSEnnhbag 11 

1 IJ%OnÍ;IIIntSSJ,. A 19 20 3.9 Scheluríloros sjs, A 26 30 3.7 ScIulnlra'ss;j. A 20 32 3,8 

2 Afrmnritlsntssp.A 28 li 3.3 &'ht'lorilvsrj'ssjc 	1 IS 31 3.5 SclwlonIrstess;,. A 19 37 3.9 
FL 3 ,lllísníehrarsp, A 43 17 3 Sc'hc'l,sriIutssj, 19 31 18 Solr'nozc'frssp. A 12 25 3.9 

4 Alkin,ithnzss;, A 26 17 2.9 Rostvzeksfsvcí; lonts 19 37 19 Rc'sfrozctcSfOvcíslab# 31 33 3.8 

5 Ds3v;;jri&z .çv. A 26 34 3.9 kri.sevszctesfhvcishstus 20 40 42 RusPtzc&afoveísL,tus 21 44 4.5 

6 Schelnnls,8s sp. A 14 37 4.5 COSO, erres hveilan,s 22 44 4.4 Rostnrz.rr's fisverrlrdus 20 48 4.6 

1 ,lJ5onothrwr.çp. A 24 9 2.8 SCITtIOIJrIIW&'SSp. .1 22 20 15 SCIIr.IOIOIS/I<4&SSJ'. A 32 21 4.3 

2 ílupkcetessp. A 24 IS 3 &heklohbatessp. .4 29 24 3.2 Schekdorilro&ss;,, A 24 28 3.7 
SE 3 Ilrtplozekssp.A 33 6 0.5 ArrI,egozetr'ssp,A 35 20 2.7 Tegeozrtessp. A 30 Iii 2.9 
C 

..Ifrrnrrthrussis. .1 93 14 1.2 Rosrnrzetesfovc'ofrrfus 30 26 3.6 Rostrozetr'sfoveoloru.r 25 32 3.8 

5 Afnrnothnasp. A 83 21 32 &'hekIrsr*roressp. 4 21 32 4 Sjsathulocc-pheursp, A 22 30 4 

6 Imnrnn.ss,s, ,.i 38 28 32 R,srnzets/hw'oLrsos 25 38 3.9 ROSrze!eSJOVeO&,IUS 21 42 4 

1 Hoplozeh'ssp. A 33 3 1,6 .4finrIcsthn3s.95 A 57 IS 2.3 AJkoní;thn.ssp. A 45 10 2.3 

2 Scheion/rfles 1,• A 33 5 1.6 .Inhegozeres sp. A 28 lO 2.7 Arvhegozefes sp. A 42 19 2.9 
P 3 Afronolhrvs S1  A 67 6 0.3 .4rrhegozr-1es EI" A 61 10 22 1Io1Irqshonih, sp.8 22 8 2.5 

4 Afivncrthn.css1s, A 97 18 3.1 Lirichthoniussp.A 12 20 4.0 Rosrrozc'tcsfoveolr,ha 42 14 2.9 

5 Afitrnothntvsp. A 35 II 1.9 Rcornszeresfoveolo&s 19 24 3.9 Rostrozetesfoves,Iolw 34 IS 32 

6 Afrmnorhnssp. A 67 31 1.2 MesqrIoihon, EI'. .4 21 25 3.4 Lerhmanniu I, A 20 29 3.8 

1 Afronrslhnr.ssp. A 21 IS 3.6 .4fivnrihnissp. .4 30 IS 2.8 .4frrinothrussp. A 31 15 3.1 

2 AfrTrnrrthnrssp. A 89 5 0.7 .4fisrnodrntssp. .4 19 18 3.6 4fronothnesp. .4 26 14 13 
1' 3 Afionrithnssp. A 65 II 1.7 .1fivnrrthntçs1, .4 18 IS 3.3 4jhrnrsthnissp. A 33 12 2.7 

c 4 ilfiunothn4s EI"  A 68 II 1.8 Eohypochthon/,e .y. .4 45 18 2.7 &rhypochriwnira 55). .4 44 20 2.9 

5 Afrzsnothnissp. A 80 6 1.1 Shiotoppiri sp. A IS 30 4.3 Eohypochlhonius,p..4 31 17 13 
6 Afrrrnorhnrsp. A 28 16 3.3 1 /'hffiínrcr,rus,ç1,. A 15 24 3.9 1 &,hv,,ochthonirsssj,. .4 24 20 3.7 
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Dynamics of mesofauna colonization on decomposing leaf 
Iitter in primary forest, secondary forest and 

polyculture systems in Central Amazonia 
Jose Wellington de MORAIS (1), Elizabeth Nazaré FRANKLIN 2, a Flávio LUIZÃO 2 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) - (1)CPPF,(2)CPEC. 

Sol] fauna has a fundamental role in 

the deconiposition of organic matter and, 

together with the niicroorganisnis, isü involved 

in successive phases of litter colonization 

(La'velle et ai., 1995). The litterhag technique is 

useful for studying litter colonization in that it 

makes possible to follow the ]itter decomposi-

tion process and the fauna associated with it. 

lt also aliows to test the validity of the func-

tional classification based on the body size of 

11w organisms. This study is part of 11w SH1FT 

Project ENV 052 and investigates the changes 

in the invertebrate community during the 

decomposition process of Vismia sp., a typical 

pioneer tree aí the secondary vegetation in 

centra] Aniazonia. 

Sets of t}iree ]itterbags were exposed at 

randomized paints within t}ie plots. Each set 

had iitterbags with different mesh sizes: fine 

(20 prn; only microflora aiiowed), mediuni 

(250 pm; included mesofauna) and coarse 

(1 cm, microflora, meso- and niacrofauna 

a]iowed). Each bag was fiiled with 7.5 g of air-

dried Vismia leaves and the experiment was 

settled in October 1997 (late dry season). 

Retrievals wcre done after 25 (dry season), 57, 

84, 112, 168 (wet season) and 252 (dry season) 

days from the beginning of the experiment. 

The experiment was carried out in four sites: at 

primary forest (FLO), at secondaTy forest (SEC), 

and at two polyculture sites (POA and P0C). Ali 

sites are located on yellow clay latosois 

(Oxisois), at the Embrapa, Manaus, AM. The 

fauna was extracteci by the Beriese-Tullgren 

method. After the taxonomic classification 

(class, order or famuly), the animais were 

assigned to functiona] groups according to 

their feeding habits (predators or decom-

posers). Termites, ants and those taxa, wit}iout 

a clear feeding habit, were pooled together  

within 'ot}ier groups'. 

The greatest invertebrate's abundance 

occurred in the FLO (42% of the total number 

of individuaIs extracted), followed by SEC 

(20%), POA (20%) and POC (18%). The 

decomposition rate was higher in the FLO 

(Mann-Whitney T = 3813, P<0.001) than in 

the other sites, and higher in the coarse rnes}i 

size than in the tine and niedium mesh sizes 

(Kruskai-Waiiis: 1-1 = 25.089, Pc0.001) (Xavier 

a Luizo, 1999). There was no significant 

difference in the decorfiposition rate between 

tine and inedium mesh sizes, which was unex-

pected. Surprisingiy, the mesofauna median 

values were higher in the medium (40% aí 

total number of individuals extracted) and nat 

in the coarse (33%) rnesh size litter bags 

(Figure 01). T}ius the most significant differ-

ences were detected between the median 

vaiues of t}ie lower invertebrate density in the 

tine mesh size and that on the medium rnesh 

and not in relation to the coarse mesh size. 

The differences were recorded at FLO (Kruskai-

Wailis; ii = 92.6; p<0.001), SEC (Kruskai-

Wailis; H = 98.6; pc0,001), POA (Kruskal-

Waliis; H = 33.4; pc0.00I), and POC (Kruska]-

Waiiis; H = 45.8; pc0.001). The population 

changes observed did not reflect the expected 

successional pattern of higher density during 

the intermediary periods (3fl  to 5)  (Figure 2). 

in FLO, using the niedian values of the inver-

tebrate density in the medium mesh size lit-

terbags, a lower dcnsity was rccorded in flue 

first and sixth sanupiing periods than in t}ue 

other periods (F = 4.8; p=C0.001). ln the SEC, 

POA and POC, the niost significant diíferences 

were found in relation to the lowest median 

values of the first period in the three mesh 

sizes. lhe greatest diversity of invertebrates 

occurred in FLO. ln the poiyculture sites, POA 
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presenled the cjrealesl reduction of lhe diver-

sily in cornparison to lhe FLO, principally In 

the fine (400/o)  and medium mesh sizes (45%) 

(Table 01). 

Of the total catch, the deconiposers 

represenled 70 0/o, predators 21 0/o and olher 

groups oniy 9 0/o. Among lhe predalors, non-

Oribalida Acari and Pseudoscorpiones were the 

niosl frequent and abundanl groups. lhe 

abundant decornposers were oribalid niites 

and Coilembola. Other importanl groups were: 

Dipiopoda, lsopoda, Psocoptera, Diptera 

(inimatures). Among lhem, Psocoplera reached 

a relatively high abundance, probabiy caused 

by lhe presence of funqal mycelium in the 

leaves enciosed in the Iitlerbags. 

lhe fine mesh bags was not complete-

ly successful in exuluding arthropods from the 

litterbags. In lhe FLO, the highest abundance 

of the mesofauna in lhe medium mesh size 

litterbags was unexpecled. lt can be attributed 

it lo: (1) the absence of important groups of 

predators, and (2) the early entrance of imma-

ture forms of mites and Collemboia lhat couid 

nol escape the iitterbag after reaching the 

adult phase. lhe lack of difference in lhe 

decomposilion rates between lhe leaves 

enclosed in lhe fine and medium mesh sizes, 

illustrated lhe effective action of macrofauna 

on lhe decoruposition process. lherefore, lhe 

fragrnentalion by macroartropods is considered 

lo be one of lhe key roles by which lhey par-

ticipale in decomposition, bul lhe effect of 

this activity is nol consislent in ali cases (Setihi 

et ai., 1996). As lhe population changes 

observed did nol reflect the expecled succes-

sional pallern, these results need to be 

compared with lhe second series of sampling 

done in lhe project SH1FT Env052. lhis series 

was iniplanled in April/1998, during lhe wet 

season, and the results are in preparation. 11 is 

necessary lo isolate these experimenls 

mb 'wet' and 'dry' seasons lo see the 

seasonal effect on lhe decomposers and lhe 

predalors alike. 

lhe decomposilion rale and lhe inver-

tebrate colonization of the lilterbags showed 

differences according lhcir placement in natu-

ral (FLO) and disturbed sites (SEC, POA and 

POC). Managemenl practices in agricullure 

significanliy affect lhe survivai and aclivity of 

soil biota and II is necessary lo develop 

management systems, which nurture orga-

nisms and provide the benefils of their aclivi-

lies (Ropper a Gupla 1995). Our resuits reflecI 

the high degree of mobiiity of the microarlhro-

pod community and a high lolerance for 

various substrate conditions, as they were 

capable of colonizing lhe hlter enclosed in lhe 

tine mesh size.,.Jhis also reinforces their 

function as 'grazing arlhropods' and lheir 

imporlance in lhe promolion aí microbial 

decomposilion and of incorporaling parlicu-

late organic maller into lhe mineral soil. 

Literature ciled 

LAVELLE, R, CHAUVELL, A. a FRAG 050, C. 

1995. Faunal aclivity in acid soils. ln: R. A. 

Date eI ai (Eds). Pianl soU inleraclions aI low 

pH. lKiuwer Academic Pubiishers. Nelheriands, 

201-2 11. 

ROPER, M. M. Et GUPTA, V.S.R. 1995. 

Managemenl praclices and soil biola. AusI. J. 

Soil Res., 33:32 1-339. 

SEI)kL2k, H., MARSHALL, V. G. a TROFYMOW, 

J. A. 1996. lnfluence of body size of soil fauna 

on iitler deconiposilion and 1 5N uplake by 

poplar in a p01 trial. SoU Biol. Biochem. 

28(12): 1961-1675. 

XAV1ER, Xavier, S. R. C. Et Luizão, F. J. 1999. 

Decomposição da liteira em floresta prim5ria, 

secundária e policultivos na Amazônia Central. 

Vill Jornada de iniciação Científica. ANAIS do 

PIB1C/INPA, 107-110. 

7 

157 



III Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais 

Table 01: Average diversity and standard deviation (n = 6) af the func- 
tional groups in the four sites and rate (%) of diversity reduction in the 
disturbed sites in relation to the natural site (ELO). 

FLO 	SEC P0A POC 

F1NE 17 ± 2.2 	13 ± 2.4 10 ± 	1.7 13 ±1 
-22% -40% -24% 

MEDIUM 20 ± 2.5 	16±2.6 li 	± 2.8 15 ± 	1.4 
-23% -45% -28% 

COARSE 23±1.5 	17±3 17± 	1.9 17±1 
- 27% -24% -26% 
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Figure 01 - Mesofauna abundanee in the FLO, SEC (n = 10), POA and POC (n=  5) for ali six sampling 
pooled together. The figure plots the median, lOth, 20t a,75th and 90th pereentiles as vertical boxes 
with error bars. 
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Figure 02 - Average number of inverterbrates per littcrbag in each retrieval time. Grey = fine mesh 
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Efeito do uso da taboca para proteção no plantio 

de cupuaçu (Theobromagrondiflorum) 

e pupunha(Bactris gasipoes) 

Alexandre Dias de SOUZA ( ); Thomas LUDEWIGS (2); Luis Carlos de Lima MENESES-FILHO (3); 
Nílson Alves BRILHANTE (4) e Aluildo Costa de OLIVEIRA (5) 

(1 )Universidade Federal do Acre/Parque Zoobotânico/Projeto llhas de Alta Produtividade 

(2,345) Universidade Federal do Acre / Parque Zoobotánico / Projeto Arboreto 

O plantio na taboca consiste em uma 

técnica de plantio cia seringueira (Hevea 
brasiliensis) que tem siclo tradicionalmente 

empregada por seringueiros do estado cio Acre. 

Esta técnica foi desenvolvida e aprimorada 

pelos próprios seringueiros, caracterizando o 

notório saber destas comunidades com relação 

ao culflvo da seringueira (das NEVES, 1958). A 

finalidade do plantio ria taboca é proteger a 

plântula de seringa cia ação de predadores roe-

dores, como o coelho-do-mato (Si/vi/agus 
brasiIiensis, a paca (Agouti paca) e a cotia 

(Dasiprocta sp.). A semente da seringueira é 

plantada dentro do colmo do bambu, local-

mente conhecido como taboca (Quasnea sp.) 
de 20cm a 40cm, o qual é introduzido verti-

calmente no solo, cercando a semente. Assim, 

a semente de seringa cresce dentro da luz do 

cano da taboca, livre da ação dos roedores e 

protegida de intempéries na fase de germi-

nação. A taboca apodrece naturalmente depois 

de alguns meses, quando já terá cumprido a 

sua função de proteção da plântula. Esta téc-

nica é muito promissora do ponto de vista da 

proteção à plântula/muda como também pela 

redução de custos na implantação de sistemas 

agroflorestais, eliniinando a fase de produção 

de mudas em viveiros. O plantio direto de 

sementes é unia tendência natural do manejo 

agroflorestal. Várias espécies agroflorestais de 

interesse econõnuco são potenciais para plan-

tio direto, embora a preclação por roedores na 

fase de estabelecimento seja um fator fre-

qüente em áreas de roçado e economicamente 

negativo na implantação de sistemas agroflo-

restais. Neste experimento, foram selecionadas 

duas espécies de grande relevância agroflores-

tal que apresentam problemas de predação por 

roedores, como o cupuaçu ( Theobroma grandi- 

florum) e a pupunha (Bactris gasipaes. O pre-

juízo causado pela ação de roedores é grande 

para o produtor rural , tendo em vista os cus-

tos de aquisição de sementes, mão-de-obra e 

de oportunidade de plantio (geralmente o 

replantio só é possível no próximo período 

chuvoso). Os custos da utilização da técnica da 

taboca variam cm função da distância a ser 

percorrida para a extração das mesmas e da 

distãncia do local de plantio. 

Este experimento foi realizado com a 

finalidade de se conhecer o impacto do méto-

do da taboca sobre o desenvolvimento inicial 

de mudas destas duas espécies e, também, 

sobre a sobrevivência das mesmas, determi-

nando qual o melhor comprimento de taboca 

a ser usacio para o ciesenvolvimento das mudas 

e se a técnica deve ser recomendada. 

A hipótese testada foi a seguinte: existe 

efeito significativo cia presença e tamanho da 

taboca sobre a sobrevivência e o crescimento 

tias plântulas, e este efeito se reflete na altura 

e o peso seco das partes radicular e aérea? 

Para tanto, foram testados três difer-

entes tamanhos de taboca e uma testemunha 

sem taboca, sob condições experimentais do 

Viveiro de Mudas da Universidade Federal do 

Acre (IJFAC), localizado no Parque Zoobotâni-

co (PZ). O preparo da taboca consiste em 

serrar os colmos de taboca no tamanho dese-

jado (citado abaixo), eliminando os nós, 

deixando o cano da taboca livre no centro. Na 

implantação do experimento, utilizaram-se 

dois canteiros de 6,Om x 1 ,Om, cujo substrato 

foi areia misturada com terra. O desenho 

experimental foi de blocos ao acaso, com 6 

blocos para cada espécie (cupuaçu e pupunha), 

e três tratamentos, a saber: a) tabocas 15cm de 

comprimento (T15); b) tabocas de 25cm (T25); 

(1) Engenheiro Florestal - 8H-304 krn 04, compus universitária, Caixa Pasrol 1035, CEP:6908-2 l), Ria Branco/AÇ 
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c) tabocas de 35cm (T35), que foram compara-

dos com unia testemunha (1). Cada parcela foi 

constituída por 5 indivíduos plantados linear-

mente a 20cm um do outro, e a 20cm entre-

linhas. O diâmetro interno das tabocas mediu 

aproximadamente 4cm. As sementes de 

cupuaçu e pupunha foram primeiramente 

depositadas em saco de estopa úmido para 

indução da germinação. Apenas sementes pré-

germinadas foram plantadas. A profundidade 

de semeadura foi de 1cm aproximadamente, 

para ambas as espécies, e a profundidade cm 

que a taboca entrou na terra foi de aproxi-

madamente 2cm. 

Condução do experimento: O viveiro do 

PZ está em meio a uma das maiores áreas 

verdes do perímetro urbano de Rio Branco, e 

sujeito à ação de predadores roedores. 
Entretanto, acredita-se que a densidade popu-

lacional destes roedores seja bastante inferior à 

encontrada na mata, devido à ação de 

caçadores clandestinos no Parque e à presença 

constante do ser humano na área do viveiro. 

Desta forma, podemos dizer que apesar cio 

tratamento testemunha estar exposto à ação 

dos roedores, permitindo maior taxa de mor-

talidade nas mudas, esta variável esteve sujeita 

a fontes de variação que não refletiram a 

condição natural, motivo pelo qual não é, 

neste experimento, foco da análise e, tani-

pouco, estudada a fundo. 

O experimento foi conduzido com 

irrigação das plântulas e uma capina à décima 

semana. A avaliação foi realizada à décima-

segunda semana após a implantação do 

experimento, com análise destrutiva dos 

indivíduos. Os parâmetros avaliados foram 

sobrevivência, altura, peso seco (Ia parte aérea 
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(psa) e peso seco da parte radicular (psr) para 

cada indivíduo. 

Primeiramente, tomou-se a altura de 

cada indivíduo. Em seguiria, arrancou-se a 

taboca e a plântula concomitantemente, cor-

tando-se a plântula à altura do colo (nível do 

solo). Após a lavagem da parte aérea e radicu-

lar, com a ajuda de uma peneira malha 0,5 

mm, estas foram depositadas em sacos de 

papel e levadas à estufa para secar a 80 cc 

durante 72 horas. A analise estatistica dos 

dados foi realizada através do programa SAS 

for Windows. A comparação entre as médias 

dos tratamentos foi feita pelo teste Scheffe ao 

nível de 5% de probabilidade. 

Com relação ao cupuaçu (Theobroma 
grandifloruin), não houve diferença significati-

va entre tratamentos com rela ção à taxa de 

sobrevivência, psa e psr (Tabela 1). Este dado 

confronta-se à hipótese inicial. Já a diferença 

entre tratamentos com relação à altura total foi 

altamente significativa (Pr > E = 0.0001). Nos 

tratamentos com taboca, a altura das plântulas 

foi bastante superior à testemunha (T), e, entre 

eles, o tratamento T35 foi aquele em que os 

indivíduos apresentaram as niaiores alturas, 

seguido pelo T25 e pelo Tl 5. isso indica que a 

resposta das plântulas ao estresse lumínico foi, 

como era de se esperar, o estiolamento (maior 

crescimento em altura), mas que a este estiola-

mento nào correspondeu uma maior biomassa 

da parte aérea, nem tampouco diferenças na 

biomassa radicular. 

Em relaçao a pupunha (Bactris gasi-
paes, da mesma forma como para o cupuaçu 

(Theo/iroma grandií1orurn, houve diferença 

altamente significativa entre tratamentos com 

relação à altura total, sendo T35 o que apre- 

1 

Tabela 1 - Médias dos valores referentes à altura, peso seco da parte aérea (psa), peso seco das raízes (psr) e taxa 

de sobrevivência para plàntulas de cupuaçu (Theobroma grandiflarum) sob proteç5o de taboca com 

diferentes comprimentos, no Parque Zoobot5nico/UFAC, Rio Branco, Acre. 

Altura (cm) psa (g) psr (g) Sobrevivência 
Tra tarnen to* m édi a ** 	S média 5 média S ( 0/0) 

T 19,4a 	8,70 7,4a 9,90 6,3a 9,10 96,67a 

Ti 5 24,3ah 	4,20 7,8a 0,73 6,7a 0,49 99,1 7a 

T25 26,3b 	9,54 7,41 1,04 6,5a 0,39 97,50a 

T35 32,6c 	8,28 7,4a 0,81 63a 0,22 99,1 7a 

= testemunha; T15 - tabocas com 15cm;T25 = taboca com 25 cm;T35 = taboca coro 35 rm 

Médias com a mesma letra não di 'ere rn 	pro.o 	este Schcffc, ao r ive 1 dc SOu dc siq n ficO r ca 
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Tabela 2 - Médias dos valores referentes à altura, peso seco da parte aérea (psa), peso seco das raízes (psr) e 

taxa de sobrevivência para plântulas de pupunha (Bactris gasipaes) sob proteção de taboca com diferentes com-

primentos. no Parque Zoobotânico/UFAC, Rio Branco, Acre. 

AI tura (cm) psa (q) pst (çj) sobrevivência 
Tra t amen t o * rn édi a ** 5 Média 	5 média S ( 0/0) 

T 8, la 7,45 6,5a 	0,29 6,2a1) 0,46 90,8a 
T15 2241) 7,66 681) 	0,31 6,61) 0,36 97,5a 

T25 2521) 14,70 611h 	0,30 6,411) 0,40 94,2a 

T35 29,5c 14,10 6,Gah 	0,48 6,1 a 0,41 96,7a 

= 	estemjnna 	TiO = tabocas com 15cm; T25 = taboca com 25cm; TiO. 	1ao000 cOm 35 cm 

'Mdas com a mcsma letra nio doerem, prio :esie Scneffc, ao mOve. cm 533 cio scir.OcârcOi 

sentou a maior altura, seguido por T25, Ti 5 e 

T (Tabela 2). 1 louve também diferença signi-

ficativa quanto à psa e psr. O psa é maior nos 

tratamentos com taboca, indicando que a 

diferença em altura corresponde a diferenças 

na biomassa aérea. Já o psr é maior nos trata-

nientos Ti 5 e T2 5, e menor na testemunha (T) 

e no tratamento 1'35, indicando que o cresci-

mento radicular das mudas não foi, com 

exceção do tratamento '[35, afetado pelo 

estresse lumínico provocado pela taboca. 

Este resultado indica que, à medida que 

plântulas de pupunha enfrentam uma situação 

de estresse luminieo, ocorre o estiolamento, tal 

como ocorreu com as piántulas de cupuaçu. A 

este estiolamento corresponde, entretanto, 

urna maior biomassa da parte aérea (ao con-

trário do ocorrido com plântulas de cupuaçu). 

Com relação à taxa de sobrevivência, não 

houve diferença significativa. 

Pode-se concluir que, com relação à 

influência da taboca no crescimento da parte 

aérea e radicular das espécies testadas, o 

plantio na taboca estimulou o crescimento em 

altura das plântulas, tanto do cupuaçu quanto 

da pupunha. Este crescimento esteve correla-

cionado com o tamanho cia taboca, isto é, 

quanto mais comprida a taboca, mais rápido se 

deu o crescimento em altura das plântulas. 

Este crescimento mais rápido em altura 

não significou maior acúmulo de biomassa 

seca na parte aérea tio cupuaçu, nem 

tampouco apresentou diferença entre os trata-

mentos quanto ao peso seco da hiomassa 

radicular. Já para a pupunha, observou-se que 

a biomassa aérea foi maior nas plãntulas de 

todos os tratamentos coni taboca. Já para a  

hiomassa radicular, nào houve diferença signi-

ficativa entre a testemunha (T) e os tratamen-

tos Ti 5 e T25, mas o T35 apresentou menores 

valores, sugerindo que o uso de tabocas de 

comprimento acima de 25 cm pode prejudicar 

o desenvolvimento radicular inicial. Com  

relação à taxa de sobrevivência, não houve 

diferença significativa entre os tratamentos. 

Entretanto, pode-se observar que a sobre-

vivência tios tratamentos com taboca foi 

ligeiramente maior, tanto para pupunha como 

para cupuaçu, embora como já foi menciona-

do, na área onde foi efetuado o estudo não 

havia problemas com predação e esse fator não 

foi o alvo principal da investigação, já que já 

se utiliza essa técnica com esse fim nas áreas 

onde há presença real de predação e o princi-

pal objetivo neste estudo, era saber qual a 

influência (esta técnica tio crescimento das 

mudas. 

Portanto, a técnica cio plantio direto de 

sementes tia taboca é promissora devido a 

aspectos fisiológicos, econômicos e sociais: i) o 

positivo desenvolvimento fisiológico da 

plãntula, como observado no caso do cupuaçu, 

pupunha e seringueira; ii) a significativa 

redução de custos na implantação de Sistemas 

Agroflorestais; e iii) proporciona melhores 

condições de trabalho ao produtor, ao plantar 

diretamente com sementes. No entanto, a 

técnica necessita ser melhor testada para 

definir as características e as espécies apropri-

adas, assim como a utilização de outras 

técnicas agroflorestais, como árvores de 

serviço, para desenvolverem as condições ade-

quadas ao desenvolvimento das espécies 

econômicas e de interesse. 

161 



III Conqrcsso lrasihriro de Sistemas Aqroflorestais 

Efeitos da dinâmica de uso da terra sobre os 

estoques de carbono e nutrientes em um ARGISSOLO 

AMARELO na Amazônia Ocidental 
Edson Alves de ARAÚJO ();Joâo Luiz LANI (2), Eufran Ferreira do AMARAL(3) 

(i) Universidade Federal de Viçosa (UFV); Secretaria de Produção do Estado do Acre (SEPRO/AC). 

(2) Universidade Federal de Viçosa (UFV). (3) Ernbrapa Acre 

1' 

/ 

Na Amazônia predomina as pastagens, 

o cultivo itinerante, além ele outras formas de 

uso como o extrativismo vegetal (borracha e 

castanha), a extração de madeira de lei e em 

menor proporção a utilização de sistemas 

agroflorestais (SAFs). Este tem sido uma 

alternativa para os sistemas tradicionais de 

cultivo, que utilizam o sistema derruba, 

queima e pousio, normalmente praticados 

pelos pequenos agricultores. Em geral, 

utilizam-se nos SAFs o consórcio de plantas 

perenes (cupuaçu, açaí, graviola, pupunha) e, 

como componente arbóreo, a castanha-do-

brasil, mogno e o cedro e as culturas de 

ciclo curto (feijão, arroz, milho) a fim de 

diversificar e manter a produção sem perda de 

produtividade. 

A adoção de plantios agroflorestais 110 

Acre tem provocado controvérsias, principal-

mente, devido aos poucos resultados de 

pesquisa, além da inexistência de estudos tem-

porais que permitam avaliar o seu grau de 

sustentabilidade (Amaral et ai., 2000). Por con-

seguinte, a pesquisa não esta apta a realizar 

recomendações seguras de como os agricul-

tores podem diversificar sua produção. 

Grande parte dos solos do Acre situados 

na porção leste do Estado, enquadram-se na 

classe dos ARG1SSOLOS (engloba grande parte 

dos solos denominados anteriormente como 

Podzólicos). Esses solos, são, em geral, pobres 

quimicamente, possuem baixa capacidade de 

troca cátions (dc). Alguns deles apresentam 

elevados níveis de alumínio trocável e baixos 

teores de fósforo disponivel (Acre, 2000). Nessa 

porção do Estado, encontram-se as maiores 

áreas antropizadas em decorrência do uso com 

pastagens extensivas e assentamentos rurais 
dirigidos. 

Em grande parte desses assentamentos, 

dado aos incentivos do Governo Federal, como 

o fornecido pelo Fundo Nacional de 

Financiamento do Norte (ENO), dentre outros, 

tem-se fomentado o plantio principalmente de 

café e pupunha (Macedo et. aI., 2000; Araújo 

et ai., 2000) 

Este trabalho teve por objetivo discutir 

acerca dos estoques de carbono e nutrientes 

contidos em um Argissolo Amarelo Distrófico 

textura média/argilosa relevo plano a suave 

ondulado submetido a diferentes usos pelos 

pequenos agricultores (agricultura familiar). 

Amostras de solo foram coletadas na 

profundidade de O até 60 cm de profundidade 

nos diferentes tipos de uso como a mata na-

tural, plantio de pupunha com 2 anos e em 

pastagem de braquiária (Brachiaria brizantha 
com 4 anos. Nos solos coletados efetuou-se 

análises químicas na fração terra fina seca ao 

ar (Embrapa, 1997). 

o estoque de carbono e nutrientes (da, 

Mg, 1< e P), foi calculado para cada sistema, 

como o produto da espessura de cada camada 

(m), concentração encontrada (kg.kg') e a 

média da densidade do solo (kg.m), sendo os 

resultados expressos em k9.m 2  e kg.ha. 

Os teores de carbono orgânico variaram 

de 4,23 kg C m -2  para o ecossistema mata a 

5,81 kg C m' para a pastagem de braquiária 

(Brachiaria brizantita) com 4 anos (Tabela 1). 

Portanto, uni quantitativo crescente em 

relação ao tempo de uso do solo, o que 

demonstra a influência das condições de uso e 

manejo no estoque de carbono. 

As menores quantidades encontradas 

para o ecossistema de mata devem estar asso-

ciado a eficiente reciclagem da mesma; além 

do fato de grande parte do carbono está con-
tido na biomassa da floresta. 

Ao se avaliar o estoque de carbono em 

162 
	

Eng. Agr., Pvlestrondo em Solos (LlfV) SEPRO/AC. Rua do Aviário 5/a, Rio Branco/AC E-r,,oil: cc2ratqoátsolos.ufvbr 



Scç5o Técnica 1 - Biodiversidade e Processos Funcionais de SAF 

Tabela 1. Estoque de carbono e nutrientes nos diferentes sistemas de uso do solo em 
um Argissolo Amarelo. 

Nutrientes Carbono 

Sistema 	Prof.(cm) Ca Mg K P C 

kg.ha
-1  ------------------------- kg.m

-2  

Mata 	0-5 18 2 24 3 0,70 

5-10 O O 17 2 0,65 

10-20 O O 24 8 1,03 

20-30 O O 15 15 0,58 

30-40 O O 14 O 0,47 

40-60 O O 49 O 0,80 

E 18 2 143 28 4,23 

Pupunha 	0-5 141 24 51 2 0,59 

5-10 54 5 20 1 0,42 

10-20 92 O 37 2 0,72 

20-30 122 O 31 O 0,84 

30-40 92 O 29 O 0,90 

40-60 184 O 55 3 1,71 

E 684 29 222 7 5,19 

Pastagem 	0-5 17 24 5 1 0,69 

5-10 115 5 2 1 0,39 

10-20 107 O 4 2 1,03 

20-30 122 O 3 2 1,16 

30-40 122 O 3 2 0,80 

40-60 245 O 6 3 1,74 

E 729 29 22 9 5,81 

intervalos menores de profundidade, observa-

se que as variações são menores nos primeiros 

cinco centímetros, sendo que o plantio de 

pupun}ia apresenta os menores estoques. Na 

camada de 5cm a 10cm, a mata destaca-se 

sobre os demais ecossistemas. A partir dessa 

profundidade, a pastagem começa a se 

destacar dentre os outros sistemas. Isso deno-

ta que nas camadas mais profundas os estoque 

de carbono na pastagem tendem a ser maiores 

em virtude, principalmente, da decomposição 

das raízes e, possivelmente, da transiocação do 

carbono da parte superior do perfil. 

Os estoques de Ca, Mg, 1< e P, contidos 

a 60 cm da superfície do solo, a exemplo do 

carbono, tendem a crescer à medida que 

aumenta a intensidade e o tempo de uso do 

solo. O fósforo sofreu algumas oscilações com 

o uso, assim, os estoques foram maiores na 

mata e pastagem, seguido da pupunha. 

Comparando-se o estoque de nutri-

entes nos vários ecossistemas e nos intervalos 

de profundidade compreendidos entre 0cm- 

60cm, verifica-se que no ecossistema mata o 

Ca concentra-se somente nos primeiros 5cm. O 

Mg é o nutriente que menos se movimenta 

no solo, pois, ou encontra-se somente no 

intervalo de 0-5 cm, no caso da mata, ou no 

intervalo de 0- ]() cm, no caso da pupunha e da 

pastagem. 

o iK no ecossistema mata encontra-se 

em todo o perfil. isto indica que o material 

desse solo é rico em 1K e pobre em Co, Mg e P. 

No ecossistema de pastagem, o 1K teve um 

decréscimo significativo se comparado com os 

demais sistemas de uso da terra. Este fato deve 

está associado às perdas decorridas, após a 

queima anual da pastagem via processos ero- 

sivos, adsorção, assim como, a retirada do ele- 

mento do sistema pela exportação via animal. 

o P é um elemento limitante em todos 

os sistemas, como é comum na grande maio- 

ria dos solos tropicais. lsso demonstra a baixa 

sustentabilidade desses ecossistemas em 

condições de fertilidade natural do solo, isso 

indica que é necessário, além do manejo ade- 
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quado, a entrada de nutrientes via corretivos e 

fertilização para a manutenção da produtivi-

dade inicial ou acréscimo da mesma. Caso con-

trário, em pouco tempo a produtividade 

diminuirá e o agricultor abandonará a área no 

sistema de cultivo intinerante, derrubando 

novas parcelas de mata nativa. 

A pastagem e o cultivo de pupunha 

avaliados, incorporam a maior quantidade de 

carbono, cálcio, magnésio e carbono ao solo. O 

estoque de potássio foi maior na pupunha e na 

mata. O fósforo não teve grandes oscilações 

entre os sistemas de usos cia terra. 
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Seção Técnica 1 - Bindiversidiule e Processos Puncis>nais de SAP 

Espécies frutíferas da várzea e do igapó para 

cultivo associado à criação de tambaqui, 

matrinxã e tartaruga. 

João Batista Moreira GOMES ( Johannes VAN LEEUWEN (1); 

Sïdney A. N. FERREIRA (i). 

(1) Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, lnpa. 

Na região de Manaus e municípios 

adjacentes, a partir cia década de 90, surgiu 

um grande interesse para a criação comercial 

de peixe, notadamente tambaqui (co/ossoma 
macropomum) e matrinxã (Jliycon cepali/us), e 

mais recentemente para a criação de tartaruga 

(Podocnemis expansa), estimulado por finan-

ciamentos atrativos. 

O pequeno agricultor também demon-

strou interesse na criação (ie peixe, cie acorcio 

com as condições da propriedade. Há agricul-

tores que fazem a captura cie peixes quando 

ocorre a "piracema", colocando-os em 

pequenos lagos represados em sua propriedade 

para garantir o consumo em data oportuna. 

Também foi icientiflcacia a iniciativa cio mane-

jo de pequenas áreas de igarapés e alças de 

lagos naturais, para aumentar a presença de 

peixes e facilitar a sua captura. 

Para estes casos, árvores e arbustos ria 

região podem ter a função de diversiFicar a ali-

mentação dos peixes. Na criação comercia), a 

substituição parcial da ração por frutos pode 

reduzir o custeio e ter efeitos positivos sobre a 

qualidade e saúde dos plantéis. Há muitas 

espécies que, teoricamente, podem exercer 

esse papel. A vegetação inundável das várzeas, 

ambiente rico em nutrientes, e dos igapós, 

ambiente pobre em nutrientes, tem mais de 

100 espécies de árvores que produzem frutos 

e sementes, com produção estimada entre 2,6 

e 12,2 milhões de t/ano, formando a susten-

tação alimentar de cerca de 200 espécies de 

peixes dos rios e igarapés cia Amazônia (Pires e 

Prance, 1985; Sioli, 1985; Ruffino, 1996). 

Para avançar com este assunto, o 

Núcleo Agroflorestal cio lnpa iniciou em 1997 

um pequeno projeto visando selecionar espé-

cies adequadas como possível fonte de alimen-

tação suplementar na criação de peixes e  

quelénios e estudar sua adaptação e manejo 

em diferentes condições ambientais. Primeiro, 

colheram-se informações de ribeirinhos acerca 

das espécies que exercem essa função alimen-

tar na natureza. Nossos informantes foram das 

localiciades de Miracaucra e Curarí (município 

cio Careiro cia Várzea); Ilha da Paciência, 

lgarapé cio Beré e Lago Grande do Ariaú 

(município de iranduba); Lago do Boto e 

Paraná do Barroso (município de Manaquirí); 

Furo cio Cururu e Lago do Cururu (município 

de Manacapuru). Deu-se preferência )s espé-

cies precoces com alta produtividade. Com  os 

frutos das mesmas foram realizados testes de 

aceitabilidade em plantéis de tambaqui, 

matrinxã e tartaruga em cativeiro, no pré e pós 

manejo alimentar, tomando-se por referência a 

atração exercida pelos frutos ao flutuar e pela 

rapidez cia "apanha". Nessa fase, ficou claro 

que a hacuripari-liso (Rhcec/ia brasi/iens/s), 
espécie de alta produtividade, não era atrativa. 

Com  as espécies cie boa aceitabilidade no teste 

foram instaladas três repetições com parcelas 

de cerca de seis mucias por espécie (Tabela 2). 

Uma repetição foi implantada na Estação 

Experimental do Ariaú, pertencente ao lnpa 

(várzea margem esquerda do Rio Solimões, 

Município de iranduba, sujeita à inundação em 

até 2,0m de profundidade), outra numa alça 

cie lago com influência de água preta, sujeito 

à submersão em até 3,0m e a última num platô 

cie terra firme, livre das águas de rios e igara-

pés (os (lacios da última repetição não são 

apresentados aqui). Outras 700 mudas foram 

plantadas por 5 produtores em locais de inun-

dação temporária em seus terrenos. 

As espécies arbóreas e arbustivas sele-

cionadas para os plantios à base da precoci-

dade, produtividade na natureza e aceitabili-

dade são: caçari (Tvlyrciar/a sp.), caimbé ou 

1 tng.'Agr.; MSe. Inpo/ COCA, Cuixr; Posto? '7/8 ('[/J 69077.910, P.?onoos AAt 	
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TABELA 1. Principais características de treze espécies vegetais de várzea e igapó do Baixo rio 
Solimões, Amazonas. 1998199. 

Ocorrtncia Alinrnto Frutos Intervalo de 
- - 

PICO!  

Noni vulszar - 	
O a - 

0 

- 

maturação  
- 

dofruto a 

Caçan x x x x x x x 	março/abril 4,5 80 - 74 55 235 
Caimbá x x x x x x maio/junho 5,5 50 16,5 - - - 

Qajurana x x x x x x x rmrço/rmio 4,5 60 9,3 89 25 105 
Como camu x x x x x x 	fevereiro/abril 6 3,9 94 30 140 
Capitari x x x x x 	x abiiVnto 4,5 20 14,9 96 30 130 
Catará x x x x x 	abriWjulho 3,0 125 8,6 75 9 27 
Envira preta x x x x x abril/junho 4,0 30 6,1 57 55 155 
Graviola do igapó x x x x x abril/anjo 3,5 15 9,8 - - - 

Jenipapo x x x x x x julho/outubro 5,0 250 5,2 - 30 - 

Murici do igapó x x x x x x 	abri 11nuo 6,0 30 - - - - 

Purui preto x x x x x x nua/junho 5,0 70 8,8 97 35 120 
Socorà x x x x x atuo/julho 7,0 40 6,1 79 40 150 
Taquari x x x x 	x abril/atuo 4.0 20 9.6 8$ 30 120 
* Emrgáneia de p]ãntulas cru substrato serragem + areia (1:1, volurnJvolun) 

limãorana (Ran(lia armata (5W) DC.), cajurana 
(Simaba guianensis (Aubi.) Engi.), camu-camu 

(Myrciaria ciubia (}IBK.) McVaugh), capitari 

(Tabebuía barbata (E. Mey) Sandw.), catoré ou 
catauarí (Crataeva bent/iamii Eichl. in Mart.), 

envira preta (Guatteria sp.), graviota cio içjapó 

(Annona /;ypog/auca T'vlart.), jenipapo (Jenipa 
americana 14, murici do igapó (Byrsonima sp), 
purui preto (Duro/a duckei Huber), socorá 
(Mouriri Li/ei Pilg.) e taquari (Mabea taquari 
AubI.). A maioria dessas espécies ocorre em 

áreas de águas pretas; algumas são comuns 

aos ambientes de águas branca e preta, 

enquanto poucas delas são exclusivas de áreas 

de água branca. A produção de frutos ocorre 

desde fevereiro até outubro, com maior quan-

tidade durante a enchente, nos meses de abril, 

maio e junho (Tabela 1). 

A presença dessas espécies no habitat 

natural varia com a profundidade máxima da 

inundação anual. Catoré e cajurana foram 

encontradas em até 6,Om de profundidade, 

enquanto caimbé, socoró, caçari e envira preta, 

em no máximo 4,0m. A idade em que se inicia 

a produção e o seu potencial foram obtidos 

com os ribeirinhos. Os dados de proteína na 

Tabela 2 (Silva, 1996; lbge, 1981) mostram que 

algumas espécies apresentam bom nível de 

proteína (base em lOOg de MS): caimbé com 

1 6.5g, capitari com 1 4.9g, graviola do igapó 

com 9.89 . Isto sugere a utilização desses fru-

tos para complementar a dieta de tambaqui, 

matrinxã, e tartaruga em cativeiro (Tabela 1). 

Estudos de germinação demonstraram 

que a envira preta apresentou a menor taxa de 

emergência (57,0 0/o). Avaliações realizadas em 

setembro de 2000, sobre profundidade e 

intervalo de submersão dos plantios (enchente 

de junho de 2000, cota máxima de 28,62m), 

demonstram que o nível de pegamuento e do 

crescimento são variáveis (Tabela 2). 

A espécie com maior dificuldade para 

estabelecimento em solo de várzea foi o 

taquari (28 0/o), e em solo de igapô foi a envira 

preta (17 0/o). Os melhores resultados para a vár-

zea fQram apresentados pelas espécies: puruí 

preto, catoré e caçari, e para áreas de igapó, 

pelas espécies, catoré, socoró e jenipapo, todas 

com 1000/o de estabelecimento, apesar da 

grande e prolongada submersão, com exceção 

de taquari, todas as espécies mostraram um 

crescimento melhor na várzea (Tabela 2). 
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TABELA 2. Profundidade e intervalo de submersão como fatores para o estabelecimento e crescimento de 
doze espécies em plantios instalados em Iranduba (várzea) e Manacupuru (igapó), em dezembro/1999. 

N.Vulgar rVa 'plantas 

(sp) 
Profundidade 

ntíx.(m) 
duração da 

submNsão (dias) 
Estabelccinrnto 

(%) 
Altura planta (m) pós subnrrsão 

Várzea lgapó 
zea1gapó IVárzeal Igapó 1 Várzea 1 Igapó 1 Várzea 1 Igapó 1 	Min 	1 	Máx 1 	Min 	1 Máx 

Caçari 6 6 1,20 0,60 88 64 100 83 0,37 0,70 0,20 0,27 
Cairnbé 12 12 1,20 0,90 8$ 78 83 67 0,38 1,45 0,20 0,45 
Cajurana 12 12 1,20 0,60 88 64 83 67 0,10 0,70 0,29 0,58 
Camucant - 9 - 1,30 - 101 - 89 - - 0,12 0,50 
Capitari 7 6 1,20 1,80 88 110 100 67 0,50 1,40 0,25 0,45 
Catoré 12 12 1,20 1,10 8$ 85 100 100 0,35 1,40 0,28 0,45 
Envira preta 7 6 1,20 1,70 8$ 111 71 17 0,10 0,20 0,0$ 0,08 
Jenipapo - 3 - 1,90 - 117 - 100 - - 0,25 0,38 
Murici igapó 7 6 0,85 1,90 77 117 85 83 0,25 0,65 0,15 0,3$ 
Purui preto 7 6 0,85 1,80 77 110 100 67 0,20 1,20 0,27 0,45 
Socoró 6 6 0,85 0,60 77 64 83 100 0,45 0,80 0,37 0,70 
Taquari 7 6 0,85 1,25 77 92 29 83 0,15 0,40 0,07 0,70 
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Estabelecimento de Acacia angustissima 
em pastagens de Brachioria brizantha cv. Marandu. 

Claudio Ramalho TOWNSEND ( ); Joâo Avelar MAGALHÃES (2); Newton de Lucena COSTA (3); 
Ricardo Gomes de Araujo PEREIRA (1), Petrus Luiz de Lona PEQUENO (4). 

(1) Erobrapa Rondônia, Porto Velho, R0(2) Embrapa Meio Norte, Teresina, Pl.(3) 

Embrapa Amapá, Macapá, AP.(4) Bolsista Embrapa Rondônia, Porto V&bo, RO. 

Nas últimas décadas, a pecuária tem 

apresentado um acelerado crescimento na 

região Amazônica. Em Rondônia, no período 

de 1985 a 1997, o efetivo bovino apresentou 

uma taxa de crescimento de 1 6 0/o a.a., sendo 

estimado em mais de 6 milhões de cabeças, 

representando um dos mais importantes seg-

mentos de sua economia. A base alimentar 

destes rebanhos constitui-se de pastagens cul-

tivadas, que via de regra, são formadas em 

áreas de floresta, após a derrubada e queima 

da exuberante biomassa. Neste processo, não 

há a preocupação, por parte dos pecuaristas, 

de manter algumas espécies arbustivas, a fim 

de propiciarem sombra aos animais. Na 

Amazônia, onde a temperatura e a umidade 

relativa do ar são elevadas, o desempenho ani-

mal pode vir a ser prejudicado, pois nestas 

condições, o estresse térmico causado aos ani-

mais em pastejo, irá deprimir o consumo 

voluntário, refletindo negativamente sobre o 

desempenho dos mesmos. O sombreamento de 

pastagens, através do estabelecimento de espé-

cies arbóreas, tem sido bastante apregoado, a 

fim de minimizar os efeitos adversos do clima 

sobre os bovídeos (Veiga e Senão, 1990). 

Este trabalho teve por objetivo avaliar 

os sistemas silvipastoris tendo como compo-

nente arbóreo a Acacia angustissima, estabele-

cida sob diferentes densidades, em pastagens 

de Brachiarfa brizantha cv. Niarandu. 

O experimento foi conduzido na 

Embrapa Rondônia em Porto Velho, onde o 

clima é do tipo tropical úmido, com pluviosi-

dade anual oscilando entre 2000 e 2300mm, 

ocorrendo déficit hídrico durante os meses de 

junho a setembro, a umidade relativa do ar 

média é de 89 0/o e as temperaturas médias anu-

ais são de 32,0 e 20,4°C, para máximas e mm- 

imas, respectivamente. O solo da área experi-

mental foi classificado como Latossolo 

Amarelo, textura argilosa, com as seguintes 

características químicas: pH 5,0; P 21)pm; 1K 

0,06 meq/100g; Ca + Mg 1,63 meq/1009; AI + 

1-1 13,8 meq/lOOg e MO 2,04/o. Como compo-

nente arbóreo do sistema, optou-se pela A. 

angustissima, por tratar-se de uma leguminosa 

que apresenta rápido crescimento associado a 

elevadas taxas de sobrevivência, segundo 

Locatelli et al. (1992) e Costa et al. (1998), no 

entanto, Dzowela (1994) adverte que sua uti-

lização como forrageira, pode ser limitada em 

função dos elevados teores de taninos. O plan-

tio se deu através de covas de 20cm x 20cm x 

40cm, adubadas com 509 de superfosfato trip-

lo e aproximadamente 2 kg de esterco curtido, 

mantendo-se o espaçamento de 6m x 6m 

entre covas, distribuídas em quatro bosques 

localizados no meio das pastagens, conforme 

as densidades de plantio de: 5 (Ti); 15 (T2) e 

30v/o (T3) da área de pastagens de 8. brfzantha 
cv. Marandu, formadas há mais de cinco anos. 

Após o plantio das árvores, as pasta-

gens permaneceram vedadas ao pastejo, até 

que a acácia apresentasse desenvolvimento 

adequado, quando necessário procedeu-se 

capina ao redor das árvores e o roço das pasta-

gens. Townsend et al. (1998) manejaram estes 

sistemas silvipastoris com novilhos bubalinos e 

constataram que decorridos 90 dias, os animais 

causaram danos em cerca de 46 % das plantas, 

injúrias que foram desde alguns galhos que-

brados até o tombamento das plantas, sem, no 

entanto, perceberem sinais evidentes de ramo-

neo, quando optaram por interromper o paste-

jo e proceder poda de uniformização de todas 

as árvores, a altura de um metro da superficie 

do solo. Após o restabelecimento do compo- 
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Tabela 1. Altura de planta, diâmetros basal e à 
altura do peito (DAP) de Acacia angustissima aos 23 

meses de estabelecimento, sob diferentes densidades 
de plantio, em pastagens formadas de Brachiaria 

brizaritha cv. Marandu - Porto Velho, RO. 

Densidade de 	Altura de 	Diâmetro 	DAP 
Plantio( 1) 	Planta 	l3asal 

---------------clii ----------------
05 	 352 h 	4,53 b 	3,36 a 

15 	 380 a 	4,90 ah 	3,52 a 

30 	 365 ah 	5,03 a 	3,54 a 

Média 	 366 	4,85 	3,47 
CV(°/o) 	 8,4 	 18,3 	16,02 

Médias scg idas dc mesmas letras nas colunas, não diferem entre si 

(Tukey, 5°/o). 

(i): Percentagem da área da pastagemm pia n lada com acàca. 

nente arbóreo, os sistemas voltaram a ser avali-

ados, para tanto, foram utilizados 18 novilhas 

mestiças Holando x Zebu, com peso vivo (PV) 

médio inicial de 250 kg, distribuídos nos três 

tratamentos. Durante os 162 dias (05/01/99 a 

04/08/99), os sistemas foram manejados sob 

pastejo contínuo, mantendo-se a carga animal 

próxima a 1 UA ( UA = 450 kg de PV/ha). Para 

análise de variância, empregou-se o delinea-

mento experimental blocos ao acaso, 

sendo avaliados os parâmetros de altura de 

planta, diâmetro basal e diâmetro à altura 

do peito (DAP) da leguminosa aos 23 e 46 

meses de idade. 

A altura média das plantas da A. 

angustissima tomadas aos 23 (Tabela 1) e aos 

46 meses (Tabela 2), decresceu, passando de 

3,66 para 2,33 m, já que as árvores foram 

podadas á altura de um metro, cerca de 12 

meses antes. Os diâmetros da base e à altura 

do peito das arvores do TI apresentaram incre-

mentos; os dos T2 foram mantidos, enquanto 

que os do T3 foram reduzidos, talvez em 

função do grau de injúrias causados pelos 

bubalinos nas avaliações anteriores, que foram 

de 46, 25 e 66 0/o das plantas de Ti, 12 e T3, 

respectivamente. Locateili et ai. (1992), sob as 

mesmas condições edafoclimáticas, verificaram 

que a A. angustíssirna sem ser podada, apre-

sentou altura de 4,30 e 5,64 m aos 22 e 26 

meses, respectivamente, com taxa de sobre- 

vivência de 90 0/o. Enquanto que quando sub-
metida á poda a um metro, o porte das plan-

tas diminui de 2,29 para 2,13 m e a sobre-

vivência para 85/o. Já Costa et ai. (1998) 

obtiveram plantas, aos 24 meses, com 7,98m 

de altura e DAP de 5,80 cm. Em Minas Gerais, 

Carvalho (1997), avaliando A. angustissima 
estabelecida em associação com diferentes 

gramíneas, com as árvores recebendo proteção 

individual, contra os danos causados por bovi-

nos em pastejo, constatou que o porte das 

plantas foi de 2,95 e 3,94 m e o DAP de 3,00 

e 5,36 cm aos dois e quatro anos de cresci-

mento, respectiva men te. A taxa de sobrevivên-

cia do componente arbóreo (Tabela 2), nos sis-

temas avaliados, foi decrescente, passando de 

76% no início, para 64% ao final, em função 

dos danos causados pelos bovinos em pastejo, 

bem como, pelo incidência de cupins, o que 

pode vir a comprometer a sua persistência. 

Os resultados obtidos demonstram que 

para introdução da A. angustissinia em pasta-
gens de B. brizantha cv. Marandu já estabele-

cidas, as árvores deverão receber algum tipo de 

proteção a fim de evitar danos causados por 

bovídeos em pastejo, principalmente durante 

os primeiros anos de estabelecimento, caso 

contrário, estes sistemas deverão ser maneja-

dos sob pastejo rotativo, que evitem danos e 

possibilitem o pleno estabelecimento do com-

ponente arbóreo. 
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Tabela 2. Altura de planta, diâmetros basal e à altura do peito (DAP) e taxa de sobrevivên-

eia de Acacia angustissíma aos 46 meses de estabelecimento, sob diferentes densidades de 

plantio, em pastagens formadas de Bracli/aria brizant/ia cv. Marandu - Porto Velho, R0. 

Densidade de 	Sobrevivência (o/o) 	Altura de Planta 	Diâmetro Basal 	DAP 

Plantio(1) 	Inicio 	Final 	-------- - ---------- cm ----------------------- 

05 	 85 	68 	 225 a 	 5,33 a 	 4,40 a 

15 	 77 	61 	 250 a 	 4,95 a 	 3,78 ab 

30 	 67 	63 	 225 a 	 4,15 a 	 3,13 b 

Média 	 76 	64 	 233 	 4,81 	 3,77 

CV.(°/o) 	 12 	 13 	 12 

Médias seg uidas de mesmas letras nas coto nas não diferem entre si Tukey, Sala). 

1): Percentagem da área da pastagem pia ntada com acácia. 
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Estabelecimento de clones de eucalipto 
em pastagens na região de cerrados do Amapá 

Suas MOCHIU1TI (1); Paulo Roberto de Lima MEIRELLES (2) 

(1), (2) Embrapa Amapá, Macapá- AR 

A pecuária no Amapá apresenta baixos 

índices produtivos de leite e carne devido, 

principalmente, ao sistema de produção adota-

do e a utilização de pastagens nativas como 

base alimentar (los rebanhos. A utilização de 

pastagens cultivadas, tanto nos cerrados como 

nas florestas, tem sido limitada pela sua insta-

bilidade, pois estas se degradam cinco a dez 

anos depois de formadas, e pelo custo de esta-

belecimento. Desta forma, há necessidade de 

buscar sistemas de produção pecuários, que 

considerem a sustentabilidade produtiva, o 

equilíbrio ambiental, o incremento dos rendi-

mentos e as condições sócio-econômicas dos 

produtores. Na Amazônia, a maioria dos ecos-

sistemas tem vocação florestal e a exploração 

agi-opecuária deve considerar esta aptidão. 

A região dos cerrados do Amapá tem 

um grande potencial para a produção de 

madeira para celulose; grandes empresas pos-

suem cerca de 100.000ha plantados com pinus 

e eucalipto para esta finalidade. A ocupação de 

grandes extensões de terra para a produção 

florestal, com a geração de um número reduzi-

do de empregos e concentração de renda, tem 

limitado a expansão de novos plantios 'flo±-

restais no Estado. A integração da produção 

pecuária e florestal em sistemas silvipastoris 

bem desenhados, pode apresentar característi-

cas de sustentabilidade ambiental, econômica 

e social, aumentando a produção total de bio-

massa do sistema e a renda do produtor pela 

venda de produtos do componente arbóreo. 

A seleção de espécies florestais ade-

quadas para plantio nos sistemas silvipastoris 

implica na escolha de espécies ecológica e eco-

nomicamente apropriadas (Marques, 1992). 

Raintree (1982) enfatiza que o componente 

florestal devidamente selecionado pode con-

tribuir, de maneira significativa, para a produ- 

tividade e viabilidade de sistemas de produção 

agroflorestal. Entretanto, ainda são poucas as 

informações acerca do comportamento de 

espécies florestais a serem utilizadas nos sis-

temas silvipastoris, especialmente para os cer-

rados da Amazônia, sendo emergente acelerar 

as pesquisas nessa área. As pastagens podem 

afetar o desenvolvimento e a produção das 

árvores, a fase mais critica é o estabelecimen-

to. Até que a árvore alcance uma certa altura, 

a competição com a pastagem pode reduzir 

seu desenvolvimento e sobrevivência. 
Com o objetivo de avaliar o desempen-

ho inicial de eucalipto estabelecido com pasta-

gens foi conduzido um experimento no Campo 

Experimental do Cerrado da Embrapa Amapá, 

onde foram avaliados os clones H49, H56 e 

1177 de Eucalyptusgrandisx E. urophy//a asso-

ciados com as pastagens de capim andropogon 

(An(lropogon gayanus cv. Planaltina) e 

marandú (Bracli faria brizantha cv. Marandú). 

O delineamento experimental utilizado foi o 

inteiramente casualizado com tratamentos 

arranjados em círculos competitivos (Nelder, 

1962), onde os clones de eucalipto foram 

plantados em círculos concêntricos com 

aumento da densidade em direção ao centro 

dos mesmos. Cada círculo foi formado por 

dezoito plantas formando dezoito linhas de 

plantio, entre as quais foram plantadas as 

pastagens. Os clones de eucalipto (híbridos de 

Euca/yptus grandis x E. urop/iy/Ia) foram 

fornecidos pela empresa Amapá Florestal e 

Celulose S.A. 
O preparo da área consistiu em uma 

aração e duas gradagens de nivelamento. Para 

a correção do solo foram aplicados 2t1ha de 

calcário dolomitico e 500kg/ha de fosfato nat-

ural de Arad (33% de P 2 0 5). O plantio do 

eucalipto foi realizado por mudas, sendo apli- 

1 Engenheiro Agrônomo, N.Sc., Embropa Ama pa, C. Po5taI 10, CEP 68.002-280. Macapá, Amapà. e-mail: sOas@cpafap.embrapa.br 	 171 



III Congresso Brasileiro ele Sistemas Agro florestais 

cadas uma adubação na cova de 909/planta de 

NPK (6-30-10) e em cobertura 135g/planta de 

NPK (10-00-25) aos três meses de idade. As 

pastagens foram semeadas a lanço no mesmo 

dia do plantio do eucalipto, com uma 

adubação a lanço de BOkg/ha de P205, 40kg/ha 

de 1(20 e 20kg/ha de FTE. 

No eucalipto foram medidos a altura de 

plantas, DAP e área de copa aos seis e doze 

meses de idade e nas pastagens foi avaliada a 

disponibilidade de matéria seca e a analisado o 

teor de proteína bruta em laboratório. A altura 

de plantas foi medida do solo ao ápice com 

uma régua graduada em 10cm, o diametro a 

altura do peito do caule (DAP) foi medido a 

1,3m do solo com fita métrica graduado em 

1cm e a área de copa foi obtida por duas 

medições perpendiculares do diâmetro da 

copa. A disponibilidade de matéria seca da 

pastagem foi realizada por amostragens com 

uma moldura de 1,0m de lado e a proteína 

bruta determinada pelo método de 

Micro-Kjeldahl. 

No primeiro ano não se verificou efeito 

das árvores sobre a produção e o teor dc pro-

teína bruta das pastagens (Figura 1), devido ao 

pequeno sombreamento provocado pelo 

eucalipto, que possui uma copa do tipo côni-

ca. O capim andropogon apresentou maior 

produção de forragem e nienor teor proteína 

bruta nas folhas que o capim marandú. 

A sobrevivência das plantas de eucalip-

to foi superior a 98 0/o em todos tratamentos. O 

tipo de pastagem associada afetou significati- 

vamente o crescimento dos clones de eucalip-

to. A altura de plantas, DAP e área de copa dos 

três clones de eucalipto foram maiores quando 

associados ao capim andropogon que com o 

capim marandú (Tabela 1). Aos doze meses de 

idade, os clones associados ao capim andro-

pogon apresentaram em média 5,14m de altu-

ra, 4,31cm de DAP e 4,33m' de área de copa, 

enquanto que os clones associados ao capim 

marandá apresentaram em média 3,56m de al-

tura, 2,97em de DAP e 3,56mz  de área de copa. 

Também verificou-se diferenças signi-

ficativas nas associações clones x pastagens. 

Na pastagem de capim marandú o melhor 

desempenho foi obtido com o genótipo H56, 

que apresentou 4,1 7m de altura, 3,50cm de 

DAP e 3,2m 2  de área de copa aos doze meses 

(te idade. Enquanto que nas pastagens de 

capim andropogon, o maior crescimento foi 

verificado nos clones 1-149 e 1156, que apresen-

taram, respectivamente, 5,68m e 5,65m de 

altura, 5,57cm e 5,20cm de DAP e 5,34 m' e 

5,05m' de área de copa aos doze meses de 

idade (Tabela 1). O desempenho dos clones 

1—149 e H56 associados a pastagem de capim 

andropogon são similares aos obtidos em plan-

tio solteiros por empresas na região. 

Estes resultados indicam uni grande 

potencial de seleção dentro de uma mesma 

espécie florestal para a formação de sistemas 

silvipastoris. Os componentes florestal e 

pastagem apresentaram maior desempenho na 

fase de estabelecimento nos sistemas formados 

com o capim andropogon. 

Figura 1. Produç5o de matéria seca e teor de proteína bruta nas folhas de Andropogon gayanus cv. Planaltina 

e Brachiaria br/zanthacv. Marandu sombreadas por clones de Eucalyptusgrandisx E. urophylla. 
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Tabela 1. Diâmetro a altura do peito (DAP), altura de plantas e área de copa de clones de Eucalyptus grandis x E. 

urophylla aos seis e doze meses de idade estabelecidos com pastagens de Andropogon gayanus cv. Planaltina e 
Brachiaria brizantha cv. Marandu em área de cerrado do Amapá. 

Clones de Eucalipto* 	 DAP (cai) 	 Altura (ria) 	 Área de copa (m2) 
Andropogon Marandu 	Andropogon Marandu 	Andropogon Matando 

6 meses de idade 
1156 2,581A 2,041)A 3,70aA 	3,13bA 4,00aA 2,95bA 
1149 2,59aA 1,55bB 3,72aA 	2,72bB 4,10aA 2,21b8 
1177 1,69a13 I,43hB 2,62aB 	2,30bC 1,75aB I,5IaC 

12 meses de idade 
1156 5,20aA 3,50bA 5,65aA 	4,17bA 5,05aA 3,26bA 
1149 5,57aA 2,86bB 5,68aA 	3,48bB 5,34aA 2,67bB 
1177 3,65aB 2,54bB 4,08aB 	3,041)C 2,57aB 1,88bC 

Média seg uidas de letras iguais rol núscuta na linha e maiúscula na coluna para o mesmo parú metro, não di ferem pelo teste de Tukey lP<0,05l, 
Clones for necidos pela Ama pá Florestal e Celulose S.A. 
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Estimativa da biomassa seca do tronco do 

jatobá (Hymenaea courbaril L.) plantado em 

dois tipos de ambientes na Amazônia central. 
Alexandre Souza e SILVA(i); Antenor Pereira BARBOSA(2); Celso Paulo de AZEVEDO(3); Kikue UROYA(4). 

(1) Bolsista CNPq, Projeto ENV 4212 - Manaus, AM (2) Instituto Nacional de Pesquisa - CPST Manaus, AM(3) Embrapa 
Amazônia Ocidental - CPAA, Manaus, AM (4) Instituto de Tecnologia da Amazônia - 

UTAM,Manaus, AM 

A determinação da biomassa florestal 

tem como objetivo acompanhar a produtivi-

dade do sistema, conhecer o comportamento e 

crescimento das espécies mais exploradas e 

servir como base para o planejamento e orde-

namento do setor florestal. A estimativa de 

biomassa florestal pode ser realizada de duas 

maneiras, através do método destrutivo e não 

destrutivo, pois é de interesse para o manejo 

florestal. 

Este estudo teve por finalidade estimar 

e quantificar a biomassa seca do tronco do 

jatobá (Hyrnenaea courbari4 cultivado em sis-

tema de monocultivo e enriquecimento em 

áreas abandonadas e/ou degradadas, através 

de modelos biomatemáticos consistentes, 

baseado na correlação das variáveis indepen-

dentes (DAP e altura), que foram obtidas de 

árvores em pé, aos sete anos de idade. 

Ojatobá é unia árvore de grande porte, 

fuste retilíneo cilíndrico, com diâmetro um 

pouco superior a 1 ,Om, é utilizada na con-

strução civil, sendo utilizada no setor industri-

al madeireiro na região Amazônica. 

O presente estudo foi desenvolvido no 

Campo Experimental da Embrapa Amazônia 

Ocidental, localizado no 1Km 29 da Estrada 

AM-OlO, à uma altitude de 44m, tipo climáti-

co Afi segundo a classificação de Kõppen com 

3192,7 mm de precipitação e temperatura 

média anual de 27°C em 1999. 

O solo predominante é classificado 

como latossolo amarelo, textura muito 

argilosa, com baixo conteúdo de matéria 

orgânica e de nutrientes, com pH variando 

de 4 a 4,5. 

o sistema de monocultivo, denominado 

de pleno sol 1 (Sistema 1) contem parcelas com 

25 plantas, espaçadas de 3,0m x 3,Om m com  

quatro repetições. O sistema 2, caracteriza-se 

por linhas de enriquecimento em capoeira com 

25 anos de idade, onde as parcelas são linea-

res contendo dez árvores por linha, com 

quatro, plantadas a cada 3,5m entre plantas e 

7,Om entre linhas, instalados em 1992. O 

delineamento estatístico aplicado para os sis-

temas de plantio foi inteiramente casualizado. 

Para os indivíduos selecionados, foi 

determinado o DAP e o diâmetro a 00/o, 250/o, 
500/o , 750/o e  1000/o  da altura comercial, para 

posterior determinação do volume das árvores, 

através do método de Smalian. 

Para as estimativas dos parâmetros 

biomassa seca foram utilizadas as equações 

biomatemáticas existentes, ajustadas analitica-

mente por meio de regressão, através do méto-

do dos mínimos quadrados (Tabela 1). 

Para a determinação da variável 

depende peso seco (Ps) multiplicou-se do vo-

lume verde (Vv) pela densidade básica tabela 

segundo lnpa/CPPF (peso seco = volume verde 

X densidade básica). 

O melhor modelo de biomassa foi 

aquele que apresentou de forma conjunta, o 

menor erro padrão da estimativa em porcen-

tagem (SyxO/o), maior coeficiente de determi-

nação ajustado (R2a), a não-tedenciosidade na 

distribuição dos resíduos e coeficientes de 

regressão significativos, assim como a maior 

precisão e consistência na aplicação. 

Conforme a Tabela 2, verifica-se que o 

número de indivíduos entre os sistemas de 

plantio variou de 35 (sistema 1) e 24 (sistema 

2) indivíduos, esta diferença deve-se a taxa de 

mortalidade. O ambiente de pleno sol propor-

cionou os maiores valores médios para o DAP 

(13,43 cm), altura (5,06m), volume (0,0839m3) 

e peso seco (59,60k9) do jatobá, quandcí com- 

1 74 	 1 Eng Florestat M5c., Bolsista CNPg, La? brupa Amazônia Ocidental, RodoviaAM-0lO, Kat 29, s/n, Manaus -AM, F-moil:olsil- 



Seção Técnica 1 - Biodiversidade e Processos Funcionais de SAF 

TABELA 1. Equações de biomassa de simples e dupla entrada. 

AUTOR 	 Modelo / Modificado 

Kopezky - 	Gehrhardt 1 	- Ps = bO + b1D2 
Dissescu - 	Meyer 2 - Ps = blD + b2 D2 
1-lohenald - lKrenni 3 - Ps = bo + blD + b2 D2 
Husch 4-LogPs=bO+bl logD 
Brenac 5 - Loq Ps = bo + bl log D + b2 (l/D) 
Fonte - Moura (1994) 6 - Ps = bo + bl D 
Fonte - Moura (1994) 7 - Ps = bo + bl (1/D) 
Spurr 8-Ps=bO+b1D211 
Spurr (logarítimica) 9 - Log Ps 	log bO + bl log D2H 
Scliuniacher e Hall lo - Ps = bO D blH b2 
Stoate (australiana) II - Ps = bo + 	1a1D2 + h2 D112 + 	b3H 
Nàslund 12 - Ps 	bl D2 + b2 D211 + b3 D112 + b4 H2 
Meyer (modificada) 13 - Ps = bO + blD + 1a2D2 + b3 DH + b4 D2 H 

P5 peso seco em Kg, D d diâ metro a ai lura do peito (DAP), H altura comercial bis pa 6metros a serem estimados e Log logaritmo natural 

TABELA 2. Estatísticas descritivas dos valores médios para as variáveis diâmetro à altura do peito (DAP) em cen-
tímetros, altura comercial (Ii) em metros, volume individual (v) em metros cúbicos e peso seco (Ps) em quilogra-
mas. 

Espécie Variável Ohs. Média Variáncia Desvio Erro C.V (O/o) Máximo Mínimo 
Padrào Padrào 

DAP 35 13,43 14,57 3,81 0,64 28,41 20,5 3,5 
Jatobá h 35 5,06 2,37 1,54 0,26 30,42 8,30 2,2 
Sol v 35 0,0839 0,0015 0,0383 0,0065 45,64 0,1669 0,0168 

Ps 35 59.60 740.4 27.21 4.59 45.64 118.51 11.95 

DAP 24 3,14 1,99 1,41 0,28 41,42 6,0 1,2 
Jatobá h 24 2,50 0,61 0,78 0,16 31,36 4,2 1,3 
Enriq. v 24 0,0035 0,000006 0,0025 0,00051 71,58 0,0104 0,0005 

Ps 24 2.50 3.20 1.790 0.365 71.58 7.41 0.38 

parado com os valores calculados em linhas de 

enriquecimento com 3,14cm, 2,50m, 

0,0035rn3 e 2,50kg para os valores médios 

de DAP, altura, volume e peso seco, respecti-

vamente. 

Dentre os modelos testados, verificou-

se que os resultados do ajustamento da esti-

mativa da biomassa seca do tronco para o 

jatobá aos sete anos de idade para o plantio 

à pleno sol obteve a seguinte equação: Ps = 

14,6451 + 0,23091 8624**Da  referente ao 

modelo 1, com coeficiente de determinação 

ajustado (R'a) de 0,67 e erro padrão da estima-

tiva em porcentagem (SyxO/o) igual a 26,17. 

Com base na análise de resíduos, o 

modelo 1 foi o mais indicado para a estimati-

va da biomassa seca do jatobá, pois a dis- 

tribuição dos residuos em relação a variável 

dependente DAP foi mais uniforme conforme a 

Figura 1. 

Os resultados do ajustamento dos 

modelos para estimativa da biomassa para o 

jatobá aos sete anos de idade em plantio de 

enriquecimento indicaram que a equação que 

melhor estima a biomassa seca do tronco foi a 

Log Ps = 0,27544009 + 1,704370873** log D 

referente ao modelo 4, cujo coeficiente de 

determinação ajustado (R2a) corresponde a 

0,93 e erro padrão da estimativa em porcent-

agem (SyxO/o) igual a 22,88. 0 modelo 4 con-

forme a análise de resíduos, foi o mais indica-

do para a estimativa da biomassa seca do jato-

bá, pois a distribuição dos resíduos em relação 

a variável, dependente DAP foi mais uniforme 
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FIGURA 1. Distribuiçào dos resíduos em porcentagem 
para a espécie jatobá (pleno sol) para o modelo 1 
(Kopezky - Gehrhardt). 

Figura 2. Distribuiç5o dos resíduos em porcentagem 
para a espécie jatobá (enriquecimento) para o modelo 
4 (Husch). 
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conforme a Figura 2. 

Os modelos indicados para a deternii-

naçâo da biomassa do jatobá apresentaram de 

forma conjunta o DAP como variável indepen-

dente. Aos sete anos de idade em ambiente de 

pleno sol obteve valor médio 0,0839m' para o 

volume do tronco e 59,60kg de peso seco do 

tronco. Em ambiente de enriquecimento a 

referida espécie obteve valor médio de  

0,0035m 3  e 2,50kg de volume médio e peso 

seco médio do tronco, respectivamente. Com  

base nos resultados obtidos indica-se portanto 

o plantio do jatobá em condições a p!eno sol 

para se obter maior crescimento em volume e 

biomassa do tronco, sendo indicado para a 

recuperação de áreas degradadas e em sistemas 

agroflorestais, devido ao seu desempenho 

de campo. 

111.1 



Seção Técnica 1 - Biodiversidade e Processos Funcionais de SAF 

Estoques de carbono e nutrientes em sistemas agroflo- 
restais implantadas em áreas de 

pastagens degradadas da Amazônia Ocidental 
Karen A MCCAFFERY ( ); Erick. C. M. FERNANDES (2); Elisa.V. WANDELLI (3); 

Marco A. RONDON(4) 

(1), (2), (4) Department of Crop and Soil Sciences, Corricil University, Ithaca, Nt' 14853; 

(3) Embrapa Amazônia OcidentaL Manaus, AM. 

Estima-se a existência de 20 a 35 mi-

lhões de hectares de pastagens abandonadas 

na Amazônia. Essas áreas têm baixa produtivi-

dade e biodiversidade, e uma lenta taxa de 

regeneração e seqüestro de carbono. Muitos 

estudos averiguaram os efeitos do desmata-

mento e dos sistemas convencionais de uso da 

terra aos estoques do carbono e à ciclagem de 

nutrientes (Fernandes et al., 1 997a; Cerri et ai., 

1991). Poucos estudos têm sido conduzidos 

para avaliar os processos do seqüestro do car-

bono e nutrientes durante a sucessão das 

pastagens abandonadas (Buschbacher et a]., 

1988) através de sistemas agroflorestais (SAfl. 

O trabalho contribuirá para informar 

sobre o potencial de seqüestro de carbono e de 

nutrientes por SAF. Sistemas agroflorestais 

merecem mais estudo porque eles representam 

um sistema de uso da terra com potencial para 

aumentar estoques de carbono e nutrientes; 

um sistema de uso da terra que fornece bene-

fícios econômicos; e unia forma de manejo de 

pastagens abandonadas que pode reduzir a 

necessidade de derrubar áreas adicionais 

da floresta. 

Nas pastagens degradadas de terra-

firme na Estação Experimental cio Distrito 

Agropecuária da Suframa (Ia Embrapa 

Amazônia Ocidental/CPAA, localizada no km 

54, BR- 174, foram implantados três modelos 

de SAF, em 1992: sistema agrossilvicultural - 

com domínio de palmeiras (ASi); sistema 

agrossilvicultural - semelhante aos "borne gar-

den" (AS2); e sistema agrossilvipastoril - com 

domínio de Brachia ria humfd/cola e 

Desmodium oval/foi/um com linhas intercal-

adas de Swfetenia macrnphylia (Mogno) e 

Schizolobium amazonicum (Paricá) (ASP). 
O objetivo deste trabalho é quantificar 

os estoques de carbono e nutrientes (lesses 

SAFs de oito anos de idade em comparação 

com áreas controles de floresta secundania 

(Capoeira - com domínio de Vismía spp.) que 

têm a mesma idade e também estabelecidas 

em pastagens degradadas. 

Esse ensaio permitirá uma comparação 

entre as taxas de recuperação de pastagens 

abandonadas com manejo (SAFs) e sem mane-

jo (Capoeira). 

Biomassa e nutrientes estão sendo cal-

culados através de uma amostragem destrutiva 

para desenvolvimento de equações alométricas 

para cada componente arbóreo dos SAFs e 

para as principais espécies da Capoeira. O 

diâmetro altura de peito (DAP) e altura (A) de 

todas as árvores foram medidos e um índice 

definido como DAP*A  foi calculado. Um míni-

mo de nove plantas de cada espécie foram 

escolhidas para uma amostragem destrutiva 

sendo três plantas com valor médio de índice, 

três menores e três maiores. As árvores escolhi-

das foram cortadas e divididas em compo-

nentes de tronco; galhos (< 5cm; 5.cm-10cm; 

e >10cm diâmetro); e folhas. O peso verde de 

cada componente foi pesado no campo, ime-

diatamente depois de cortar a planta. O peso 

verde (1W) total foi calculado através de 

somaire o PV de todas os componentes indi-

viduais. Amostras compostas de tronco (500g), 

galhos (3009) e folhas (2009) foram 

preparadas e pesadas no campo, usando uma 

balança digital. Amostras foram secadas numa 

estufa de gás a 70°C para obter o peso seco. O 

peso seco (P5) total de cada planta foi calcu-

lada pela equação seguinte: A razão de PV 

(amostra):PS (amostra) x PV total. Depois de 

medir o peso seco, amostras foram moídas e 

analisadas para determinar o conteúdo de car-

bono e nutrientes. 
Equações alomêtricas foram desen- 

1 Centro de Pesquisa Aqrofforesrul da Amazônia Ociden tal (Era brupa-CPAAJ AM- IQ km 29, Manaus, AM, 690 0-970. kam26@cornell.edu 	 177 
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Tabela 1. Equações alométricas desenvolvidas para estimar o peso seco da biomassa acima do solo para quatro 
componentes arbóreas em sistemas agroflorestais. 

ESPÉCIE 	 Modelo 	Fatores no Modelo 	Equaçâo Alomêtrica 	 n 	R' 	p-value 

Genipa americana 	1 	BM = c + a (DAP*A)2 	Y = 6.37 + 0.00292 (50*102 	9 	96.8 	0.002 
(Genipapo) 

Gliricidia sepium 	2 	BM = c + a (DAP*A) 	Y = - 10.5 + 0.493 SD*}l 	7 	96.9 	0.006 
Inga edulis Mart. 	3 	BM = c + a (ABcm) 	Y 23.3 + 0.000398 BA 2 	9 	80.9 	0.001 
Malphigia glabra 	4 	BM = e + a (ABcmJ 	Y = - 1.55 + 0.210 13A 	8 	96.4 	0.000 
(Acerola) 

BM = Peso seco da biomassa. Fatores incluidos cnn Modelos: Modelo 1 = (Diamctro de Altura Peito'Altura); Modelo 2 = Diametro de Altura FeitoAltura; 
Modelo 3 = (Arca basal cm:). 

Modelo 4 = Area basal (cm3, 

volvidas para estimar a contribuição aos esto-

ques de carbono das seguintes árvores: Genipa 
americana (gen ip a po), Gliricidia sepíuin, Inga 
edulis, e Malphigia glabra (acerola) (Tabela 1). 

As equações foram escolhidas para fornecer a 

melhor estimativa da biomassa acima da terra 

para cada componente arbóreal são aquelas 

que conforme às regras de regressão e que 

tinham o maior valor de E 2 . 

Usando as equações alomêtricas desen-

volvidas (Tabela 1), a contribuição desses com-

ponentes de SAFs aos estoques do carbono 

foram ca]culados (Tabela 2). Dessas quatro es-

pécies avaliadas, Inga eclulis está contribuindo 
para maior quantidade de carbono ao SAF e 

Malphigia glabra (Acerola) o menor (Tabela 2). 

Equações estão sendo desenvolvidas 
para Bactris gassfpaes H.B.K. (Pupunha), 
Bert/joflett/a excelsa (Castanha do Brasil), 
Colubrina glandulosa Perkins var. reitzii (M.C. 

Johnston) (Capoeirão), Eugenia stipitata 
(Araça-boi), Euterpe oleracea Mart. (Açaí), 
Stvietenia macrophylla King (Mogno), Tectona 
grandis (Teca), Theobroma granditiorum 
(Willd. Ex Spreng) (Schum) (Cupuaçu). 

O diâmetro de altura de peito (DAP) 

tem sido mostrado como um forte fator para 

predizer biomassa total da planta (Nelson et 

al., 1999; Overman et al., 1994). Nesse estudo 

o fator área basal (cm) predisse biomassa mel-

hor do que o DAP. O desenvolvimento dessas 

equações permitirão estimativas não-destruti-

vas da produtividade desses componentes de 

SAFs implantados em pastagens abandonadas 

nos latossolos ácidos na região Amazônica. O 

incremento médio anual (1MA) de plantas é  

afetado por diversos fatores, inclusive espaça-

mento de plantas, a aplicação de insurnos 

orgânicos e inorgânicos, o nível da luz, e a 

manejo (e.g. a poda) de plantas. Sistemas 

agroflorestais são agroecossistemas complexos 

e dinâmicos. Então a produtividade da planta 

pode ser diferente em outros modelos de SAE 
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TABELA 2. Contribuição Estimada do Carbono na Biomassa Acima da Terra de Quatro Espécies Agroflorestais 
implantadas em pastagens abandonadas. 

ESPÉCiE 	 Plantas! lia 	Pl an ta * 	TOTAL 	Média Estoque do C Estoque TotaIf 

Média PS (kg) 	P5 (kg lia) 	Carbono/Arvore 	Espéciekg ha' 

Genipa americana 
(Genipapo) 
Gliricidia sepium 
Inga edulis Mart. 
Malphigia glabra 
(Acerola) 

144 20.61 ± 1.26 2974.6 

373 12.01 	± 	1.06 4479.7 

119 29.23 ± 0.76 3475.5 

194 3.62 ± 0.30 702.3 

(kg) 

9.89 ± 0.60 1427.1 

5.77 ± 0.51 2152.2 

14.03 ± 0.36 1668.2 

1.74 ± 0.15 337.6 

TOTAL 	11,632.1 
	

5,585.1 

¶stoque do carbono calculado como 480/o de peso seco IPSI. 

Overman, J. P. M., Hendrik Johannes Louis 	qround biomass determination in Amazon 

Witte, Juan Guiliermo Saldarriaga. (1994). 	rainforest." Journal of Tropical Ecology 10: p. 

"Evaluation of regression modeis for above- 	207-218. 
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Estrutura populacional do tucumã 

(Astrocaryum aculeatum Meyer) na Estação 

Ecológica de Maracá,RR 
ChrisUnny Giselly BACELAR ( ); Luiz Alberto PESSONI (2) 

(1) Bolsista de Iniciação Cientifica - CNPq 
(2) Professor Assistente - Departamento de Biologia - CCBS/UFRR. 

O tucumã (Astrocaryum aculeatum 
Meyer) é uma palmeira que apresenta frutos 

ricos em vitamina A, glicidios e lipidios. A 

poupa, ligeiramente fibrosa, é de cor amarela 

ou alaranjada e possui sabor bastante agradá- 

vel, sendo muito apreciada por populações 

amazônicas. As fibras de suas folhas são 

aproveitadas para confeccionar redes e cordas 

pelos indígenas. A infusão do palmito é uti- 

lizada para o tratamento da malária e o óleo 

das larvas de coleópteros, que se desenvolvem 

no interior dos frutos, conhecido como "óleo 

do bicho", é utilizado em fricções. Além disso, 

seus frutos como os de outras palmeiras, con- 

stituem um importante recurso alimentar para 

animais frugívoros de regiões tropicais. A espé- 

cie apresenta ampla distribuição geográfica, 

sendo encontrada nos estados do Amazonas, 

Acre, Pará, Rondônia, Roraima e países como 

Guiana, Peru e Colômbia, estando freqüente- 

mente associada a ambientes degredados e de 

vegetação secundária em áreas de terra firme. 

Este trabalho foi desenvolvido na 

Estação Ecológica de Maracá (3°25'N e 

6l°40 14), localizada numa ilha fluvial de 

mesmo nome, formada pela bifurcação do rio 

Uraricoera, municipio do Amajarí, estado de 

Roraima. O clima da região é do tipo tropical 

sazonal e a cobertura vegetal predominante é 

do tipo floresta tropical. Na extremidade leste 

da ilha, A. aculeaturu encontra-se entre as 

espécies arbóreas mais comuns do sub-bosque, 

atingindo densidades de 30 indivíduos por ha. 

Os objetivos deste trabalho foram 
descrever a estrutura da população de A. 
aculeatuni com base no número de indivíduos 

por classes de idade, avaliar a distribuição 

espacial da regeneração natural em torno das 

matrizes, verificar a ação de dispersores espe- 

çializados no recrutamento de plântulas e 

deterniinar o padrão (le dispersão de indivídu-

os adultos. O termo "regeneração natural" foi 

empregado para plantas jovens, incluindo as 

recém-germinadas. Para descrever a estrutura 

populacional de plántulas foram selecionadas, 

aleatoriamente, seis plantas adultas de tucumã 

e estabelecidos, ao redor de cada uma, círculos 

concêntricos a intervalos de quatro metros, 

constituindo uma área amostra] total de vinte 

metros de raio. Esta área foi subdivida a cada 

30° com o auxílio de uma bússola para facili-

tar a contagem de plântulas, que foram classi-

ficadas cm sete classes de idade assim deno-

minadas: zero, um, dois, três, quatro, cinco e 

adulta. Tal classificação foi baseada na altura, 

número e aspecto das folhas das plantas e a 

avaliação foi realizada durante os meses de 

maio e junho de 2000, período correspondente 

ao pico da estação chuvosa em Maracá. A 

influência de dispersores especializados foi 

avaliada nas plântulas das classes zero e um, 

através da determinação da posição do endo-

carpo altamente durável em relação 5 superfí-

cie do solo, classificando cada unia em: resul-

tante de semente superficial, resultante de 

semente enterrada e de semente não localiza-

da. O padrão de dispersão dos adultos foi 

testado através da aplicação da distribuição de 

Poisson aos dados de contagem dos indiví-

duos, cm 106 parcelas contíguas de 1Dm x 

5Dm, distribuídas em três transectos estabele-

cidos na floresta de tcrra firme da extremidade 

leste da ilha. 

O número de plantas, incluindo jovens 

e adultos, encdntrado na área amostral ao 

redor das matrizes, variou de 48 a 245, com 

média de 123,17±79,95 indivíduos. A regene-
ração natural de A. acu/catum, apresenta ao 
redor das matrizes uma distribuição em forma 

de "J" reverso, que demonstra decréscimo de 

7 Estudante do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal dc ilarainra- UFRE, 3v, Scbastiàa Diniz, n 7790, B. São 
Viena tC Boa Vista-liR, Cep 69.3113- 720, e-mail: rvfclirna@sosite.com.b,  
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freqüência na medida em que há aumento da 

idade (Figura 1). Este padrão de distribuição é 

comum em floresta tropical sendo semelhante 

à distribuição em diâmetro para algumas espé-

cies arbóreas. Entretanto, os dados apresenta-

dos mostram um excesso de indivíduos das 

classes zero e um, o que indica elevada taxa de 

mortalidade nas classes subseqüentes. Quanto 

à estrutura espacial das plântulas em torno das 

matrizes, observou-se que a faixa de distância 

de zero a quatro metros apresentou o menor 

número de indivíduos e, embora estas fre-

qüências aumentem com o distanciamento da 

matriz, houve uni incremento abrupto no 

intervalo de 4m a 8m, com incrementos nos 

intervalos posteriores pouco expressivos, apon-

tando para uma estabilização na freqüência a 

partir de 4 metros de distância das matrizes 

(Figura 2). Considerando o padrão de dispersão 

primária de A. aculeatum, que consiste numa 

chuva de sementes concentrada no raio de 

projeção da copa (3,5m), estes resultados 

indicam que o maior recrutamento de plântu-

las ocorre a partir de sementes que sofreram 

processos de dispersão secundária, o que 

aponta para o funcionamento do modelo de 

Janzen-Connell, que prevê maior mortalidade 

de plântulas debaixo da árvore matriz. 

Do total de plântulas registradas, 591 

eram das classes zero e um, sendo que 463 

apresentaram sementes enterradas, correspon-

dendo a 78 0/o, 68 tinham sementes superficiais, 

correspondendo a 12 0/o e 60 tiveram suas 

sementes não encontradas, correspondendo a 

100/o. Dentre as plântulas que apresentaram 

sementes enterradas, 263 pertenciam à classe 

zero e 200 eram da classe um (Tabela 1). 

Assim, constatou-se que o maior fndice de 

recrutamento de plântulas são provenientes de 

sementes enterradas, que presumivelmente são 

resultantes da ação de dispersores especializa-

dos que armazenam as sementes no solo. Um 

dos principais dispersores de sementes de 

tucumã e de outras palmeiras tropicais é a 

cutia, que armazena as sementes no solo, 

enterrando-as para consumo posterior. Este 

comportamento, entretanto, favorece o recru-

tamento ao reduzir a ação de outros 

predadores e parasitas da semente e propiciar 

melhores condições para germinação e esta- 

belecimento das plântulas (umidade e 

imobilidade). 

Quanto ao padrão de dispersão dos 

adultos, a média de indivíduos nas unidades 

amostrais foi 0,59 e a variância 1,01. Portanto, 

o padrão e distribuição, testado através da 

distribuição de Poisson, indica uma dis-

tribuição agregada, com densidade média esti-

mada de 11,89 planta/ha, revelando que a 

espécie é bem representada na área de estudo. 

A distribuição agregada é comum na natureza, 

podendo ser decorrente de vários fatores. No 

caso de A. aculeaturn, provavelmente, a agre-

gação está relacionada com a forma de disper-

são de seus diásporos, ou seja, suas sementes 

não-móveis apresentam dispersão primária 

barocórica, concentrando-se ao redor da plan-

ta mãe. Embora as cutias realizem um eficiente 

processo de dispersão secundária, elas deposi-

tam as sementes nas proximidades das 

matrizes, em distâncias inferiores a 15 metros. 
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Figura 1: Frequência absoluta da regeneração de A. aculeatum conforme suas 
respectivas classes de idade 
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Figura 2: Freqüência absoluta de plântulas de A. aculeatum de todas as classes de 
idade discriminadas em relação às distàncias estabelecidas da planta matriz (val-
ores da abscissa indicam os centro de classe). 
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Tabela 1: Número de plântulas das classes O e 1 ano de idade, 
de acordo com a posição da semente encontradas no solo. 

Sernentes 	 Classe O 	Classe 1 	Total 

Enterradas 263 200 463 
Superficiais 48 20 68 
Nâo encontradas 14 46 60 
Total 325 266 591 
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Estudo do desenvolvimento vegetativo 

de plantas de café (Coffeo arobica L.) 
em sistema agroflorestal e em cultivo solteiro 

Mônica Matoso CAMPANHA( ), Gilberto Bernardo de FREITAS (2), Ricardo Henrique Silva SANTOS (2), 
Herminia E. P. MARTINEZ (2), Silvana Lages Ribeiro GARCIA (3) 

(1) Bolsista CNPq/ Processo 14068612000-2, Viçosa-MG. (2) Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG. 
(3) Engenheira Florestal, Consultora autãnoma, Viçosa-MG 

A maior parte do cultivo de café no 

Brasil se encontra a pleno sol, mas o cultivo 

sombreado se apresenta corno alternativa viá-

vel para produção, unia vez que o cafeeiro é 

unia planta originária (le sub-bosque. Nos 

trópicos, onde as estações do ano não são bem 

caracterizadas, a periodicidade de crescimento 

das plantas é geralmente atribuida a dois 

fatores principais: tem pera t tira e ci istri 111 içã o 

das chuvas. Foi demonstrado que em Viçosa 

(MO), há também a iii flu õn cia da varia çã o tio 

comprimen to cio (lia. 

O cafeeiro tem capacidade de se adap-

tar morfologicamente às variações do anibi-

ente. As folhas são as que primeiro apresentam 

alterações, influenciadas diretamente pela luz 

e pela temperatura. Estudos mostram que a 

folha de café fotossintetiza menos quando 

exposta à plena luz solar cio que à luz difusa, 

no entanto, isso não reverte em menor cresci-

mento para o cafeeiro. Plantas de café culti-

vadas a p1 en o sol produzem tua is foI lias que 

aquelas à sombra, e conseq ii cii tem cii te, tua is 

carboidra tos. 0 sonibrea nien to apresenta van-

tagens como menor desfolha nos cafeeiros e 

aumento ria longevidade (lestes. 

Est a pesq u isa procuro u est u ri ar o 

desenvolvimento vegetativo cio cafeeiro adul-

to, sob sombreamento e a pleno sol. Para isso, 

acompanhou-se entre os meses de novem-

bro/1998 e maio/2000, no município de 

Viçosa-MO, dois sistemas de cultivo de café: 

um sistema agroflorestal (SAfl com café de 15 

anos de idade e árvores nativas e frutíferas e 

outro sistema a pleno sol (Solt), com café 

solteiro de 10 anos. A variedade conduzida foi 

"Catuaí 44", sendo que os dois sistemas rece-

berani os niesnios tratos culturais. 

Os dados foram obticlos de 15 plantas 

no SAF e 6 plantas no Solt. Em cada planta 

foram marcados, na altura média da copa, 

quatro ramos plagiotrópicos, dispostos nos 

quatro quadrantes da planta, onde, em cada 

ramo, incluindo suas ramificações, foi cletermi-

nado, mensalmente, o comprimento, o número 

de nós, o número de folhas maior ou igual a 

8cm de comprimento e a expansão da área 

foliar, feita tomando-se o maior comprimento 

cio limbo sobre a nervura principal e sua maior 

largura, em posição perpendicular à primeira, 

sendo a área calculada de acordo com a 

equação: 

Y = 0,667 X, onde: Y = área estima-

da da folha (cm) e X = área do seu retángulo 
circunscrito (cmj. 

Utilizou-se, tia análise estatística dos 

dados, o teste t para comparação das médias. 

Houve diferença significativa entre os dois sis-

temas estudados, para os valores de número de 

nós, tamanho cio ramo e núniero de folhas das 

plantas de café, os quais foram, em média, 

estatisticamente menores para o sistema 

agroflorestal (SAF) cio que para o sistema 

solteiro (Sol t) (Ou aciro 1). 

No entanto, em relação à expansão da 

área foliar, não houve diferença significativa 

uni relação aos dois sistemas, indicando que a 

área foliar por folha é maior no SAF, unia vez 

que, com uni número menor de folhas, obteve-

se, em média, a mesma área foliar. Em estudo, 

outros autores encontraram menores folhas 

cresccncio a pleno sol, maiores crescendo sob 

400/o de sombra e folhas de tamanho inter-

mechário, sob 75 0/o de sombra. 

Nas plantas cio cultivo solteiro, houve 

ciois períodos distintos de maior aumento no 

núniero de nós, que corresponde de novem-
hro/ 1998 a abril/1999 e de setembro/1999 a 

1 Engenheira Agrônomo, 05. lhsvc'cs.idudc 01c,n/ dc Viçoso, [)c;.o:r1nnJonV., dc Pos grnrlooçnodo 1 :iOtccr?in, A.v id1rr ?cory Rolfs, s/n, 	 183 
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QUADRO 1. Valores mensais médios do desenvolvimento vegetativo, por ramo de Coffea arabica L, no sistema 
agroflorestal (SAF) e no cultivo solteiro (Solt.). 

SAF Solt. 

Número de nós 18,8 ± 0,6 13 25,4 ± 0,6 A 
Incremento do número de nós 5,9 ± 0,3 13 7,8 ± 0,5 A 
Número de folhas 6,3 ± 0,2 B 9,1 ± 0,4 A 
Comprimento (cm) 53,5 ± 1,4 B 65,2 ± 	1,1 A 
Incremento do Comprimento (cm) 13,4 ± 0,8 B 17,2 ± 1,0 A 
Area foliar (cm2) 325,4 ± 16,2 A 302,4 ± 12,7 A 
Incremento da área foliar (cm2) 161,2 ± 	15,3 A 87,1 	± 15,6 B 

Para cada caracteristica aval lada, A difere de 6 pelo teste t (P c 005) 

FIGURA 1. Número médio de nós por ramo e comprimento médio do ramo de Coffea ara-
bica L, durante os 19 meses, no sistema agroflorestal (SAF) e no cultivo solteiro (Solt). 
Viçosa-MG, 2000. 

90 90 ? -t--Nós- n :i 
o 

I° 20,_ 

7. L 
o o 

0 
()  

Solt 

.1 
«i 54

« 

Período de avaliação (nses) 

março/2000, ao passo que no SAF o cresci-

mento foi mais distribuído no tempo (Figura 

1). comportamento semelhante foi apresenta-

do por plantas de café, no cerrado, em Minas 

Gerais. O mesmo foi observado para o compri-
mento médio do ramo (Figura 1). 

Tanto o SAF como o Solt apresentaram 

comportamento semelhante em relação ao 

número médio de folhas, com aumento em 

dois diferentes períodos (Figura 2). No ano de 

1999, o pico máximo foi alcançado em março 

para o SAF e em abril para o Solt. i5 em 2000, 

o maior número de folhas se deu em fevereiro 

para o SAF e em março para o Solt. As plantas 
do Soil apresentaram, em média, maior 

número de folhas que aquelas sob sombra. 

Estudos demonstraram que o café cultivado 
sob sombreamento investe menos em 

formação de folhas. 

Em ambos os sistemas de cultivo, o 

pico mínimo ocorreu em outubro/1999, com 

as plantas do Solt apresentando número médio 

de folhas menor que no SAF. Estes dados 

mostram que o café, sob sol pleno, apresenta 

um período mais longo de aparecimento e 

expansão das folhas. O SAF mantém uma 

amplitude de perda e ganho de folhas menor 

ao longo do ano. No ano de 1999,o Solt apre-

sentou, em média, 87,8% de desfolha, ao 

passo que o SAF obteve 72,9o/o. Foi encontra-

da uma porcentagem de 800/o de desfolha para 

cafeeiros cultivados a pleno sol. 

O aumento do número de folhas, para 

os dois sistemas, coincidiu com o período de 

chuvas (primavera/verão) e o declínio, com o 

período de seca (outono/inverno). Diferentes 
estudos encontraram comportamento seme-

lhante em plantas de café cultivadas em 
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Seção Técnica 1 - Biodiversidade e Processos Funcionais de SAF 

FIGURA 2. Número médio de folhas e área foliar média, por ramo de Coffea arabica 
L., durante os 19 meses, no sistema agroflorestal (SAF) e no cultivo solteiro (Solt). 

Viçosa-MG, 2000. 
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monocultura a pleno sol, onde houve taxa 

m5xima de crescimento entre dezembro e 

fevereiro e mínimas, próximas de zero, durante 

o inverno. 

A expansão da área foliar acompanhou 

o comportamento do número de folhas. Em 

ambos os sistemas, ela apresentou, nos dois 

anos seguidos, o valor máximo em março e o 

valor mínimo em outubro (Figura 2). Estes 

resultados concordam com aqueles encontra- 

dos por outros autores, em estudos com café. 

Para todos os itens avaliados, nos dois 

sistemas estudados, a maior parte do cresci- 

mento se concentra no início de outubro até 

janeiro, quando então a intensidade de cresci- 

mento começa a diminuir, porém ainda na fase 

de crescimento ativo, que vai de outubro a 

março. Após atingir um pico, a intensidade de 

crescimento cai, até atingir os níveis mais 

baixos de todo o ciclo, por volta de setembro. 

11*1 
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Estudo preliminar de ocorrência de plantas espontâneas 

em dois sistemas agroflorestais no estado do Acre 

Edson Alves de ARAÚJO ( ); Andrea Silva AL[CHANDR[ (2); Maria do Socorro PAIVA(3). 

(1)Secretaria Executiva de Agricultura e Pecuária-SEAP da Secretaria de Produção do 
Estado do Acre (SEPROIAC). (2) Universidade Federal do Acre. (3) Governo do Acre 

Os sistemas de manejo e uso atual cia 

terra no Acre por pequenos produtores se baseia, 

em grande parte, no processo de derruba e 

queima da floresta primária e/ou secundária 

(capoeira), seguida do plantio de culturas anuais 

como arroz, milho, feijão e mandioca por um 

período médio de uni a dois anos. Após esse 

periodo de uso, a depender das condições ambi-

entais e edáficas, o produtor deixa a terra em 

descanso (pousio) para a recuperação da sua fer-

tilidade e/ou incorpora às pastagens extensivas, 

enquanto novas áreas são desmatadas para uti-
lização com culturas. 

Um dos principais entraves para a 

manutenção desses agroccossistemas é o con-

trole das plantas espontâneas (anteriormente 

designada como erva daninha ou invasora), que 

com a derruba da mata primária e/ou 

secundária, diversificam-se e multiplicam-se 

assustadoramente. Uni tios métodos mais uti-

lizados para o controle de invasoras é a capina 

manual, que onera os custos dos produtos agrí-

colas, quando o uso dessa energia utilizada na 

forma de mão-de obra poderia ser canalizada 

para outras atividades produtivas. 

Embora as plantas espontâneas, em 

determinadas ocasiões, causem danos econômi-

cos à lavoura, por outro lado elas podem assumir 

em alguns casos importância econômica, bern 

como na melhoria das caracteristicas físico-

químicas do solo e na sua conservação. 

O presente trabalho objetivou, basica-

mente, identificar as plantas espontâneas em 

termos de família, espécie e nome comum pre-

sentes em dois SAFs em área de pesquisa do 

Departamento de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal do Acre (Ufac), e analisar 

as espécies presentes através da interação 

solo-planta, bem como, outras variáveis respon-

sáveis pelo aparecimento e dispersão de invaso- 

ras e alguns aspectos relacionados ao seu mane-
jo e controle. 

O objeto de estudo foram dois SAFs, 

tendo o SAFs 1 sido implantado em janeiro de 

1993, com uma área de 42m x 84m (0,35ha) e 

com as seguintes culturas: açaí-de-touceira 

(Euterpe oleracea), castanha-do-brasil (Bert/iol-
letia excelsa), cedro (Cn/rc/a odorata, graviola 
(Anomia tinir/cata) e pupunha (Bactris ga5si-
pae5. O SAFs 2, implantado em fevereiro de 

1993, com uma área de 60ni x 78m (0,47ha) e 

com as seguintes culturas: castanha-do-brasil 
(Bertijo/letia excelsa), gru m ixa m a (Eugenia 
brasiliensis), eu pua çu (Tljeobroma gradi17oruu4, 
ingá (Inga edulisj, manga (Mangifera in(lica) e 
mogno (Swetenia 177acrop/IilL7). 

O solo nos SAFs 1 e 2 foi classificado 
como sendo um Argissolo Vermelho Amarelo 

plíntico (anteriormente designado como 

Podzólico Vermelho Amarelo Plintico (Coelho, 

1982). As análises químicas de solo foram rea-

lizadas de acordo com metodologia preconizada 
pela Embrapa (1979). 

Para identificação das plantas espon-

taneas, foram realizadas coletas de matenal fer-

til (com inflorescéncia), nos meses de novembro 

a dezembro de 1993. As plantas coletadas foram 

identificadas segundo a sisteniática adotada por 

Leitão et ai. (1972) e Albuquerque (1978). 

Foram identificadas, nos SAPs 1 e 2, 19 

espécies de plantas invasoras pertencentes a 15 

gêneros, englobados em oito famílias (Tabela 1). 

Vale salientar que quatro espécies foram identi-

ficadas somente a nível de família (sp 1 a sp4) e 

outras 4 espécies, somente a nível de gênero. 

Constatou-se a presença de duas famílias de 

monocotileclôneas (Gramineae e yperaceae) e 

seis famílias de dicotiledôneas. As famílias niais 

representativas foram Gramineae (oito espécies), 

Cyperaeeae (duas espécies), Verhenaceae (duas 

5 Co bo!h o rcof,jc,do CO/o opoio (lo PC- 6/ (MC T/F/NEP 
l/?po-LL-oIog/o, Cu'xu FbstoJ -1/ CEP CDOtt-9/O, Monous-Atvt IM 



Seção Técnira 1 - Biudivcrsididc C Processos F -uncio,niis de SAF 

TABELA 1. Relação das plantas espontâneas encontradas nos SAFs 1 e 2 

Família 	 Nome científico 	 Nome popular 	 Ocorftncia (SAFs) 

Emilia sonchi fel ia Falsa serralha, serralha 

spl - 

Scleria pterota Capa cachorro, tiririca 

Cyperus liririca 

Phyllanthus niruri. Quebra-pedra 

Imperara brasiliensis 

tlyparrhenia rufa C 
Sorghum arudinaccum 

Panicurn sp 

l3rachiaria sp 
s) 2 

5 P4 
Mimosa pud ica 

fJrena lobata 

Sida 
l'hysalis anqulata 

Stacliytarphetta caycncnsis 
Lan(ana camara 

Com pos it a e 

Cypera cc a e 

Euphorbiaceae 

Ora mi oca e 

Leguminosa e 

Malvaceae 

Solona cc a e 

Verbenaceae 

- Sapé 	 1 e2 

apim-jaraquá 
r 	

1 e 2 
Capim-arroz 	 1 
ipmi coloniào 
I3raquiãria 

- 	 2 
- 	 2 
- 	 2 

Sensitiva 	 1 
Malva 	 1 e 2 

Guanchuma 	 1 
Bucho de ri 

Rinch5o 	 2 
CalTibará 	 2 

espécies), Malvaceae (duas espécies), Conipositae 

ou Asteraceae (duas espécies), Euphorbiaceae 

(uma espécie), lxguminosae (unia espécie). 

Foram coletadas outras espécies, mas 

não foi possível sua identificação, (lada ausên-

cia de inflorescência nas mesmas. Constatou-se 

no SAFs 1 a presença de calopogânio 

(calopogonium mucunoides) e rnucuna preta 

(Stiozobiuni ateu/mim) que não foram listados 

no Tabela 1, porque já se encontravam na área 

antes da implantação cio reíerido sistema e 

atualmente funcionam como melhoradoras das 

características físico-químicas do solo. 

As análises de solo para o SAFs 1 revelani 

características químicas mais favoráveis ao uso 

agrícola em relação ao SAFs 2 (Tabela 2). 

Observa-se que o solo do SAFs 1 possui uni teor 

médio de matéria orgânica (2,2 d ag .kg 1), é 

eutrófico (V=57%) e teor baixo de alumínio 

trocável (O,25cmolc.d j m, de onde se pode 

inferir que o solo do referido SAFs possui menor 

densidade, maior porosidade e maior CTC, 

condições físicas propícias para o desenvolvi-

mento do sistema radicular das plantas e por 

conseguinte melhor absorção de água e nutri-

entes, aliado a sua textura argilo-siltosa. Em 

detrimento do solo do SAFs2, que possui baixo 

teor de matéria orgânica (1 ,2dag.kg'), é distrófi- 

co (V=38 0/o) e possui uni teor de alumínio 

trocável médio, mas que pode tornar-se tóxico 

para as plantas, além de sua textura argilo-

arenosa, que condicionou uma menor EEC 

(5,9 2cmolc.d m 

Deve-se atentar para o fato de que os 

dois SAFs foram utilizados anteriormente com 

pastagens, porém o SAFs 1, passou por um 

período de pousio maior, ao passo que o SAFs 2 

foi submetido à sucessivas gradeações para o 

cultivo de culturas anuais. Por conseguinte, tem-

se um solo quimicamente exaurido, conforme 

pode-se constatar no Tabela 1. 

Verifica-se que das 19 espécies encon-

tradas nos SAFs 1 e 2, lI espécies predominaram 

no SAFs 1, cinco espécies no SAPs 2 e somente 

três espécies estavam presentes em ambos os 

SAFs. Presume-se que a maior diversidade e 

quantidade de espécies presentes no SAFs 1 

indique uma relação direta com as características 

físico-químicas do solo mais favoráveis à 

ocorrência de invasoras. Assim, a partir de estu-

dos mais aprofundados, pode-se usar as plantas 

espontâneas como indicadoras de características 

edáficas. Espera-se, portanto, que este trabalho 

contribua de alguma forma para estudos mais 

aprofundados no tocante ao ciclo de vida das 

invasoras, bem como seu manejo eficaz. 
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TABELA 2. Resultados da análise química do solo nos dois SAFs 

SAF 	Prof. pH Ca 	Mg 	K Na 	Ai 	Al+H 	SB 	CTC V M.0 P 
(cm) 1120 ---------------------- --cmolc.dni - '------------------------- dag.kq' mg.dm 

1 	0-20 5,3 1,25 	2,25 	0,18 0,01 	0,25 	2,76 	3,69 	6,45 57 2,2 5 

2 	0-20 4,9 1,10 	1,05 	0,07 0,01 	0,60 	3,35 	2,24 	5,92 38 1,2 2 
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Seção Técnica 1 - Biodiversidade e Processos Funcionais de SAF 

Estudo quantitativo da biomassa de oito espécies 

de leguminosas arbóreas para fins de uso como 

componentes agroflorestais - Resultados finais 
Luis Carlos de Lima MENESES-FILHO( ); Thomas LUD[WIGS(2); Maria Ivanilde CAVALCANTE (3); Fabiana Mongeli 

PENEIREIRO(4); Alexandre Dias DE SOUZA (5); Nilson Alves BRILHANTE(6), Aluildo Costa DE DLIVEIRA(7), João Bosco 

Nogueira DE QUEIRÓZ(8), Edivaldo Nunes GONÇA10(9) 

(1)Universidade Federal do Acre/Parque Zoobotânico/Projeto Arboreto; atualmente na Secretaria de Estado da Produção - 
Governo do estado do Acre. (2)Universidade Federal do Acre/Parque Zoobotânico/Projeto Arboreto; atualmente na 

Universidade de lndiana/SPEA/ACT (EUA). (3), (6), (7)Universidade do Amazonas/Depto. de Estatística. 

(4)Universidade Federal do Acre/Parque Zoobotânico/Projeto Arboreto. 

(9) Universidade Federal do Acre/Parque Zoobotânico/Projeto llhas de Alta Produtividade; atualmente na Secr. 

Executiva de Floresta e Extrativismo (SEFE) - Governo do Estado do Acre. 

Este trabalho trata da avaliação final de 

um estudo de biomassa e nutrientes em oito 

espécies de leguminosas arbóreas com poten-

cial de uso em sistemas agroflorestais. Os resul-

tados parciais foram apresentados no 11 

Congresso Brasileiro em Sistemas Agroflores-

tais (Belém), 1998 (Meneses et ai, 1998). 

Corno complemento a este estudo, estão sendo 

apresentados, neste mesmo Congresso (lii 

CONSAF), um resumo sobre a contribuição 

nutricional e seis resumos sobre o desenvolvi-

mento radicular destas espécies. 

A proposta do sistema de cultivo em 

aléias, bem como outros modelos de SAFs, na 

Amazônia, implica em entender melhor uma 

série de fatores como manejo das árvores de 

serviço, efeitos de diferentes densidades na 

competição com os cultivos associados e 

seleção de espécies mais adaptadas às 

condições de acidez, toxidez de alumínio e 

baixa fertilidade dos solos da região amazôni-

ca (Fernandes et al, 1993). 
O objetivo deste experimento foi avaliar 

a contribuição da adição de biomassa de oito 

leguminosas arbóreas e arbustivas na 

manutenção ou recuperação das qualidades 

químicas e físicas de solos. Este experimento 

foi instalado em janeiro de 1997, e se realizou 

um total de três podas. A análise que aqui 

propomos tem como objetivo comparar as 

espécies leguminosas e os subtratamentos 

(com e sem adição de fósforo) quanto à pro-

dução de biomassa. 

O experimento está instalado no 

Campus da Universidade Federal do Acre 

(UFAC), Rio Branco (AC). O clima é do tipo Am 

(Kõppen). O experimento encontra-se sobre 

um Argissolo Amarelo Plíntico, e o solo apre-

senta-se intensamente degradado devido à 

compactação por máquinas agrícolas e à ocor-

rência de fogo anual na época de seca. O 

delineamento experimental é de parcelas divi-

didas, onde as oito espécies corresponderam às 

parcelas principais, e os tratamentos (com e 

sem adição de fósforo), às parcelas 

secundárias. As parcelas principais contém 24 

indivíduos, plantados em linha (espaçamento 

de 0,5m x 5m entrelinhas). As parcelas 
secundárias contêm dez individuos adubados 

com 509 de superfosfato triplo ( 23g de P 20 5 ) 

por cova e outros dez sem adição de qualquer 

fertilizante ou corretivo. Cada bloco foi repeti-

do cinco vezes. A metodologia utilizada foi a 

descrita por Simons e Dundson (1985). 

Maiores detalhes sobre as espécies 

selecionadas, critérios de seleção e manejo do 

experimento se encontram em Meneses 

et ai (1998). 
Os campos espécies, blocos e interação 

bloco *espécie  em resultaram altamente signi-

ficativos para todas as podas realizadas. Já os 

campos tratamentos e interação tratarnen-
tos *espécies  foram significativos apenas para 

as duas primeiras podas. isto significa que as 

espécies utilizadas neste experimento respon-

deram de forma diferente ao gradiente de fer-

tilidade do terreno (bloqueio) e aos subtrata-

mentos de fósforo. 

y 

1 Eng. Agrónoma, Esp. 5/lEs. Secretaria de Estado de Produção - Governo do Estado do Acre - Endereço - Po Bronco-AC,. meneses@rndnet.com.br  

Errata o produção de biornossa por espécie está invertido, nos anais publicados nesta ocasião A ordem correta é a que aparece neste resumo. 
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Figura 1. Produç5o de biomassa (kgMS/ha) em 3 anos do experimento — Tratamento sem P. 
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Produção por espécie — a produção 

total de biomassa seca (galhos e folhas) pode 

ser observada nas Figuras 1 (sem P) e 2 (coni 

P). Observa-se que o gênero Inga e, especial-
mente Inga edulis, destacaram-se (las demais 

espécies pela produção de M.S. em quanti-

dades signiíicativamente maiores (Quadro 1). L 
edu/is foi bastante superior às outras (luas 

espécies de Inga (1 fagifolia e ingá-de-macaco 

— (aqui tratada como lnga sp.fl,  nas (luas 

primeiras podas, seja no tratamento com ou 

sem fósforo. Observa-se, para estas (luas espé-

cies, significativo aumento na produção (le 

biomassa a partir da segunda poda, ao passo 

que para 1. edu/is  ocorre uma drástica 

diminuição após a segunda poda. A causa 

pode ter sido a diminuição da área explorada 

pelas raízes, decorrente (lo estresse fisiológico 

causado pela segunda poda. Na terceira poda, 

a produção de M.S. (le 1. fagifolia foi ligeira-

mente superior à de 1. edulis, que, por sua vez, 

foi ligeiramente superior à (le fuga sp. A hio-

massa produzida por Sena siamea manteve-se 

relativamente constante durante os três anos 

(entre 2.100kg/ha/ano - 2.600kg/ba/ano), e foi 

a mais alta, neste experimento, após as três 

espécies (lo gênero fuga. Gliricidia sepititii 
obteve índices intermediários na primeira 

poda, mas apresentou tendência decrescente e 

resultados bastante inferiores aos (le Inga e 
Sena nas segunda e terceira podas. As três 

espécies restantes (E. vertia, E. poeppi:giana ,  e 
S. tubu/osa) obtiveram índices bastante inferi- 

ores às espécies já citadas (menos de 

1.500kg/lia/ano para todas espécies e trata-

mentos, nas três podas), indicando que não se 

adaptaram às condições de solo e/ou manejo 

do experimento. 

Produção por tratamento — excetuan-

do-se as três espécies do gênero Inga, todas as 

outras espécies responderam positivamente, na 

prinieira poda, à adubação fosfatada. Já na 

segunda poda, houve resposta positiva 

somen te para E. poeppigiana, Satnanea tubo-
losa e Sei;a sianiea. Na terceira poda, não 

houve efeito residual da aplicação inicial de P 

para qualquer das espécies testadas. 

Apesar (leste estudo objetivar conhecer 

o potencial (le oito leguminosas arbóreas para 

uso em cultivos em aléias, acreditamos que os 

resultados sejam úteis para se estimar a con-

tribuição em hioniassa e nutrientes (lestas 

espécies como árvores de serviço, em diferentes 

tipos de sistemas agroflorestais. 

1. edu/is  e as demais espécies (lo gênero 

fuga se destacaram, visivelmente, pelo alto 

potencial de prod u çã o de b io massa, o que 

pode ser explicado pela adaptação às 

condições (le solo e clima do experimento, boa 

resposta à poda e baixa mortalidade. Apesar da 

hiomassa produzida ser ligeiramente maior no 

tratamento com P, os resultados (leste experi-

mento não suportam a recomendação de 

adubaçào fosfatada para o gênero Inga. Dentre 

as outras espécies, S. sian;ea e G. sepiuni 
1)0(1cm ser utilizadas em SAPs plantados em 
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QUADRO 1. Produção dc Nomassa jxr espécie  e por tratamento 

Seção Técnica 1 - Biodiversidade e Processos Funcionais de SAF 

tigura 2-Produção de biomassa kgMS/ha) em3 anos de cerinnto - Tmtannto comP 

—S— InLT edulis 

—O-- Inep macaco 

--- Gliricidia sepium 

—M-- Erythrina poeppigiana 

—*---- Samanca tubulosa 

—À-- Insza fagifolia 

—4--- Sena siamea 

—O-- Erythrina verna 

Espécie 

s/P 

la poda 

c/P C1 C2 sIP 

2" poda 

c/P C1 	C2 s/P 

3" poda 

c/P C1 	C2 

inga edulis 3781 4450 a — 5230 6170 a 	- 3868 5040 a 	- 

Inga macaco 882 1162 h — 2970 2792 ah 	— 3336 2972 ah 	— 

Gliricidiasepium 1068 1726 b * 1292 1438 hcd 	— 932 1336 c 	- 

Eiythrina poeppigiana 597 1075 b * 233 565 de 	* 256 448 cd 	— 

Samanca tubulosa 62 140 e " 318 449 e 	* 568 424 cd 	- 

IngafagiJàlia 828 881 b — 1825 2702 ab 	- 4384 4436 ah 	- 

1225 2066 h * 2545 3219 a 	* 1516 2344 bc 	— 

Eiythrina vertia 734 1376 h " 859 1016 cde 484 105 d 

C1 .Comparação de médias entre espécies pelo teste de Scheffe a 0.05 

C2Comparaçflo demédias entretratamentos ( - siificativo a 0.05; *fl - simifieativo aO.01) 

áreas degradadas, apesar de apresentarem pro-
duções significativamente menores(o que inclui 
maior taxa de mortalidade). Recomenda-se, 
nestes casos, a utilização de alguma fonte de 
P na cova de plantio. As outras espécies tes-
tadas (E vema, E. poeppigiana e S. tubu/osa) 
não apresentaram bons resultados, de forma 

que não se recomenda a sua utilização para as 
condições de solo/clima/manejo descritas para 
este experimentõ. 
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Exotic timber tree species - a threat to native 

biodiversity ar an additianal praductian aptian for 

Amazanian agrafaresters ? The case aí African 

mahogany (Khoya spp.) 

Gõtz SCHRQTF-I (1) and Sammya Agra D'ANGELO (2) 

(1) University of Hamburg, Institute of Applied Botany. (2) Biological Dynamics of Forest 

Fragments Project, Natiorial Institute for Research in the Amazon (INPA) 

High-value timber species can be an 

economically interesting component of agro-

forestry systems, especially in deforested arcas, 

or where valuable timber species have become 

scarce due to over-exploitation. The Meliacea 

family coniprises some of the most valuable 

timber trees in the world, including the genera 
Sw/etenia (ma}iogany) and Cedre/a in Latin 
Anierica, and Khaya and Entandrophragma in 
Africa. The principal problem with these trees 

in forestry and agroforestry plantations is the 

attack by shoot boring moths of the genus 
Hypsipy/a (Pyralidae, lepidoptera). The nioth 

larvae destroy the shoot tips of the stem and 

main branches, causing forking of the trees 

and devaluation of the timber. Repeated attack 

can lcad to trees with a shrubby form and no 

commercial value. The attack also slows down 

the growth of the trees, although it rarely cau-

ses their death (Brunck and IVlallet, 1993; 
Mayhew and Newton, 1998). 

ln Latin America, few ma}iogany 

(Swietenia spp.) plantations have been esta-

blished, in part because of the availability of 

the timber from natural forests and in part 

because af the usually severe incidence of 

Hypsip,y/a grande//a (Mayhew and Newton, 

1998). A similar situation prevails in Africa 

with respect to the Meliaceae native to this 

continent. Planting African mahogany species 

of the genus Khaya has been insignificant 
because óf systematic attack by Hypsipy/a 
robusta, especially under unshaded conditions 

(Brunck and Tvlallet, 1993). However, the Latin 

American timber species Cedre/a odorata lias 

successfully been planted in West Africa since 

1922, and attack by H. robusta has rarely been 
observed (Brunck and Mallet, 1993). Simularly,  

flue old-world Meliacea species Toona ei/lata 
can be planted in Central America without 

being attacked by H. grande//a (Newton et al., 
1999). ln contrast, attempts to plant the Latin 
American Sw/etenia spp. in Africa }iave not 

been successful due to severe attack by H. 
robusta (Mayhew and Newton, 1998). T}uese 

experiences show that planting Meliacea 

species outside their borne range can be, but is 

not necessarily, a way of circunuventing the 

dominant pest problem of this plant family. 

Tluis prospect rises the question as to 

w}uet}ier the use of exotic tree species in agro-

forestry plantations should be recommended. 

On one hand their use may discourage t}ie 

planting of endangered native tree species, 

such as Swietenia spp. in Amazonia. Also, 

native and introduced pest and disease orga-

nisrns may present a considerable danger to 

species which liave not co-evolved with these 

organisms and may therefore be particularly 

susceptible to them (Schroth et aI., 2000). On 

the other hand, exotic tree species may offer 

additional sources of income and incentives for 

tree-planting to agroforesters if native species 

are so severely threatened by a pest or disease 

that planting them becornes unattractive. This 

could be the case with native mahogany 
species in Amazonia. 

The African mahogany, Khaya ivorensis, 
lias been introduced on a small scale in Eastern 

Amazonia some decades ago, but systematic 

studies on its perforinance under Amazonian 

conditions have not been carried out. This 

species, which (like the closely related K. 
anthot/ieca) is native to the West African ram-

forest zone, produces excellent timber and is 
able of fast growth under favourable condi- 

1 92 	 1 University ofHamburg, Institute afApplied Batany e/a Embrapa Amazônia Ocidental, CP, 379, 69077-970 Manaus-AM, Brazil 
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tions (Dupuy and lKoua, 1993). Another species 

of potentia] interest for the reqion is K/iaya 

senega/ensís, which is native to dry forests and 

wooded savannas of West and Central Africa 

(Anonymous1988). Because of its origin, this 

species could be better adapted to silvopas-

tora] systems and edaphica]]y dry sites than the 

Khaya species from the forest zone. Depcndinq 

on their susceptibility to the ]ocal shoot borer, 

both species cou]d be interesting a]ternatives 

to native Meliaceae for the production of 

high-quality tiniber in Aniazonian agroforestry 

systems. 
Since 1997, a series of experiments was 

carried out in the Nianaus region to tcst the 

performance of K. ivorensis and K. senega/en-
sk, including their susceptibi]ity to ]oca] pests 

and diseases, under centra] Amazonian condi-

tions. The species were p]anted on clayey 

upland soi]s and on a sandy soil of t]ie Aniazon 

tloodp]ain. lhe agroforestry techniques used 

inc]uded rnu]ti-strata aqroforestry, boundary 

p]antinq, silvopastora] conditions and mono-

cu]ture. From the pre]iniinary observations 

made in these experiments it can be conc]ud-

ed that both K/;aya ivorensis and Khaya sene-

ga/ensís are promising timber species for agro-

forestry systems on Amazonian up]and sites, 

a]though they are ]ess suitab]e for floodp]ain 

sites with poor, sandy soils and a seasona]Iy 

high water table. Both species showed very fast 

growth despite the attack by the shoot borer 

and severa] foliar diseases. Further research on 

the adaptation of the species to different sites 

as wel] as pest- and disease-re]ated risks as  

influenced by associated species and manage-

ment are necessary. The output of such 

research could provide Amazonian agro-

foresters with high-value timber species at a 

niuch reduced production risk compared with 

native ívleliaceae. 
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Fast decomposftion of peach paim 

(Bactris gasipaes) residues in an agroforestry 

system and a monoculture 
Katell UGUEN (1) Eflzabeth FRANKLIN (2) 

(1) IRD, Institut de Recherche pour le d€veloppement, Bondy, France, 
(2) INPA, Manaus AM, Brazil. 

Peach palni (Bactris gasipaes ) has a 
gTeat potential as an agroforestry cornponent: 

it can be part of the canopy strata when grown 

for its fruits and part of the middle strata when 

grown for the hearts of palm. Both products of 

peach palm are of economic interest. Peach 

palm is native to the Amazonian region; it is 

adapted to acid soils and have a high degree of 

rusticity. When grown for }iearts of palm, only 

row hearts of palm are removed from the field 

and most residues are left on the sou surface 

and constitute a high organic input biomass. 

The knowledge of decomposition dynamics of 

those residues could help to manage organic 

matter in the agricultura) systems where peach 

palm for hearts ofpalm is grown. ln our study, 

we distinguished four parts thewith different 

structures, which could have different decom-

position dynamics: stipes, sheaths, rachis and 

leaflets. Decomposition processes can vary 

greatly on a smal) scale, depending on the 

heterogeneity of the resource, t}ie microclimate 

and the clumped distribution of file fauna. We 

thus verified if they had some differences in 

decomposition rate between mono and poly-

culture. The aims of our study was (1) to deter-

mine if decomposition dynamics was different 

between mono and polyculture for stipes, 

sheaths and rachis (2) to determine the best 

decomposition modeis for stipes, sheaths, 

rachis and leaflets. 

The study was conducted on the 

research station of Embrapa Amazonia 

Ocidental near Tvlanaus-AM, in an agroforestry 

system (polyculture) and a peach paim mono-

culture. The agroforestry system comprised 

four indigenous tree species: peach palm for 

the production of heart of paim (palmito), 
cupuaçu (Theobroma grandiflorum, 
Stercu/aceae), bra zil nu t (Bertho/letia excelsa, 

Lecythidaceae) and annatto (Bixa orei/ana, 
Bixaceae. Piot size was 32x48ni. Between the 
trees, Pueraria phaseo/oides (tropical kudzu, 

Fabaceae) was sown as a cover crop. In the 

peach palm monoculture, peach palm were 

p)anted at 2x2m spacing. Harvest of heart of 

paim was made when offshoot reaches 8cm at 

lm height. Peach paim was harvested at the 

end of November 1997 (25111). Stipes, sheaths 

and rachis were collected in the monocuim-

ture, weighted, identified, and placed in the 

field ; 16 of each parts were placed in each 

plot of the mono and polyculture. Four of each 

part was collected in each plot after 45, 100, 

200 and 300 days after deposition. After the 

first collection, peach paim parts were placed 

in large litterbags, with many lornm holes in 

order to avoid Iitter disappearance. Leaflets 

(5,5g) were put in many litterbags in October 

1997 and four of them were collected in each 

plot after 30, 60, 120, 180 and 300 days in the 

polyculture. Decomposition coefficients (k) 

were calculated using a single or double expo-
nentialmodel. 

Water contents for the three residue 

types were very high. They were 720 0/o (s.e = 
18), 349/o (s.e= 14) and 285 0/o (s.e 10) for 
stipes, sheath and rachis respectively. During 

their decomposition, many stipes were highly 

co)onized by fungus and roots (peach palm). 

There were no significant differences in the 

decomposition dynamics of the residues 

between the two agricultural systems. 

Therefore, the means of the three blocks from 

both systems were gathered before fitting the 

decomposition dynamics to the hest mathe-

triatical model (higher correlation value and 

lower distance of the Durbin-Watson index 

from 2, for better explication of residues). 

Results are shown in Table 1 and best fits are 
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Table 1. Decay equations (single and double exponential decay) for the stipes, sheaths, rachis and leaves of peach 
paim. k= annual decomposition coefficient, D-W = Durbin-Watson. * : significant parameter (P-value < 0.05). (1) 

:y=lOOexp(-bt) and (2) y=aexp(-bt)+cexp(-dt) where y % remaining mass and t = time in days. 

Residue sinçjle annual 	1V D-W 	 double partia] k 1V D-W 

Parts exp.decay (1) k exp. decay (2) 

Stipes b =0,0098* 3,58 	0,92 0,0014 	a= 39,3* 	b0,056 kl=20,4 0,92 1,99 

c=60,7 	d =0 , 0055* k2=2,01 

Sheaths b=0,0060* 2,19 	0,88 2,05 0,88 2,04 

Rachis b0 , 0036* 1,31 	0,78 1,31 0,78 1,31 

Leaves b0 ,0141* 5,14 	0,99 0,57 	a= 34 , 6* 	b0,088 kl=32,1 0,99 1,97 

c=65,3 	d = 0 , 008* k2=2,92 

Stipes 

sheaths 
nachis 

leafiets 

o  

0 	50 100 	150 	200 	250 300 

W  Time (days) 

Fig. 1 Best fits for mean remaining mass (%) of peach paim 
stipes, sheaths, rachis and Ieaflets during decomposition 

presented in Fig.1. 
The loss of dry weight was faster for 

leaflets and stipes than for sheaths and 
rachis. leaflets and stipes decomposed in two 
steps the first two months it decomposed 
vety fast and then far slower revealing two 
main fractions, a labile one and a more resist-
ant one. The two fractions of the stipes cor-

respond to its inner and outer parts. 
Sheaths and rachis deconiposed in a more 
regular way but for all the residues standard  

deviations of the mean were high. The resist-
ant fraction of stipes had a deconiposition 
constant interniediate between the sheaths 

and the rachis ones, but very similar to the 
sheath one, perhaps because stipes derive from 
sheaths. 

lhe decomposition of peach palm 
residues was the sarne in the mono and poly-

culture and was very rapid. Surprisingly, stipes 
had decomposition rates more comparable to 
leaf litter than to boles. 
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Fate of applied N fertilizer in mixed cropping 
systems in the central Amazon 

H. DINKELMEYER (1): J. LEHMANN (2)', K. KAISER (3)W.G. TEIXEIRA (4); A.RENCK (5); W. ZECH (6) 

(1, 2, 3, 5, 6) Institut of Soil Science, University of Bayreuth, Bayreuth; Gerrnany. 
(4)Embrapa Amazônia Ocidental, Manaus, Amazonas, Brazil. 

Soils of the huniid tropics are known to 

be poor in nutrients and agricultural activities 

over a long period of time is only possible with 

the use of fertilizers. Because of the high 

amount of rainfall nutrient leaching losses are 

a major concem for nutrient management in 

the central Amazon (Cahn et ai., 1993) in 

general in humid tropical ecosystenis. Mixed 

cropping systems of trees with different root 

activity pattems may be able to use applied 

nutrients more efficiently and reduce unpro-

ductive losses through nutrient leaching. 

The study was carried out on a highiy 

weathered and aggregated Xanthic Ferralsol 

with a low cation exchange capacity on the 

terra firme near Manaus (Amazonia-AM). With 

an altitude of 50m above sea level, 2600mm 

annual precipitation and 26° C average tem-

perature the site is situated in the moist tropi-

cal lowland rainforest. Aim of the study was to 

investigate the nitrogen dynamics and the fate 

of applied nitrogen fertilizer in the soii-plant 

system o!' a mixed cropping system consisting 

o!' Bactris gasipaes Kunth. (peachpalm, 

Arecaceae), Theobroma grandi/lorum (Willd. ex 

Spreng.) K. Schum. (cupuaçu, Sterculiaceae), 

Bertholletia excelsa Humb. a Bonpl. (Brazil 

nut, Lecythidaceae) and Bixa oreliana L. 

(annatto, Bixaceae). 
1 5N tracer (10 atom°/o 1 5N enriched 

(NH4) 2SO 4) was applied before the rainy season 

(Januaiy 1999) and its way in the plant-soil 

system was monitored until the end of the 

rainy season (April 1999). Leaves were sampled 

from ali investigated trees 14, 36, 69 and 96 

days after the isotope opplication. Samples o!' 

the total aboveground biomass and the soil 

were taken 2 and 14 weeks after the applica-

tion at 0-10, 10-30, 30-50, 50-80, 80-120, 

120-200cm depth (200-300, 300-400 and  

400-500cm only at 14 weeks). 209 soil were 

extracted with KC1 and analyzed for NH 4  and 

NO 3 . Additionally, the extracts were destilied 

and the N isotope composition was measured 

in the destiliates as weli as in buik soils and 

biomass. 

Large nitrate ieaching was found 

underneatii ali investigated tree species 

(Fig. 1). A total amount of 7.5% of the applied 

IsN was found to be leached under the rooting 

zone (>200cm) fourteen wecks aftcr tbe appli-

cation. Under annatto no signifikant (pc0.05) 

nitrogen ieaching took place, but under 

cupuaçu (1 5.2/o o!' t}ic applied 'N), peac}i-

paim (9.6% o!' thc applied 5N),  and brazil nut 

(4.45% o!' the applied 'N) relevant amounts of 

nitrogen were leac}ied into t}ie subsoil at the 

end o!' the rainy season. Because o!' this nutri-

ent leaching we recomniend a reduced fertiliz-

er amount (from 39.5 1Kg ha -1  to 36.5 1Kg ha - ') 
for t}ie mixed cropping system (7-8 years old). 

After two weeks the trees took up 

neariy 26v/o o!' file apptied 15N  and at t}ie end 

o!' the rainy season the uptake increased to 

47 0/o (Table 1). Annatto and Brazil nut took up 

a signiflcant higher (pc0.05) amount of the 

applied 'N compared to peachpalm and 

cupuaçu two and fourteen weeks after appli-

cation. 

2.5% o!' the applied 'N could not be 

accounted for in the soil or in the aboveground 

biomass two weeks after application. After fur-

ther twelve weeks this amount increased to 

25% (Table 1). This nitrogen was presumably 

lost by denitrification. 

Annat.to, cupuaçu and peachpalm 

seemed to take up more than 90 0/o of the 

incorporated nitrogen fertilizer under their 

own canopy (Fig. 2). However, Brazil nut took 

up more than 70/o o!' the fertilized nitrogen 
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FIG. 1. Dynamics of Nitrat (measured in KCI extracts) iii the sou (0-200cm) 
from the beginning of the rainy season (November 1998) to the end of the rainy 

	

season (April 1999); ns not significant, . 	signifieant at pc0.05, pc0.001, 

respectively; means and standard errors (n=1 2) 
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froni the fertflized areas under the canopies of 

the neiçjhborinq trees (peachpalrn: 400/o; 

annatto: 25 0/o; cupuaçu: 80/o) two weeks ofthe 

fertilizer application. At the end aí the rainy 

season Brazil nut even took up more than 80 0/o 

from underneath neighborinq trees crops 

(peachpalm: 42 0/o; annatto: 36 0/o; cupuaçu: 

60/o). Furthermore, peachpalrn and Brazil nut 

were better able than the other two trees in 

Teducing nutrient kaching due to their deep 

Toot systeni. They took up nitrogen from the 

subsoil nitrogen po&, which was found under 

aU investigated species as a result of leached 

tilizer. How much of the nitrogen fertilizer 

which still remained in the soU after the rainy 

season would be used by the trees in the long 

term warrants further research. 
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TABLE 1. Recovery of total applied 1 5N in the biornass of T. grandiflorum, B. exce/a, S. gasipaes, 
and S. orei/ana and ir, the air dried soil (0-5m) under these tree species 11 mantEis after the appli-

cation in April 1999: values in one 	column or row followed by the sarne small ar capital letter, 

respectively, are not significantly different at pc0.05: means and standard errors (n=3) 

Rccovcry P11 of ' 5 N applicd to 
Plant specieS 

T. grandifloruin B. excelsa B.gasipaes 8, orellana total arca 

T. grandijioram 
2.87 a ±043  0.48 a ±535 0.12 a ±053 0.23 a 	±0{)6 3.70 a ±j 

A 13 13 13 A 

B. exce/sa 
1.02h 2.72 b 6.93 b t297 6.09h 	164 16.76 b 46tI 

A B C C D 

S. gosipaes 
0.04 C ±0.03 0.04 C ±o 0I 3.60 C ±o 54 3.69 a '052 

A A 13 B 

8. ore/lana 
0,44 c 0.55 a ±07 22.17 C 	

±715 
23.16 b 

±719 

A A 13 II 

4.38 d 	 3.79 b 	10.66 hd 	28,49 c 	47.32 c 
Sum of plants 	 ±0.36 	 0.60 	 ±2.79 	 10,7 	 9.76 

A 	 A 	 13 	 C 	 A 

Sol! 	3.10 a 2.97 b 	 14.94(1 	8.33 b 	29.34 he 
±5,35 	 1 	 ± 1.91 	 1.96 	 ±06 

(0-5ai) 	A 	 A 	 B 	 C 	 1) 

7.47 e 	 6.76 d 	 25.59 e 	36.81 e 	76.65 d 
Total sum 	 ±025 	 ±025 	 2.4S 	 ±9J5 	 ±971 

A 	 A 	 B 	 13 	 C 

/ 

FIG. 2. Foliar 1 SN dynamies of T. grandifloruni, B. excelsa. B. gasipaes, and B. orei/ana from Novernber 1998 

(before the application of 1 SN enriched (NH4)2SO4) to December 1999. The comparison between the four fertiI 

/ ized tree species over time is given by the srnall letters; values with similar letters are not siqnificantly different 

at p<0.05; ns not significant, 	, m significant at pc0.05, 0.01, 0.001, respectively; means and standard errors 

(n=3) 
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High quality timber production in mixed 
plantations of the Amazon 
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(1) University of Harnburg. Hamburg-DE. (2) Embrapa Amazônia Ocidental, Manaus-AM. 
(3) Embrapa Floresta, Colombo-PR. 

Within the scientific coopertaion 

between the Enibrapa Amazonia Ocidental in 

Manaus and the institute of Wood Biology, 

University of Haniburg the relationship of 

exogenous input and the growth dynamics of 

eight native tree species was investigated from 

1995 until 2000. in this study special attend 

was given to the important timber species for 

hig}i quality tiniber production Swietcnia 

niacrophylla King, Campa guianensis Aubl., 

and Cedrela odorata L (Meliaceaea). The aim of 

this study was to optimise the wood produc-

tion of these species under plantation condi-

tions with special regard to sustainable tumber 

production in niixed plantations. 

The study was carried out on t}ie 

researc}i station of the Embrapa Amazônia 

Ocidental, 24 km out of the city of Manaus, 

3°8' S, 59°52'W. lhe area is located at approx-

imately 50 m above sea levei with an annual 

precipitation of about 2,500 mm , a mean air 

teniperature of 26.4° C, and a mean humidity 

ofthe air of 87 0/o. According to cateçjorisation, 

the soil is a poor xanthic Fen -alsol. lhe experi-

ments were carried out in monoculture and 

enrichment plantations installed in January 

1992 (study of 3 to 8-year-oid plants and in 

January 1998 (study of 1 and 2-year-old 

plants). Corresponsding studies were carried 

out ou natural sites of Sw/etenfa rnacrop/iy//a 
King and Cedrela or/orata L. in the north of 

Mato Grosso (dose to the city of Aripuana) 

and ou natural sites of Carapa gu/anenskAubl. 
in the states of Amazonas (dose to the cities 

of Manaus and ltacpatiara) and Para (dose to 

the city of Santarem). 

lhe light demand of the trees was 

studied by means of light saturation curves of 

the photosynthesis of 5 to 8-year-old trees 

obtained from light measurements and gas  

exchange measurnients carried out ou 5 trees 

of each species (250 measurements each).lhe 

water uptake of trees with diameters more 

than 2.5 cm was calculated from xylem 

sapflow measurements. lhe N, P, 5, K, Ca, and 

Mg demand of the species was calculated from 

the nutrient content of different plant tissues 

(9 to 40 fractions per tree) and the biomass of 

the trees. lhe light supply of plantation and 

natural grown trees was studied by means of 

PAR sensors installed on the surface and in the 

crown of the trees (8 sensors per tree). lhe 

water fluxes within the plantations were calcu-

lated for one-month-intervals. lhe nutrient 

stocks of the soil were quantified by the ele-

ment analyses of annually co]lected sou sam-

ples and the density of the soil fractions quan-

tifled gravimetrically. As to study the relation-

ship of exogenous input and the biomass pro-

duction of the trees the biomass of the trees 

was annually quantified in the field (4 trees per 

species harvested, 13 to 93 trees measured 

dendrometrically (height, stem diameters, 

height of the crown, projection area of the 

crown)). lhese data were compared with the 

biomass production calculated by multipie 

regression analyses (polynomial .functions) 

from the data on the light, watef, and nutrient 

demand of the species and the light, water, 

and nutrient supply of the study sites. 

Based ou 6 years of measurements the 

light demand for biomass production of the 

spccies was calculated. it turned out that 

Swietenía and Cedrela has a higher light 

demand for biomass production compared to 

Carapa. Studying the relationship of photoac-

tive radiation and the net photosynthesis per 

leaf area and time it became obvious that the 

higher light demand of Sw/etenfa and ('edre/a 
is predominately due to the lower photosyn- 
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thesis capacity of these species compared to 
Carapa. lhe maximuni rate of photosynhesis at 
light saturation of Carapa is approxiniately 3 
tinies higher than fim maximum p}iotosynthe-
tic capacity of Swietenfa and also significantly 
higher than corresponding data of Cedrela. In 

addition under shading the net photosynthesis 
of Carapa is higher than the net photosynthe-

sis of Swietenia and Cedrela. At an photoactive 
radiation of 50 uE per m 2  s the net photosyn-
thesis of Carapa is 3.7 pni01jm25 compared to 
2.4 of Cedrela and 1.3 of Swietenia. 
lnterpreting the results it has to be mentioned 

that the differences in wood production of the 

species are not equivaient the differenccs 

found in priniary production due to the 

higher photosynthesis use efflciency and major 

portion of wood production of Swietenia and 
Cedrela compared to Carapa (conip. Dünisch 
and Schwarz 2000). No significant difference 

was found between the water uptake per l<g 

biomass production of Swietenia and Carapa, 
whereas Cedrela showed a higher deniand of 

water for biomass production. Based on more 
than 3000 data collected on the experimental 
sites in 1998 and 1999 the relationship of the 

suction force of the soil and the water uptake 
in ml per cm 2  sapwood and s of Swietenia, 
Carapa, and Cedrela was calculated. 

Comparing the relationship obtained for 
Swietenia, Carapa, and Cedrela it turned out 

that the relationship obtained for Swietenia 

followed a similar pattern compared to Cedrela 
whereas fim pattern obtained for Carapa was 

different. lhis is especially caused by structu-

ral and physiological differences of the roots 
between Swietenia and Cedrela on the one 
hand and Carapa on the other hand. Niaximum 

water uptake of Swietenia and Cedrela was 
found in wet soils with low soU water poten-

tials. in contrast niaximum water uptake of 

Carapa was found in soils with a soU water 

potential of approxiniately 250 hPa. lhe spe-

cifle water uptake of Carapa already exceeds 

the water uptake of Swietenia and Cedrela in 
soils with a suction force higher than 70 and 

100 hPa respectively indicating a better adap-

tation of this species to drier site conditions. 

Comparing the mean 1< content per kg dry 

mass of Swietenia, Carapa, and Cedrela, it 

200 

became obvious that the K demand for bio-

mass production of Swietenia and ('edrela is 

significantly higher than the K deniand of 
Carapa, which is only 4940 mg 1<1kg dry mass 
conipared to 6967 mg/kg and 8604 mg/kg, 

respectiveiy. As to study, whether Swietenia 
and ('edrela, which showed a high demand of 
1< for biomass production also show a high 

absorbance capacity for 1< the relationship of 
the 1< content of the soU and the 1< uptake per 

l<g dry mass and year was investigated. 

Consequently to the high K demand of 

Cedrela, in more fertile soils the 1< uptake of 
this species exceeds the 1< uptake of Swietenia 
and ('arapa. Although Swietenia has a higher 1< 

demand for biomass production than ('arapa, 
even in fertile soils the 1< uptake of Swietenia 

is lower than the K uptake of Carapa, which is 

predoniinately caused by anatomical and phys-

ioloqical differences in the root zone of these 

species. ln soils with extremely Iow 1< contents, 
the 1< uptake of Carapa was significantly high-

er than the K uptake of Swietenia and Cedrela 
indicating a good adaptation of this species to 

poorer sites. 

During the initial phase of the mono-

culture maximum light intensities are available 

for plant growth. After 8 years of growth 800/o 
of the maximum light intensities are available 

in t}ie Swietenia and Cedrela plots, whereas the 
lig}it intensity of the Carapa plots was stron-

gly reduced, which indicates that thinning is 

an urgent need. At the start of the enrichment 

plantation only 400/o of the maximum light is 

available for the planted trees. With increasing 

age more Iight is available for the planted trees 

and after 8 years ('arapa already reached the 

upper crown layer of the plantation. Natural 

qrowth of Swietenia and Cedrela was found at 

open sites with high light intensities. in con-

trast to that juvenile plants of Carapa were 

often found in the understory of primary 

forests. Light intensities measured on these 

sites varied between 35 and 55/o of the maxi-

muni liqht intensity. Studying the water supply 

of plantations and natural sites it became 

obvious that the water supply of plantations 

can díffer significantly from natural site condi-

tions. lhe central Amazon is characterised by a 

season with high precipitation from December 



Seção Técnica 1 - Biocliversirlade e Processos Funcionais de SAF 

until June and a season of lower precipitation 

frorn Ju]y unti] Noveniber. Due to this reduced 

precipitation an increase of the water potentia] 

of t]ie sol] was found on ali sites. With regard 

to the growth dynarnics of planted trees short-

temi periods of higlier sol] water potentiais, 

which were found in the monoculture also 

during the rainy season are of special interest. 

For most of the tree species on terra 

firme sites the rainy season is the main growth 

season. Therefore these sliortterm changes of 

11w soU water content during this period 

observed in the nionocu]ture p]ots niight }iave 

a strong impact on flue growth and wood for-

mation of the planted trees. ln contrast to t}ie 

monocu]ture the water budget of the enriclu-

ment plantation was more ba]anced. Short-

terrn periods of reduced precipitation during 

flue rainy season did not have a significant 

influence on t}ie mean rnonthly soil water 

potential of the soil indicatinq a better water 

availability during that period. No signiflcant 

difference was found between the maxinium 

soil water potential of the monoculture and 

t}ue enrichnient p]antation during the dry sea-

son. On natural sites of Swietenia and ('edrela 
low and we]] ha]anced sol] water potentials 

were found during the wet season froni 

December until June, whereas ('arapa was 

often found on sites with a hiqh ground water 

levei with water ]ogged soils fronu Nlay until 

June and lower suction force values from July 

to Noveniber compared to native sites of 

5w/e tenta a n ci ('edre/a. 
The nutrient balance of a]] macronutri-

ents of t}ie monocuiture, the enrichment plan-

tation, and natural sites was calculated from 

nutrient input and output data co]lected fronu 

1995 unti] 1999. Based on these rneasure-

rnents the K stocks of the sol] (kg/ha) up to 60 

cm dept}us of the nionoculture, the enrichment 

p]antation and of natural sites were quantifled. 

A strong decrease of the 1< stocks of the soU  

was found in the 1 to 8 year-old nionoculture 

p]ots. Beside the uptake of 1K by the vegetation 

this decrease was predonuinately caused by 

higTi ]eaching of K out of the sou] and 10w 
litter decomposition during the initial phase of 

the monocu]ture plantation. After approxi-

niately 5 years the 1K stocks of the soi] of the 

nuonoculture were stabilised at a leve] of 30 to 

63% of the 1K stocks found before planting 

indicating a strong neeci for appropriate too]s 

for the improvement of the nutrient supply of 

plantations especia]ly during the initia] phase 

of growt}i. in contrast to that the 1K input into 

t}ie soil and t}ie 1K output out of the soi] of the 

enricTument this p]antation system on the 

nutrient suppiy of disturbed sites. Aecording to 

the findings in the enrichnient plantation a 

balanced nutrient input and output was found 

on natural sites of Swieten/a, Carapa, and 

Cedrela. Natura] growth of Swfeten/a and 

Cedrela was only found in more fertule soi]s 

comparecI to the soi] conditions in the mono-

cu]ture and in t}ue enrichnuent p]antation 

considered in this study. ln contrast to that the 

K content of flue sol] of natural growth of 

Carapa varied in the range of flue 1K content of 

flue soi] of t}ue 2 p]antation systems. 

The biomass of the trees was annual]y 

quantified in the fie]d. T}uese data were 

conupared witil t}ie biomass production calcu-

]ated by multiple regression analyses fronu the 

data on the ]ight, water, and nutrient demand 

of the species and the ]ight, water, 

and nutrient supply of flue study sites pre-

sented hefore. 

T}ue growth dynamics of the three 

Meliaceae species was strongly corre]ated with 

lhe light, water, and nutrient suppiy, which 

offers the chnace to se]ect suitb]e sites and 

mariagenuent practices by nueans of geogra-

pluica] infornuation systems as to improve the 

tinuber production of these species in p]anta-

tions ]ike agroforestry systems. 
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Imbuzeiro (Spondias tuberosa Arr. Cam.): 

alternativa para sistemas agroflorestais no 

semi-árido do Nordeste 
Nilton de Brito CAVALCANTI fl; Geraldo Milanez de RESENDE (2); Luiza 

Teixeira de Lima BRITa (3) 

(1), (2), (3) Embrapa Semi Ando PetroPina-PE. 

Na região semi-árida do Nordeste 

brasileiro, a agricultura convive com uma série 

de adversidades, tendo na escassez dos recur-

sos hídricos, sua principal restrição. Por outro 

lado, fatores de natureza, física, biológica e 

socioeconômica têm contribuído para que a 

produção agrícola não atinja os objetivos 
desejados. 

Todavia, algumas plantas nativas da 

região semi-árida, de modo especial, o 

imbuzeiro (Spond/as tuberosa Ar. Cam.) adap-

tando-se as intempéries climáticas que assolam 

a região, apresentam boa produção, possibili-

tando o extrativismo do seu fruto pelos 

pequenos agricultores, constituindo-se como 

fonte complementar de sua renda e muitas 

vezes, como a única fonte de renda para algu-

mas famílias rurais. 

De acordo com Silva et al., (1987), o 

imbuzeiro constitui-se uma fonte de renda 

para muitas famílias que, na época da safra, 

promovem a colheita dos frutos e os vendem 
para consumo fn natura ou em forma de doces. 

Os primeiros estudos visando medir a 

produção do imbuzeiro foram realizados por 

Guerra (1976) que, em 1938, colheu de uma 

planta, um total de 15.680 frutos (frutos 

verdes e maduros) pesando 153kg. 

o objetivo deste estudo foi avaliar a 

produção de frutos em 12 plantas nativas de 

imbuzeiro, na safra de 2000, na comunidade 

de Lagoa do Meio, no município de Juazeiro 

(BA), e determinar a renda obtida pelos 

pequenos agricultores com a venda do imbu. 

Para realização do estudo, foram sele-

cionadas, ao acaso, 12 plantas em uma área de 

3ha de caatinga da comunidade. Após a 

seleção das plantas, foram determinados os 

diâmetros transversais das copas e as alturas 

das plantas. Para colheita dos frutos, foi adap- 

tada a metodologia utilizada por Guerra (1976; 

1981) que mediu a produção do imbuzeiro, 

colhendo toda a frutificação de uma planta, 

frutos verdes e maduros, de uma vez. Durante 

a safra do imbuzeiro na comunidade, foram 

acompanhados todos o agricultores que parti-

ciparam da colheita cio imbuzeiro, quanto ao 

tempo dedicado à colheita, a quantidade de 

frutos colhidos na safra e a renda obtida com 

a venda do imbu. 

Na Tabela 1, são apresentados os resul-

tados da produção do imbuzeiro nas 12 plan-

tas selecionadas na comunidade de Lagoa do 

Meio. A altura média das plantas foi de 5,60m, 

com diâmetro médio da copa de 1 2,54m. A 

quantidade média de frutos colhidos por plan-

ta foi de 20.576 frutos, com peso médio de 

162,30k9 de frutos por planta. O peso médio 

dos frutos nessa comunidade, foi de 14,779 e 

a produção média estimada foi de 304,36k9 de 

frutos por planta. 

Na Tabela 2, pode-se observar que na 

comunidade de Lagoa do Meio, 29 pequenos 

agricultores participaram do extrativismo do 

fruto do imbuzeiro na safra de 2000, dedican-

do-se, em média 37,35 dias a colheita, com 

uma produção média de 45,28k9 de frutos por 

dia e um total de 1.691,21kg de frutos na 

safra, o que proporcionou uma renda média de 

R$169,12 para cada agricultor. 

Considerando-se os resultados obtidos, 

pode-se concluir que a produção de frutos do 

imbuzeiro é signifcativa e que essa planta pode 

contribuir para exploração sustentável da agri-

cultura praticada na região semi-árida do 

Nordeste brasileiro, principalmente, por ser 

uma planta adaptada às condições edafo-

climáticas da região, sendo considerada uma 

das mais promissoras para exploração susten-

tável da caatinga. 
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TABELA 1. Altura da planta, diâmetro da copa, número de frutos, peso médio dos frutos e produtividade estimada 
das plantas de imbuzeiro na comunidade de Lagoa do Meio. 

Plantas Altura(m) Diâmetro Número Peso total Peso médio Produtividade 
dacopa(m) de frutos 	dos frutos(kg) dos frutos(g) estimada/planta(kg) 

1 5,23 12,05 19.617 163,18 16,89 331,33 
2 5,12 12,68 21.712 183,14 13,45 292,03 
3 6,08 12,65 16.819 139,16 14,12 237,48 
4 6,11 12,73 23.613 171,15 14,67 346,40 
5 5,78 12,07 22.280 152,18 15,63 348,23 
6 5,25 12,74 17.615 150,10 13,21 232,69 
7 5,13 12,06 18.797 170,16 16,01 300,94 
8 5,97 12,70 20.611 174,13 14,78 304,63 
9 6,03 12,69 21.504 167,14 15,67 336,97 
10 6,09 12,67 19.803 140,17 13,01 257,64 
11 5,27 12,71 21.719 162,81 13,92 302,33 
12 5,16 12,71 22.814 174,25 15,85 361,60 

Média 5,60 12,54 20.576 162,30 14,77 304,36 

Desvio-padrão 0,43 0,28 2.092,40 14,00 1,24 43,40 

C.V. (%) 7,79 2,30 10,16 8,63 8,46 14,25 

TABELA 2. Agricultores 	que participaram do 	extrativismo do fruto do imbuzeiro na safra de 2000, na comu- 
nidade de 	Lagoa do Meio. 

Comunidade Agricultores Período médio Média de frutos Renda 
que participaram de colheita colhidos por médiaobtida 
da colheita ( n )* agricultor(kg) por agricultor 

(dias) 	(horas) (dia) (safra) (R$) 

Lagoa do Meio 29 37,35 	7,25 45,28 1.691,21 169,12 

Número de agricultores. 
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Influência da colonização por fungos micorrízicos 

arbusculares (FMA) na absorção de nutrientes 

pelo cupuaçu e guaraná em um 

Sistema Agroflorestal da Amazônia 

Arlem Nascimento de 0LIVEIRA(1) Luiz Antonio de OLIVEIRA(2); 

(1) Fundação Universidade do Amazonas (FUA) 

(2) Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). 

4; 

Cerca de 78 0/o da Amazônia constitui-se 

de solos ácidos e de baixa fertilidade, limitan-

do seus usos na agricultura regional 

(Nicholaides et a]., 1983). O uso desses solos 

com sistemas agroflorestais, onde cultivos 

perenes, tais como essências florestais, 

frutíferas, leguminosas e outros tipos de plan-

tas, são consorciadas, podem ser uma alterna-

tiva econômica e ecologicamente viável na 

região (Oliveira, 1991). 

O cupuaçuzeiro e o guaranazeiro são 

duas espécies perenes de grande importância 

regional, onde fazem parte de sistemas 

agroflorestais, cultivos puros e quintais 

caseiros. No entanto, apesar de extensivamente 

usadas, elas necessitam dc insumos agrícolas 

para serem mais produtivas. Uma alternativa 

para diminuir o uso destes elementos é pro-

porcionar às plantas, melhores condições de 

absorção dos nutrientes do solo. Os Fungos 

Tvlicorrízicos Arbusculares (FMA) se enquadram 

neste contexto, pois aumentam a área de 

absorção das raízes, permitindo a estas, explo-

rarem o solo mais eficientemente, tornando-as 

menos dependentes de adubos químicos. 

O sistema agroflorestal encontra-se em 

área de propriedade da Escola Agrotécnica 

Federal de Manaus, em Latossolo Amarelo de 

textura argilosa. Nesse sistema encontram-se 

as seguintes espécies: castanheira da Amazônia 

(Bert/iol/etia excelsa), café (Goffea ara bica) 

guaraná (Pau/tinia cripana) e cupuaçu (Pico-
brorna gran(liflorum). No presente estudo 

foram usadas apenas o guraraná e o cupuaçu, 

com dez plantas como repetições para cada 

espécie. 

Foram coletadas para as análises, raízes, 

folhas e solos em quatro épocas de  

amostragem (08198, 09/98, 04/99 e 05/99), 

usando-se dez plantas de cada espécie como 

repetições. As raízes foram utilizadas para as 

determinações das colonizações niicorrizicas 

segundo a técnica de ]Kormanick et al. (1980). 

As folhas para determinação das concentraçôes 

de macro e micronutrientes, ao passo que o 

solo quanto aos teores de Al, Ca, Mg, 1<, P, Zn, 

Mii e Fe, além cio pH em água (Tabela 1). 

O comportamento comparativo entre as 

espécies, no que tange à acumulação total de 

macro e micronutrientes, apresentou a 

seguinte ordem de acúmulo: Ca: (cupuaçu = 

guaraná); Mg : (cupuaçu c guaraná); 1<: 

(cupuaçu = guaraná); P: (cupuaçu c guaraná); 

Ln: (cupuaçu c guaraná); Mn: (cupuaçu = 

guaraná); Cu :(cupuaçu=guaraná); Pc: (cupua-

çu = guaraná). A acuniulação total de macro-

nutrientes apresentou para o cupuaçu a 

seguinte ordem decrescente: Ca > 1K > Mg > P. 

Com  relação )s concentrações de micronutri-

entes tias folhas, registrou-se nas duas espécies a 

seguinte ordem decrescente: Mn > Fe > Zn > Cu. 

Quanto aos dados (Tabela 3), constata-

se que houve seis correlações cio total de 18 

entre as colonizações por fungos micorrízicos 

e os teores de nutrientes nas folhas rias duas 

espécies. Analisando-se os valores de r, pode-se 

verificar que o cupuaçu apresentou três corre-

lações linearmente positivas com os elementos 

Ca, 1-' e Cu, confirmando os estudos recente-

mente desenvolvidos por Oliveira et a]. (1999) 

em cultivos experimentais de essências flo-

restais nativas da Amazônia. Estes autores reg-

istraram correlações positivas entre os fungos 

micorrizicos e os nutrientes 1' e Cu nas folhas 

da jacareúba (calophyl/uui angu/are) e o Ca no 

piquiá (Caiyocar villosum) em um Podzólico da 
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TABELA 1. Resultados das análises químicas de um 
Latossolo Amarelo cultivado com cupuaçu e guaraná 
em sistema agroflorestal na regi5o de Manaus-AM. 

ARACTERiSTICAS 	 VALORES 

p1-! (H 2 0) 3,8 

Al'H' (crnolc kq} 2,4 

Ca (cmolc kq') 0,5 

Mg (cmolc kq') 0,3 

1< (mg kq'] 32,7 

P (mg kçj'] 17,4 
Zn (mg kg) 4.0 
Mn (rng kçj) 5,3 

Fe (mg kg') 119,0 

Ama zôn ia. 

No guaraná, as correlações foram para 

o Mg, P e Fe, sendo positivas paras os dois 

primeiros e negativas para o último, conforme 

os coeficientes das equações. Portanto, os fun-

gos rnicorrízicos contribuíram para a concen-

tração do Mg e P no guaraná, mas esta inter-

ação pode diminuir o teor de Fe pela plantas, 

mantendo seu nível de concentração semel-

hante ao registrado na outra espécie (Tabela 

2). Esta constatação diverge dos resultados 

documentados por Oliveira e Oliveira (1999) 

em estudos com bananeiras na região de 

Manaus, estando, porém, em consonância com 

os trabalhos desenvolvidos por Oliveira et al. 

(1999), que registraram a mesma correlação 

inversa entre as taxas de colonização radicular 

e o Fe no tecido foliar da jacareúba. Segundo 

Siqueira e Franco (1988), a simbiose pode tam-

bém amenizar os efeitos adversos do pH, AI, 

Mn e metais pesados, o que poderia explicar a 

correlação negativa registrada. 
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TABELA 2. Composição mineral foliar de cupuaçu e guaraná cultiivados em Latossolo Amarelo num sistema 
agroflorestal na região de Manaus-AM. 

ESPÉCiES 	RIA 	Ca 	Mg 	1< 	P 	Zn 	Mn 	Cu 	Fe 

	

(%) 	______g kg-1  	mg kg-1  

Cupuaçu 	15,2a 	4,4a 	2,8b 4,33 	1,2b 	34,6b 	135,5a 	22,8a 	109,4a 

Guaraná 	1 5,93 	5,73 	3,33 	3,6a 	1,43 	40,5a 	1 33,2a 	22,9a 	121,13 
Médias 	 15,6 	5,1 	3,1 	4,0 	1,3 	37,6 	134,4 	22,9 	115,3 

As Medias com as mesmas letras nas colunas não diferem estatiseica mente pelo teste de Tu key ao n ivel de 5% de probabilidade. 

TABELA 3. Correlações entre as colonizações micorrizicas (0/o) e os teores de macro (g kg') e micronutrientes (mg 
kg') no tecido foliar do guaraná e cupuaçu em um sistema agroflorestal. Manaus-AM. 

ESPEC1ES 	 EQUAÇÕES 

Cupuaçu 	 Ca = 1,84FMA + 1,07 
Mçj = -0,05FMA + 3,50 
K = 0,15FMA + 6,70 
P = 0,06FMA + 0,19 
Zn = 0,55FMA + 29,11 
Cu = 2,59FMA + 1 8,52 
Mn = 1,33FMA + 114,56 
Fe = 3,89FMA + 48,17 

Guaraná 	 Ca = 0,19FMA + 2,73 
= 0,18FMA + 0,75 

K = 0,27FMA - 0,69 
P = 0,44FMA + 0,52 
Zn -0,31FMA + 44,96 
Cu = 4,46FMA + 12,40 
Mn = 1 6,7SFMA + 99,64 
Lo -58,47FMA + 238,25 

Obs.: os; não significativo a 5°/a; 	** significativos aos niveis de 5 e 1°/o, respectiva mente 

VALORES DE 

0,67 
0,33ns 
0,36ns 
0,81 
O,38ns 
0,77 
0, 1 4ns 
O,47ns 

O,2Ons 
0,85** 

0,43ns 
0,78** 

0,32ns 
O,2Ons 
0,11 ns 
0,74* 
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Influência da presença de cupinzeiros na 
biomassa da vegetação de pastagem degradada, 

floresta secundária e sistema agroflorestal 
Juliete M.T. QUEIROZ(i); Use A. ACKERMAN(2);Elisa V. WANDELLIJ(3) Marco A. RONDON(4) 

(1) LBA-[mbrapa. 
(2), (4) Cornell-LBA. (3)Embrapa Amazonia Ocidental. 

A agropecuária como um dos principais 

causadores da formação de áreas degradadas 

influência negativamente no processo de 

regeneração natural acarretando a perda da 

fertilidade do solo, a diminuição do banco de 

semente, e o desenvolvimento de um sistema 

em que o processo de sucessão e de acúmulo 

de biomassa é desacelerado. Outro fator limi-

tante para o aumento da biomassa vegetal nas 

pastagens abandonadas é a presença de 

cupinzeiros. Embora estes insetos tenham um 

papel muito importante na mineralização da 

matéria orgânica da madeira morta, pode-se 

observar através dc estudos preliminares que a 

vegetação tem dificuldade de aproveitar os 

nutrientes que estão estocados nos ninhos. 

No processo de alimentação e de trans-

porte seletivo de partículas de solo para 

construção dos ninhos, os cupins afetam as 

propriedades químicas e físicas do solo, for-

mando manchas contendo maior concentração 

de matéria orgânica que, aparentemente são 

indisponível para o processo (le ciclagem, fato 

este observado através de muitos ninhos que 

são desprovidos de cobertura vegetal. A pre-

sença destes cupinzeiros abandonados é uma 

das principais reclamações dos produtores 

durante o período de plantio, pois grande 

parte da área agrícola torna-se inutilizável 

devido a presença das duras manchas. Embora 

este efeito tenha sido observado em pastagens 

ativas e abandonadas da região, não existe um 

estudo quantitativo sobre a influência da pre-

sença desses cupinzeiros no processo de 

sucessào vegetal inicial. Estudos nesta linha 

subsidiariam a compreensão dos fatores limi-

tantes da regeneração natural e as opções para 

a revegetação destas áreas para fins agrícolas 

e de recuperação de paisagem. O material 

usado nos cupinzeiros é basicamente argila e  

detritos orgânicos, cuja proporção entre eles 

depende em parte do hábito alimentar das 

espécies de cupins e da disponibilidade de 

material no ambiente(1ee a Wood, op.citj. 

Conforme estes mesmos autores, os ninhos de 

matéria orgânica podem representar uma fonte 

de nutrientes para plantas que crescem próxi-

mos e em cima deles. 

Nas últimas décadas, o controle quími-

co de cupins teve sucessos parciais (French, 

1991 e: 1994) com o uso de pesticidas 

eficientes como os ciclodienos sobretudo 

Aldrin; (Bednarzik, 1983; Wood et ai., 1987; 

Krogh, com.pess.), porém, estes inseticidas 

ficaram obsoletos por causa da sua toxicidade 

inespecifica, pelo fato de acumularem na 

cadeia alimentar, e pela formação de resistên-

cia por parte dos insetos (Wardell, 1990) e 

muitos produtos, antes de ampla distribuição, 

foram banidos. Este fato induziu uma busca, 

em escala mundial, por agentes de controle ou 

técnicas de manejo alternativos, com efeito 

mais específicos e menos nocivos ao ambiente. 

Para muitas pragas, específicas de cul-

turas (te grande importância econômica como 

o arroz, soja ou algodão, técnicas de controle 

alternativo aos inseticidas químicos já foram 

desenvolvidas e são hoje aplicadas com suces-

so. Porém para os cupins, o desenvolvimento 

de alternativas está atrasado, e muitos con-

ceitos foram apenas abordados de ponto de 

vista teórico. 

Pesquisas na Amazônia sugerem que 

sistemas agroflorestais oferecem alternativas 

ecológicas e econômicas para tornar produti-

vas as áreas abandonadas e/ou degradadas. 

Tais sistemas podem aumentar o seqüestro de 

carbono e a ciclagem de nutrientes de áreas 

abandonadas, entretanto os cupinzeiros tam-

bém parecem ser um fator limitante para o 

18o!sista 99 LBA-Ernbrapa, Erabrapa Anrazonia Ocidcnta/ Rodovia AM-OlO, km 29- Caixa Postal 219- Manaus 
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seu desenvolvimento. Sistemas agroflorestais 
desempenham eficiente papel na recuperação 

da paisagem, entretanto a recuperação de solos 

de áreas degradadas é lenta. Sua sustentabi-

lidade depende da reposição dos nutrientes do 

solo que são exportados através das colheitas, 

principalmente através da reposição da poda 

de leguminosas arbóreas, de permanente 

cobertura do solo (viva ou morta), da presença 

de espécies adaptadas aos solos pobres, ácidos 

e compactados, de práticas que estimulem a 

ação da biota do solo na ciclagem de nutri-

entes e nas condições físicas do solo. 

O objetivo deste trabalho é estimar a 

influência dos cupinzeiros na redução da bio-

massa de áreas de pastagens ativas, pastagens 

degradadas e sistemas agroflorestais. Este estu-

do está sendo realizado na Estação Experi-

mental do DAS-Embrapa Amazônia Ocidental, 

localizada no 1Km 54 da BR 174 (Manaus/Boa 

Vista), onde há quatro modelos de sistemas 

agroflorestais que são comparados com a veg-

etação secundária e floresta, todos estabeleci-

dos em pastagens degradadas e abandonadas. 

Este trabalho faz parte do projeto IBA (Cornell 

University/Embrapa): Estoque de carbono e 

nutrientes e dinâmica da água no solo em 

pastagens abandonadas em sistemas agroflo-

restais na Amazônia 

Nos cupinzeiros mapeados e mensura-

dos é obtido a área total do murundum. São 

delimitadas três pequenas áreas no cupinzeiro, 

perfazendo um total de 20 0/o da área total do 

mesmo, onde são efetuadas coletas de dados 

de biomassa e composição vegetal. O mesmo 

método é usado no solo adjacente usado como 

controle, o qual é realizado a 1 ,5m da borda do 

cupinzeiro. 

Comparando-se a pastagem ativa e o 

sistema agrossilvicultural 1 (Bactris gassipaes, 
Theobroma grarlcli/lorw7l, Euterpe a/eracea, 
Co/umbrina sp e G/iriciclia sepium) em relação 
a quantidade de cupinzeiros encontrados nas 

duas áreas, observa-se no sistema agrossilvicul-

tural uma grande freqüência (280 cupin-

zeiros/ha) em relação a pastagem ativa (77 

cupinzeiros/ha). 

A densidade média de indivíduos vege-

tais nas pastagem em cima da área do 

cupinzeiro é de 303 indivíduos m 2  e de 336 

indivíduos m 2  no soto adjacente. A bioniassa 

encontrada em cima dos cupinzeiros tem em 

média de 356g seco/m2 , e no solo adjacente é 
de 6509 seco /m 1. As principais famílias encon-

tradas foram Melastornataceae, Rubiaceae, 
Asteraceac, Verbenaceae, Poaceae, tanto em 
cima do cupinzeiros como no solo adjacente 
(Tabela 1). 

A maioria dos cupinzeiros encontrados 

nas pastagens não estão abandonados, e a bio-

massa encontrada sobre o cupinzeiro é bem 

menor que o controle (solo), mais em certos 
murunduns a vegetação foi bem maior do que 

o solo adjacente. Algumas famílias como 
Asteraceae e Poaceae, foram mais encontradas 
sobre o cupinzeiro. 

Na literatura, observa-se várias con-

tradições entre alguns autores com relação a 

abundância de cobertura vegetal sobre os 

murunduns, alguns citam que cupinzeiros 

ativos impedem o crescimento da vegetação 

em toda sua extensão, e outros onde 

cupinzeiros abandonados com alta concen-

tração de nutrientes possuem uma biomassa 

vegetal maior do que nos solos adjacentes. Na 

floresta da Amazônia Venezuelana Sal ick etal. 
(1983) constatam que cupinzeiros são man-

chas ricas em nutrientes que fornecem 

microssitios para o estabelecimento de mudas 

de árvores. Parâmetros de população de cupins 

estão positivamente associados com produ-

tividade, biomassa, e estatura da floresta 
(Salick et ai, 1983). Arvores nos cerrados 
brasileiros preferencialmente colonizam ninhos 

de cupins abandonados, que fornecem o 

ambiente apropriado para o estabelecimento e 

sobrevivência de vegetação lenhosa (Oliveira 

Filho, 1992; Ponce e Cunha, 1993). Nas obser-

vações realizadas no experimento, é constata-

do que cupinzeiros aparentemente não ofere-

cem uma barreira física ao estabelecimento das 

plantas, mais a densidade de individuos e bio-

massa é bem menor que do solo adjacente, 

usado como controle. Outra observação é a 

maior abundância de componentes vegetais 

sobre o cupinzeiros no sistema agroflorestal, 

comparado com a pastagem ativa, podendo ser 

um grande indicador de manejo para essas 

áreas afetadas por cupinzeiros. Esta associação 

entre cupins e ausência de vegetação citada 
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TABELA.1. Média do número de indivíduos e biomassa das principais famílias 

encontradas na pastagem ativa (ind/m2, g seco/m2). 

Famílias 	 Sobre o cupinzeiro 	Sobre o solo adjacente 

indivíduo 	I3iornassa 	individuo 	Bioniassa 

Melastornataceae 24 128 34 58 

Rubiaceae is 56 38 118 

Poaceae 173 86 98 27 

Asteraceae 76 67 37 107 

Verbenaceae 14 13 135 28 

na maioria da literatura parece contrária as 

observações realizadas. 
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Influência da radiação solar sobre o número de 
perfilhos e a produção de palmitos de pupunha em 

sistemas agroflorestais na Amazônia. 
Cássia Regina de Almeida MORAES ( ); Marcos da Silveira BERNARDES(2); 

Paulo Roberto de Camargo CASTRO (3); Jeferson Luis de Vasconcelos MACEDO (4). 

(1) Doutoranda USP/Esalq, Produção Vegetal. 

(2 e 3) Prof. Dr. USP/Esaíq.(4) Pesquisador, Embrapa Amazônia Ocidental 

Nas últimas décadas, tem ocorrido um 

estimulo em buscar alternativas para se recu-

perar e ocupar, de modo sustentável, as áreas 

já desmatadas (Feldmann et al, 1993). Os sis-

temas agroflorestais (SAFs), compostos com 

culturas perenes mostram-se viáveis por pro-

porcionarem maior proteção ao solo e 

manutenção de fertilidade, aumentando a sus-

tentabilidade do sistema (Young, 1989). As 

terras firmes da Amazônia possuem potencial-

idades para o cultivo de fruteiras regionais e 

culturas perenes. Assim, a pupunheira torna-se 

de importância relevante, dada a sua rustici-

dade, precocidade e perfilhamento, ideais para 

a produção de palmito, que vem recebendo 

atenção, devido ao esgotamento (las reservas 

naturais do país. As diferentes culturas (lo SAFs 

são plantadas em um espaçamento conven-

cional, onde há inicialmente abundância de 

luz, umidade e nutrientes no solo. No entanto, 

com o crescimento das plantas, é notório que 

há interceptação da luz pelas árvores maiores. 

Assim, a disponibilidade de luz torna-se um 

fator limitante ao crescimento daquelas de 

menor porte, como é o caso das pupunheiras 

manejadas para a produção de palmito. 

Objetivou-se com este estudo, identificar o 
efeito da radiação disponível para a pupun-

heira nos diferentes SAFs e no monocultivo, no 

seu crescimento de seus perfilhos e na pro-

dução de palmito. Os SAFs foram implantados 

em área de terra firme em um solo classificado 

como latossolo amarelo, de textura argilosa na 

Estação Experimental da Embrapa/CPAA, 

Manaus-Arvi, que, anteriormente, havia sido 

cultivada com seringueira por cinco anos e 

abandonada por um período de oito anos. As 

plantas desta área receberam fertilização ade-

quada, não sendo este um fator de limitação 

ao crescimento das mesmas. O delineamento 

foi em quatro blocos casualizados, com três 

tratamentos, correspondendo aos sistemas 

SAFs 1 (seringueira, cupuaçu), SAFs 2 (castan-

ha, cupuaçu, urucum) e monocultivo. Cada 

parcela foi composta por doze plantas de uma 

linha de cultivo escolhida ao acaso. 

Quadrimestralmente, efetuou-se a contagem 

dos perfilhos (Te cada planta e de suas folhas, 

a colheita dos palmitos aptos a serem extraídos 

e a medição (lo 1AF, estimado com o analisador 

(Te dosscl (LI- COR 2000). As operações foram 

executadas em quatro épocas. Os resultados 
preliminares demonstram que o monocultivo 

se mostrou superior praticamente em todas as 

épocas, para número de perfilhos, produção de 

palmito creme e 1AF. Neste último, na última 

época estudada, o SAFs 1 mostrou-se ligeira-

mente superior ao monocuitivo. Para número 

de folhas/planta, foi detectado que apenas nas 

duas primeiras épocas avaliadas o monocultivo 

se mostrou superior aos demais sistemas. Nas 

duas épocas finais, o SAFs 1 apresentou maior 

número de folhas/planta. Pela grande variabil-

idade genética existente nesta espécie, pode-se 

justificar o alto número de perfilhos, de folhas 

e de produção de palmitos observados apenas 

em algumas plantas. Aliado a isto, houve uma 

estiagem no período que antecedeu a terceira 

avaliação, diminuindo consideravelmente a 

produção. Os resultados nos permitem concluir 

que o monocultivo apresentou uma maior área 

foliar (1AF), produziu mais palmitos e mais 

números de perfilhos que os SAFs. 
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Influência de níveis de NPK na IDroducão 
pupunheira (Bactris gasipaes 

Amarelo no n 

de palmito de 
H.B.K) cultivada em Latossolo 

ordeste paraense 
João ENas Lopes Fernandes RODRIGUES ( ); Carlos Hans MÜLLER (2); 

Raimundo Nonato Brabo ALVES (3); José Francisco de Assis Feliciano da SILVA (4). 
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"5. 1 

A pupun}ieira (Bactrkgasi)aesH.B.K) é 

uma palmeira ereta que pode alcançar, quando 

adulta, cerca de 20m de altura, seu estipe é 

cilíndrico e normalmente apresenta diâmetro 

variando de 10cm a 25cm. Foi primeiramente 

utilizada pelos ameríndios dos trópicos úmidos 

que viveram na parte ocidental da floresta 

amazônica. Durante a época pré-colombiana, 

chegou a ser uma das plantas perenes de maior 

importância econômica para as tribos 

(Calzavara, 1987; Ceplac, 1989). 

A abundância do perfil}iamento é uma 

das características que a diferencia da maioria 

das palmeiras existentes, tornando-a espécie 

amplamente favorável à exploração perma-

nente e racionalmente dirigida. Em média, as 

touceiras apresentam de cinco a doze perfi-

lhaçôes. São freqüentes pupunheiras com 

idade superior a cinco anos, apresentarem de 

três a seis estipes quase iguais ao principal 

(Calzavara, 1987), Ceplac, 1989). 

Vegeta na forma silvestre ou cultivada 

nos territórios compreendidos entre os parale- 

los 1 7 0N e 17°S, desde o noroeste de Honduras 

até o sudeste do Mato Grosso, em altitudes 

que variam de próximo ao nível do mar até 

1.200m de altura. Observações têm mostrado 

que a planta alcança melhor produção em ele- 

vações de 200m a 800m, com precipitações 

regularmente distribuídas durante pratica- 

mente todos os meses do ano, sendo a mais 

adequada de 2.500mm anuais (Ceplac, 1989). 

Sua importância econômica está rela- 

cionada à alta capacidade de produção de fru- 

tos (25 toneladas/ha/ano), que pode ser uti- 

lizada como substituta do milho na produção 

de concentrados para alimentação animal, dev- 

ido ao seu elevado valor nutritivo, qualidade de 

proteína (Vitamina A) e conteúdo de ácidos 

graxos. Entretanto, o produto mais importante 

é o palmito, podendo-se obter 4t/ha/ano, a 

partir do segundo ano de plantio (Camargo e 

Soria, 1972). 

Devido à importância econômica que 

esta palmeira representa para a região 

amazônica e a carência de informações técni-

cas básicas, principalmente com relação à 

adubação e nutrição da planta, este trabalho 

teve como objetivo estudar a influência de 

níveis de NP1< na obtenção de palmito comer-

cial de pupunheira. 

O delineamento experimental foi pla-

nejado como blocos ao acaso, sendo os trata: 

mentos dispostos em arranjo fatorial 33, com 

três repetições e dez plantas úteis por parcela, 

com espaçamento entre plantas de 2m x 1 m e 

a variedade utilizada foi a sem espinhos. 

O solo da área experimental foi classifi-

cado como latossolo Amarelo, textura areno-

argilosa e apresentou, antes da instalação do 

ensaio, as seguintes características químicas: 

p11 4,7; P 4 mg/dm'; Na' 0,8 mmolc/dm 3  de 

solo; Al'' 9,3mmolc/dm 3  de solo; Cat* + Mg- 

1 2mmolc/dm de solo e matéria orgânica 

27,4g/dmt de solo. 

Aos 30 dias do plantio, foi efetuada a 

calagem com calcário dolomítico para elevar o 

teor de Ca Mg— para, aproximadamente, 

20mmolc/dm de solo. Como fonte de nutri-

entes foram utilizados uréia (45% de N), 

superfosfato triplo (45% de P 2 0 5) e cloreto de 

potássio (60% de K ) O). As doses de fósforo 

foram aplicadas de uma só vez, nas covas de 

plantio, enquanto as de nitrogênio e potássio 

foram parceladas em duas aplicações. 

Os níveis de N, P 2 O 5  e 1< 2 0 e suas 

respectivas quantidades em quilogramas por 

hectare, aplicados no experimento são apre-

sentados na Tabela 1. 

Foram avaliados: altura das plantas, 
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TABELA 1. Níveis de N, P205 e K20 utilizados no experimento de influência de 

níveis de NPK na produç5o de palmito de pupunheira cultivada em Latossolo 

Amarelo no nordeste paraense. 

Níveis 	 N 	 PiOs 	 K20 

Quilogramas/l lectare 

1 	 112,5 	 112,5 	 75 

2 	 225 	 225 	 150 

3 	 450 	 450 	 300 

TABELA 2. Eficiência de fósforo para obtenç5o de valores máximos de altura 
das plantas diámetro do caule e produtividade de palmito, para o nivel de 

N = 225k9/ha. 

Variável 	 P (máximo)lKçj/ha 	Valor máximo 

Altura das plantas (cm) 	 293,75 	 340,22 

Diámetro do caule (cm) 	 317,86 	 11,77 

Produtividade (kg/ba) 	 286,32 	 2.781 

diâmetro do caule e produtividade de palmito, 

aos 23 meses após plantio, quando 80 0/o das 

plantas do experimento apresentavam 

condições de corte. 

A análise estatistica dos dados experi-

mentais mostrou existir efeito significativo 

para interação de N x P nas variáveis estu-

dadas. Para o potássio, não houve diferença 

significativa entre os níveis, não se ajustando à 

nenhuma equação. O desdobramento da inte-

ração N x P indicou que a resposta à adubação 

fosfatada foi semelhante para as variáveis 

altura das plantas, diâmetro do caule e produ-

tividade, exceto na presença do menor nivel de 

N = 11 2,5kg/ha, que não houve uma resposta 

definida. Para N = 225kg/ha, a resposta ajus-

tou uma equação do 2° grau, permitindo a 

determinação da resposta máxima ao fósforo e 

obtenção de valores máximos de altura das 

plantas, diâmetro do caule e a produtividade 

das pupunheiras (Tabela 2). Para N = 450 

kg/ha, a resposta foi linear crescente, indican- 

do que ainda é possível aumentar a altura das 

plantas, diâmetro e a produtividade das 

pupunheiras com doses maiores de P. 

Nas condições em que foi conduzido o 

experimento, pode-se concluir que com 

225k9/ha de N e 286,32 kg/ha de P é possível 

obter 2.781kg/ha de palmito de pupunheira. 
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nfluência dos sistemas agroflorestais e da 
:extura do solo sobre a produtividade das 

culturas consorciadas 
Daniel Pereira GUIMARÃES ( ), José Teodoro de MELO (2); Renato Fernando AMABLE (2) 

(1) Embrapa Milho e Sorgo !  Sete Lagoas, MG. 
(2)Embrapa Cerrados, Planaltina, DF. 

A região do Cerrado vem sofrendo 

rápida redução de sua cobertura florestal. Os 

principais fatores relacionados ao desfioresta-

mento são a expansão da fronteira agrícola, as 

atividades ligadas à pecuária, a exploração de 

madeira e os incêndios florestais. Apesar da 

baixa produtividade volumétrica da vegetação 

nativa do Cerrado, a região é grande consumi-

dora de lenha e carvão vegetal. Nela são 

produzidos cerca de 80 0/o do carvão vegetal 

consumido no país. Os grandcs programas de 

reflorestamento iniciados a partir da década de 

70 com espécies de rápido crescimento (princi-

palmente o eucalipto) suprem apenas a metade 

das necessidades de carvão vegetal demandada 

pelos centros consumidores. Estima-se que 

uma área superior a um milhão de hectares seja 

cortada anualmente apenas para a produção 

de lenha e carvão vegetal. A vegetação de 

pequeno porte e constituída principalmente 

por árvores tortuosas faz com que a região seja 

grande importadora de madeira para usos mais 

nobres. Levantamento realizado pelo instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cm 

1993, mostra que a produção de madeira em 

toras dos principais estados onde ocorre a 

vegetação do Cerrado (Tocantins, Minas Gerais, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e 

Distrito Federal), corresponde apenas a 6 0/o da 
produção nacional. Ao se considerar que o 

Estado de Mato Grosso produz cerca de 70 0/o 

desse total e que a maioria cia madeira é prove-

niente da área Amazônica, verifica-se que a 

produção de madeira para usos nobres na 

região do Cerrado é ínfima. 

A recuperação das áreas desmatadas 

constitui procedimento oneroso e de opera-

cionalidade difícil, em função da alta diversi-

dade biológica e do baixo nível de conheci-

mento sobre os sistemas naturais. Os sistemas  

agroflorcstais são apontados como uma das 

melhores soluções para a busca da sustentabi-

lidade no setor agricola, uma vez que contem-

plam os princípios de serem viáveis, econômi-

co, social e ecologicamente. A implantação de 

florestas na pequena propriedade rural apre-

senta diversas vantagens para o êxito do sis-

tema de produção, tanto no atendimento das 

necessidades de madeira para consumo próprio 

(lenha, moirões de cerca, postes e construções 

rurais) quanto para a geração de recursos pela 

venda de produtos florestais. 

O trabalho objetivou avaliar a produ-

tividade de diferentes sistemas agroflorestais e 

suas interações com a textura cio solo. O expe-

rimento foi instalado em dezembro de 1996 

em Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 

localizado em Planaltina, Distrito Federal. O 

delineamento usado foi o de blocos ao acaso 

com parcelas subdivididas. Nesses blocos con-

siderou-se a textura dos solos, classificada em 

três tipos: 1 = textura muito argilosa; lI tex-

tura argilosa; e III = textura franco argilosa. Os 

tratamentos foram mogno: (Swietenia marro-
pliy//a), neem indiano (Azadiraclita in(lica) e 
seringueira (Hevca brasi/iensis consorciados 
com guariroba (Syagrus oleracea), pupunha 

(Bactris gasipaes), duas cultivares de café 

(Acaiá Cerrado e Catuai Rubi) e milho. As 

parcelas, compostas pelas espécies florestais, 

são constituídas de 25 árvores plantadas no 

espaçamento de 9 x 6 metros. As parcelas sub-

divididas em consórcio com as espécies flo-

restais ocupam uma área de 108 m2 cada unia. 

A seleção das espécies levou em consideração 

suas potencialidades na região. 

Guimarães (1988) informa sobre a via-

bilidade do plantio do mogno cm sistemas 

agroflorestais nas pequenas propriedades da 

região do Cerrado. Pereira et aI. (1997) 

Engenheiro Elorr.stol, Or., Onbrnpo Milho e Sorgo, Rodovia MG 42'h Krn 65, (x 6 /757, CEP 35/07-9/O, Sete Lagoas, MO. 

donielgjrnprns.ernbropa.br  
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Tabela 1. Níveis de significância dos tratamentos em função do tipo de solo e sistema agroflorestal. 

Tratamento 
	

Efeito da textura 
	

Efeito das árvores 
	

Efeito das culturas 

do solo 

M oq no 
	 ns 

Neem 
	 ns 

Serinqu eira 
	 ris 

	 4* 

Café Acaiá Cerrado 
	

Ns 

Café Catuai Rubi 
	

Ns 

Pupunha 
	

Ns 

Guariroba 
	 ns 

	
Ns 

Mil h o 
	

Ns 

Tabela 2. Influência do tipo de sistema de produção sobre o crescimento em altura (m) de mogno, 

seringueira e neem indiano em Planaltina, DF. 

Espécie 
solteiro 	 café 

Mogno 	 2,8 	 4,8 

Seringueira 	 •3,0 	 4,2 

Neem indiano 	 1,9 	 3,0 

recomendam o cultivo da seringueira nessas 

condições. Neves e Nogueira (1996) relatam os 

principais usos do neem indiano como bioin-

seticida, controle de nematóides, fungos e a 

aplicação das folhas e frutos como fertilizantes 

e alimentação animal. Aguiar et ai. (1996) 

demonstram a viabilidade econômica do plan-

tio da guariroba (Syagrus Qieracen) em consór-

cios com o arroz e milho na região (lo Ccrrado. 

A espécie, nativa da região é caracterizada pela 

produção de palmito amargo. O cultivo da 

pupunha vem apresentando grande crescimen-

to na região. Café e milho são culturas tradi-

cionais no Cerrado. 

Os tratos culturais e adubações foram 

efetuados conforme os requeridos para cada 

cultura. As variáveis avaliadas foram: espécies 

florestais = altura total (metros), pupunha = 

percentual de plantas aptas para o corte (O/o), 

guariroba = altura de inserção das folhas, ou 

seja, altura da estipe (metros), café = produ-

tividade de grãos cereja (litros/planta) e milho 

= produtividade de grãos (kg/ha). 

A Tabela 1 fornece informações sobre a 

influência da textura dos solos e tipo de cmi-

sórcio sobre a discriminação dos tratamentos.  

- ---Sistema de plantio 
pairneiras milho 

4,6 2,9 

4,0 2,8 

2,7 2.0 

A Tabela 2 mostra o efeito do tipo de 

consórcio sobre o crescimento em altura das 

espécies florestais. 

Observa-se a clara tendência de maior 

crescimento das espécies florestais quando em 

associação com os cultivos de café ou 

palmeiras (pupunha e guariroba). O consórcio 

com milho não favorece o crescimento inicia] 

das árvores, o que pode estar associado à 

competição entre as culturas durante o perío-

do das chuvas. VeriFicou-se que a seringueira 

tende a formar troncos com menor ocorrência 

de bifurcações quando em consórcio com 

milho ou palmeiras. A Tabela 3 apresenta os 

resultados de produtividade das culturas 

sob consórcio em relação à textura do solo na 

área experimental. 

Os resultados permitem inferir que as 

espécies florestais (mogno, seringueira e neem 

indiano) apresentam melhores crescimentos 

quando consorciadas com café ou palmeiras 

produtoras de palmito e que seus crescimentos 

iniciais não são beneficiados quando consorci-

adas com o milho. As produtividades de café e 

pupunha são altamente afetadas pela textura 

do solo, apresentando os melhores em solos de 
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Tabela 3. Influência da textura do solo sobre a produtividade de café (litros/planta), 
pupunha (°Io de plantas aptas para o corte), guariroba (altura da estipe) e milho (kg/ha). 

Cultura 	 Teores médios de aruila (RIo) --------- __ 
45 	 55 	 65 

Café Acaiá Cerrado 7.2 

Café Catuai Rubi 6.0 
Pupunha 86 

Guariroba 1.3 

Milho 7207 

textura média. Embora a produtividade (te 

milho seja também afetada pela textura do 

solo, os efeitos são menos explícitos que os 

observados para café e pupunha. A guariroba 

não teve sua produtividade afetada pelo sis-

tema de consórcio ou tipo de solo. 

5.0 2.0 
4.0 2.8 

25 2 

1.4 1.3 

6530 6200 

Valorização do Meio Ambiente, 1996. p.333-334. 

GIJ1MARÁES, D.P. instruções para a produção de 

mudas e plantio do mogno (Swfetenia marro-
phy//a King.) na região dos cerrados. Planaltina: 

ENIBRAPA-CPAC, 1998. 5p. EMBRAPA-CPAC 

Comunicado Técnico, 73). 
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Introdução e estabelecimento de consórcios 

agroflorestais de Tectona grandis U. (teca) 

com Coffea arabica (cafeeiro) em Lavras - MG" 
Renato Luis Grisi MACEDO ( ); Nelson VENTURIN (2); Jozébio Esteves GOMES (3); 

Frederico Wesley Figueireido DANTAS (4); Elisete Maialu Giacomirn LIMA (5) 

(i, 2, 3, 4 e 5) Universidade Federal de Lavras-MO. 

A consorciação da Tectona grano'is L. f. 

(Teca) com culturas perenes constitui unia 

modalidade de sistema agroflorestal que, 

segundo a classificação atual quanto aos tipos 

de cultivos associados, se enquadra conio 

sistema silviagrícola, também chamado de sis-

tema agrossilvicultural ou agrossilvicultura. 

Embora o cafeeiro seja normalmente cultivado 

a pleno sol, a espécie ('otíca arabica L. é ori-

ginalmente uma espécie adaptada à sombra, 

sendo que as plantas sombreadas apresentam 

taxas fotossintéticas substancialmente superior 

àquelas mantidas a plena luz solar. O cafeeiro 

é mais adaptado a plantios adensados, onde o 

sombreamento mútuo proporciona baixa 

intensidade luminosa e baixas temperaturas 

foliares, condições ideais para a fotossíntese e 

uni crescimento mais eficiente. A teca (Teetona 

granclis Lf.), de modo contrário ao cafeeiro, é 

classificada como planta heliófila, considerada 

um eficiente sistema conversor de energia solar 

em produção de madeira. Um aspecto impor-

tante a considerar nos sistemas agroflorestais 

permanentes de cafeeiro e teca é a sua orien-

tação de plantio em relação ao sentido leste-

oeste, visando prover maior luminosidade para 

o desenvolvimento e produção do cafeeiro. No 

entanto, isso só é possível em terrenos mais ou 

menos planos ou tias faces norte e sul dos 

terrenos suave-ondulados. Desta maneira, a 

consorciação bem planejada do cafeeiro coni 

teca certamente poderá contribuir para a 

manutenção da luz e temperatura em níveis 

adequados para um melhor desenvolvimento e 

produção do cafeeiro. Normalmente, a capaci-

dade de estabelecimento das espécies florestais 

de rápido crescimento no campo é avaliada 

nos primeiros períodos pós-plantio, através da 

sua porcentagem de sobrevivência, pois são  

sob estas condições de campo que, normal-

mente, as mudas de diferentes espécies flo-

restais diferem em suas expressões fenotipicas 

de adaptação e vigor. O objetivo do presente 

trabalho foi analisar o potencial de estabeleci-

mento inicial de mudas de Tectona grano7s LI 
(Teca), introduzidas em consórcios agroflo-

restais com ('offea arabica L. (cafeeiro), em 

Lavras-MO. O experimento envolvendo os con-

sórcios agrofiorestais com cafeeiro e mudas de 

teca foi instalado no delineamento de blocos 

casualizados com sete tratamentos e quatro 

repetições, totalizando vinte e oito parcelas 

experimentais. Os tratamentos são constituídos 

por mudas de teca introduzidas na lavoura 

cafeeira tios seguintes espaçamentos: Ti (6m x 

6m); T2 (6m x 3m); T3 (12m x 4m); T4 (9m x 

6tn); T5 (6m x iOrn); T6 (6m x 1 2m) e T7 

(plantio de teca solteira, no espaçamento de 

3m x 2m). Utilizou-se mudas de teca de toco 

(te raiz nua previamente enraizadas por um 

período de uni mês, em sacos plásticos de 

23cm de comprimento por 12cm de largura. O 

experimento foi instalado em meados de 

janeiro de 2000, em unia lavoura plantada com 

cafeeiro (Coffea arabica L.), "cultivar acaiá", no 

espaçamento adensado de 2,0m x 0,75m, 

eqüivalendo a uma densidade de 6.666 plan-

tas/ha, com trés anos de idade: apresentava-se 

com stand uniforme, caracterizado por altura 

média de plantas de 1 ,23m, diâmetro médio 

do coleto das plantas de 3,26cm, área de pro-

jeção de copa, entre linhas de plantio de 

0,82rn e total entrelaçamento de copas na 

linha de plantio, com estados fitossanitários, 

nutricionais e vigor vegetativo, considerados 

excelentes. A área experimental foi inteira-

mente capinada e trilhou-se as linhas de plan-

tio dos cafeeiros. Para se realizar o plantio de 

NIr 
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mudas de teca, conforme os tratamentos 

prescritos anteriormente, recepou-se total-

mente dois pés de cafeeiro, abrindo-se um 

espaçamento livre de 1 ,5m na linha de plantio 

para plantio das mudas de teca, em covas 

abertas com 30em x 30cm x 30cm, adubadas 

com 200g de termofosfato YOR1N. A seguir, 

realizou-se a adubação por cobertura com 

1 50g de adubo NPK (20 - 05 - 20)/cova de 

cafeeiro e, aplicou-se herbicida pré-emergente 

GOAL-BR, nas entrelinha do cafeeiro. 

Estaqueou-se individualmente todas as mudas 

de teca plantadas, com estacas de bambu de 

aproximadamente 2,Om de altura, para facilitar 

a sua localização dentro da lavoura cafeeira. As 

covas de plantio das mudas de teca foram 

mantidas no limpo através de capinas manuais 

e de rebaixamento constante das brotaçõcs dos 

tocos remanescentes dos cafeeiros recepados 

anteriormente. Decorridos cinco meses cIa 

instalação do experimento, em meados de 

junho de 2000, avaliou-se a sobrevivência das 

mudas de teca, através da contagem do 

número de mudas vivas de teca por repetição 

dos tratamentos. Os resultados de porcen-

tagem de sobrevivência das mudas de tcca 

foram transformados para arco-seno V X/100 

e, foram submetidos à análise de variáncia pelo 

teste F, e as médias comparadas pelo teste 

Scott e Knott, em nível de 5w/o de probabili-

dade. A análise de variância (QM = 0,124023 e 

CV = 27,70/6), revelou que não existem difer-

enças significativas entre os tratamentos, para 

a porcentagem de sobrevivência das mudas de 

teca. As porcentagens médias de sobrevivência 

das mudas de teca obtidas foram as seguintes: 

TI (750/o); T2 (50%); T3 (62,5 0/o); T4 (75%); 

T5 (37,5°/o0); T6 (50%) e T7 (56,3%). 

Considerando-se todos os tratamentos do 

experimento, a porcentagem média de sobre-

vivência das mudas de teca foi de 58,04%. A 

análise de variãncia revelou que existem dife 

renças significativas entre blocos para a por-

centagem de sobrevivência das mudas de teca. 

A maior porcentagem de sobrevivência foi 

observada para o bloco 4 (78,6%) que diferiu 

dos demais blocos, que apresentaram porcen-

tagens de sobrevivência semelhantes entre si: 

bloco 1 (46,4%), bloco 2 (50%) e bloco 3 

(57, 0/o) Estes resultados podem ser atribuidos 

à localização específica do bloco 4, que se 

encontra nas cotas inferiores da declividade da 

área experimental. De acordo com a topose-

quência de distribuição dos blocos, nestes 

locais, geralmente, ocorre maior acúmulo de 

umidade e de fertilidade natural, fatores estes 

que provavelmente favoreceram o maior esta-

belecimento das mudas de teca neste bloco. 

Acredita-se que os valores de estabelecimento 

das mudas de teca obtidos no campo, apesar 

de não apresentarem diferenças estatísticas 

entre tratamentos, provavelmente, foram influ-

enciados pela competição diferenciada por luz; 

pois as mudas de teca foram introduzidas nas 

linhas de plantio do cafeeiro (plantados segun-

cio as orientações das curvas de nível), que 

estavam dispostas em diferentes sentidos 

topográficos e expostas a diferentes faces de 

exposição em relação ao caminhamento do sol, 

conforme as variações (la declividade da área 

experimental. Para fins comparativos, a seguir 

são apresentados outros resultados experimen-

tais de introdução cia teca, realizados no esta-

do de Minas Gerais. Macedo et aI., (1 999a), 

relata que obteve 100 0/o de sobrevivência para 

mudas de teca de toco de raiz nua previamente 

enraizadas em sacos plásticos (de 28cm de 

comprimento por 13cm de largura), por um 

período de dois meses, que foram plantadas no 

campo (a pleno sol, no espaçamento 3m x 2m) 

com uma altura média de aproximadamente 

18cm. Experimentos para se testar espaçamen-

tos, e outro de tipos de preparo (lo solo, insta-

lados em Vazante-MG, na Companhia Mineira 

de Metais, apresentaram, respectivamente, os 

seguintes resultados: 78,4 0/o e 70,4 0/o de sobre-

vivência para as mudas de toco de raiz nua de 

teca, avaliadas quatro meses após o plantio 

definitivo no campo. Em Brasiiàndia-MG, em 

experimentos para se avaliar os efeitos da 

calagem e da fosfatagem sobre o estabeleci-

mento da teca, e em outro para se avaliar 

espa ça m en tos/d esra m a Id esba ste (futuros), 

obtiveram-se, respectivamente, 640/o e 54 0/o de 

sobrevivência para as mudas de toco de raiz 

nua de teca, avaliada três meses após o plan-

tio definitivo no campo (Macedo et aI., 1999). 

E, no experimento sobre o efeito do tempo de 

embebição em água e cia proíundidade de 

p1 a ri tio no estabeleci m cri to cl e tu udas de toco 

Vil:] 



Seção 1écnfta 1 - Biudiversidade e Processos Funcionais cie SAF 

de raiz nua de teca introduzidas em 

Brasilândia-MG, instalado na Companhia 

Mannesmann Florestal, a porcentagem média 

de sobrevivência das mudas de teca, con-

siderando-se todos os tratamentos, foi (Te 

42,52 0/o, avaliadas três meses após sua insta-

lação no campo (Macedo, 1999b). Os resulta-

dos de sobrevivência obtidos nestes locais, 

considerando-se as particularidades inerentes 

de cada um dos experimentos, de um modo 

geral, foram atribuídos ao tipo de muda 

utilizada, associado a problemas relacionados a 

irregularidades na precipitação pluviométrica 

pela ocorrência de veránicos, pós-plantio no 

campo e irrigação insuficiente para atender a 

demanda de água exigida nesta fase de esta-

belecimento. Considerando-se que a sobre-

vivência das mudas, pós-plantio, depende 

principalmente da rapidez de enraizamento e 

da capacidade do sistema radicial para o 

fornecimento de água e de nutrientes à parte 

aérea , sugeriu-se, a partir destes experimen-

tos, que o plantio da teca, nesta região, seja 

realizado no inicio da estação chuvosa, com 

mudas produzidas em sacos plásticos ou 

tubetes, com sistema radicular já formado. Os 

resultados obtidos neste presente experimento 

sugerem que para o estabelecimento da 

Tectona çjraiidis U. em consórcio com 

cafeeiro, as mudas de teca deverão ser plan-

tadas no campo com antecedência de uni ano 

antes das mudas de coffea arabíca ou, no 

máximo, no mesmo ano de plantio do cafeeiro. 
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Leguminosas de hábito lianescente: importância 

chave para a fixação biológica de nitrogênio 

na sucessão secundária inicial? 
Christoph GEHRING (1).; Paul L.G. VLEK (2); Luiz Augusto Gornes de SOUZA(3). 

0 e 2) Univ. de Bonn, Alemanha/Embrapa/CPM, Manaus-AM. 
(3) INPA/CPCA, Manaus-AM. 

A agricultura migratória praticada 

tradicionalmente na Amazônia, que utiliza 

práticas de derrubada e queima da floresta, 

causa grandes perdas de nutrientes impor-

tantes para os cultivos subseqüentes. A vege-

tação espontânea, também conhecida como 

vegetação secundária ou 'capoeira', que colo-

niza as áreas cultivadas por um curto período 

e que posteriormente são abandonadas para o 

pousio, recupera os nutrientes perdidos e, 

assim, é um fator determinante para o sucesso 

ou o fracasso do próximo ciclo de cultivo. As 

perdas do nutriente mais importante - o 

nitrogênio - podem atingir 97% dos estoques 

aéreos, ou seja, todo o nitrogênio estocado nas 

plantas e na liteira (Hblscher et al., 1997), o 

que é atribuido principalmente aos processos 

de volatilização e lixiviação, que ocorrem 

durante e após a queima da vegetação. 

O mecanismo mais importante para a 
recuperação do nitrogênio é a Fixação Bioló-

gica de Nitrogênio (FBN), que ocorre natural-

mente com espécies espontâneas de legumi-

nosas, quando colonizam as áreas de cultivo 

abandonadas. Para estabelecimento de um sis-

tema de cultivo sustentável é necessário saber 

em que fase da sucessão secundária a FBN 

ocorre e quais componentes da vegetação con-

tribuem para a reposição dos estoques de N. 

Esse estudo está sendo executado nos 

municípios de Presidente Figueiredo (100km ao 

norte de Manaus) e Rio Preto da Eva (70km a 

leste de Manaus), Amazonas, em áreas de colo-

nização agrícola. Foram escolhidas cinco 

cronoseqüências, correspondentes a 26 áreas, 

selecionadas em vegetação secundária e mata 

primária. As áreas secundárias encontravam-se 

com tempo de pousio variando entre 2 a 25 anos 

após a derrubada e queima da floresta, e foram 

cultivadas por alguns anos com mandioca. 

Nas 26 áreas estudadas, todos os indi-

víduos pertencentes â família leguminosae 

foram mapeados, tendo sido registradas cerca 

de 11 mil plantas. Cerca de 98% das plantas 

foram identificadas em nível de espécie, regis-

trando-se, também, o hábito de crescimento 

(árvore ou cipó), a altura e o diâmetro dos indi-

víduos. Baseado nessas dimensões, foi estima-

da a biomassa de cada planta. Para obtenção 

desta estimativa foram aplicadas equações 

alométricas adotadas da literatura, e que foram 

desenvolvidas para as árvores. Com  as espécies 
lianescentes as equações foram provisoria-

mente determinadas no campo, envolvendo 

até o momento 430 plantas, de 23 espécies. 

Ainda se desconhece, para a maioria 

das leguminosas nativas da Amazônia, sua 

capacidade específica de formar simbiose com 

rizóbios. Na classificação da capacidade 

nodulífera das cerca de 150 espécies de legu-

minosas encontradas nas áreas estudadas, 

foram utilizadas as listagens básicas de Alien e 

Alen (1981) e Haliday e Nakao (1982), e tra-

balhos posteriores feitos na região amazônica 

(Moreira et a]., 1992; Souza et ai., 1997, etc), 

complementados por observações locais, con-

siderando-se, também, as tendências obser-

vadas em nível tribal. Essa classificação não 

traz informações sobre a nodulação atual, que 

depende de fatores bióticos ou ahióticos, como 

a disponibilidade de nutrientes no solo, pro-

priedades físicas, luminosidade, a presença de 

substâncias alelopáticas, etc. Como a maioria 

desses fatores é sujeita a mudanças com o 

desenvolvimento da vegetação, esperam-se 

diferenças sistemáticas no grau de nodulação e 

de FBN atual ao decorrer da sucessão. 

Na biomassa das leguminosas presentes 

na capoeira, constata-se um aumento de 

aproximadamente 2,5t de matéria seca 
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aéreajha em "capoeira nova" (1-4 anos de 

idade), até cerca de 6t1ha em "capoeira velha" 

(20-25 anos de idade). Por comparação, a bio-

massa das leguminosas atinge cerca de 221:1ha 

na mata primária. No hábito de crescimento 

das leguminosas verifica-se que a composição 

da biomassa muda substancialmente no decor-

rer da sucessão. A fase inicial da sucessão está 

dominada pelos cipós, e aproximadamente 3/4 

da biomassa nos primeiros quatro anos advém 

de leguminosas lianescentes. Enquanto a bio-

massa produzida pelas espécies lianescentes 

continua estável, a contribuição delas se reduz 

com o decorrer do tempo nas capoeiras com 5-

25 anos de pousio, para aproximadamente 

500/o. isso se deve ao incremento constante da 

presença de leguminosas arbóreas. 

Contrariando a grande contribuição das legu-

minosas lianescentes em vegetação secundária, 

em mata primária a biomassa das lianas 

alcança somente 20/o_30/o.  Esse valor concorda 

com resultados da literatura, que constataram 

uma importãncia insignificante, em termos de 

acúmulo de biomassa, dos cipós em geral, nas 

matas não perturbadas (Fearnside, 1992). 

Cerca de 93 0/o_95 0/o da biomassa das 

- leguminosas que crescem nas capoeiras 

pertencem a espécies capazes de formar 

simbiose com Rhizobia. Os trabalhos desen-

volvidos permitiram a observação de que a 

freqOência de cipós nodulíferos é em média 

ainda mais alta que a de árvores nodulíferas. 

Em contraste marcante, a contribuição das 

leguminosas que não tem habilidade 

nodulífera é alta na mata primária e foi esti-

mada em cerca de 40/o tia biomassa, o que 

concorda com Moreira et aI., 1992. 

A dominância da biomassa potencial-

mente nociulifera em vegetação secundária, 

por si só não significa uma atividade atual de 

FBN. Não obstante, essa propriedade aparente-

mente traz vantagens competitivas para as 

espécies pioneiras, na recuperação sucessional 

após a perturbação. Por outro lado, a elevada 

contribuição de leguminosas não nodulíferas 

em mata primária, indica a ausência de vanta-

gens competitivas p a ra a capacidade 

nodulífera nesse ecossistema, possivelmente 

porque neste ambiente o nitrogênio encontra-

se mais disponível. lsso reforça a teoria que 

espera uma atividade substancial de FBN na 

vegetação secundária para recuperar as perdas 

de N causadas pela derrubada e queima da flo-

resta e pela breve fase de cultivo. Ao contrário, 

não se esperam entradas significativas de N 

pela FBN na vegetação em climax, que encon-

tra-se em estado de equilíbrio, com entradas e 

perdas mínimas de nutrientes. 

Aparentemente, as leguminosas lianes-

centes são muito importantes para a recuper-

ação e ciclagem de N após a perturbação 

antropogênica. Os seguintes argumentos 

apontam nesse sentido: a grande dominância e 

abundância das leguminosas lianescentes, 

especialmente na primeira fase da sucessão, e 

a composição (lela quase inteiramente por 

espécies potencialmente nodulíferas, a baixa 

relação madeira:folhas, com alta porcentagem 

de massa foliar mais rica em nutrientes (Putz, 

1983) e a decomposição rápida da liteira, pos-

sivelmente causada por uma baixa relação C:N. 

Seguindo esses argumentos, as leguminosas 

lianescentes possivelmente podem ser 

chamadas de grupo funcional chave para recu-

peração de áreas perturbadas e merecem mais 

atenção em futuras pesquisas. 

A contribuição das leguminosas lianes-

centes e das espécies noduliferas pode ser 

aplicada no futuro como bons indicadores de 

perturbação. Os resultados apresentados aqui 

devem ser verificados em outras regiões e tipos 

de vegetação secundária, após vários ciclos de 

derrubada e queima, e, também, em áreas 

degradadas. A inclusão de outras famílias de 

plantas nestes estudos parece ser necessária 

para verificar a importância de cipós para 

outros processos chaves na sucessão 

secundária, como, por exemplo, o acúmulo e a 

ciclagem pela liteira de outros nutrientes. 

Referências Bibliográficas 

AIIEN, O. N.; ALLEN, E. K. (1981): lhe legu-

minosae: a source book of characteristics, uses 

and nodulation. lhe University of Wisconsin 

Press, 812p. 

FEARNS1DE, P. M. (1992): Forest biomass in 

Brazilian Amazônia: coments on the estimate 

7/ 

221 



III Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais 

by Brown and Lugo. lnterciencia 17[1]:19 - 27 

HAUXDAY, 1<.; NAKAO, RL. (1982): TFie sym-
biotic affinities of woody species under con-
sideration as nitrogen-fixing trees. NifTAL 
Project. University of Hawaii, 85p. 

HÕLSCHER D., MÕLLER R. E, DEN1CH M.; 

FËQSTER H. (1997) Nutrient input-output 
budget of s}iifting agriculture in Eastern 

Aniazonia. Nutrient Cycling in Agroecosystems 
47: 49-57. 

MOREiRA, F. M. 5.; SiLVA, M. E. FARiA, S. M 

(1992): Occurrence oi' nodulation in legume 
species in tIie Aniazon region of Brazil. New 
Phytol., 121: 563-570. 

PUTZ, F. E. (1983): liana biomass and leaf arca 
of a 'tierra firme' forest in the Rio Negro basin, 
Venezuela. Biotropica:185-189. 

SOUZA, L. A. G.; SUNA, M. E; MOREiRA, EM. 
S. (1997): Associações rizóbios-arbóreas na 

Amazônia. p.193-219. 1N: NODA, H.; SO1JZA, 
L. A. G.; FONSECA, O. J. M. (editsj: Duas 
décadas de contribuição do lnpa à Pesquisa 
Agronômica no Trópico Umido. inpa, Manaus. 

222 



Seção técnica 1 - Iliodiversidacle e Processos Funcionais de SAF 

Levantamento de plantas daninhas em 

sistemas agroflorestais no município de 

Presidente Figueiredo, estado do Amazonas 
Pvlylene Dutra Barbosa de SOUZA( José Ferreira da SILVA(2); Luciana Souza de Aguiar SOUZA(3); 

Gladys Ferreira de SOUSA(4); Erick FERNADES(5). 

), (2) e (3)Universidade do Amazonas (FCA). (4) Embrapa Amazônia Ocidental.(5)Cornell University 

A ocorrência de plantas daninhas em 

sistemas agroflorestais causa redução no 

crescimento dos componentes e ainda dificul-

ta o seu estabelecimento (Akobundu, 1987; 

Oladokun, 1989). 

Nos SAFs os arranjos espaciais e tem-

porais das espécies cultivadas e níveis de ferti-

lidade do solo podem exercer ou não pressão 

sobre o número de espécies (te plantas dani-

Mias. A avaliação das plantas daninhas usando 

densidade e freqüência tem sido usada por 

vários autores (Carvalho e Pitelli, 1992; Silva et 

ai., 1988). 
O trabalho foi desenvolvido no período 

de abril a agosto (te 1994 em propriedades de 

pequenos produtores no Município de 

Presidente Figueiredo, Estado do Amazonas, 

situado a 107km (la cidade de Manaus. As 

duas propriedades rurais localizam-se entre os 

kni 13 e 51 na rodovia estadual AM-240, que 

liga a sede do município à Vila de Balbina, tias 

comunidades Marcos Freire (km 13) e São 

Francisco dc Assis (km 22), situadas em assen-

tamentos (lo Incra e identificadas como área A 

e área B, respectivamente. Os dois sistemas 

agroflorestais estudados foram constituídos 

por: mandioca + fruteiras; e cu 1 t ivos 

anuais+fruteiras Os componentes tipo fruteiras 

foram cupuaçuzeiro ( T/ieobroma gran(1iflorum 
(Willd. ex Spreng.) Schum), banananeira (Musa 
spp), pupunheira (Eactr/s gasivaes Kunth) e 
ingazeiro (laga e(lulís Mart.). Como cultivos 

anuais utilizou-se arroz e feijão-caupi. Os sis-

temas foram testados com três tratamentos de 

manejo de solos: com adubação NP1K+Matéria 

Orgânica; sem adubação; e com leguminosa 

(amendoim - Aradas hypogea). As áreas (te 

coletas (te plantas daninhas nos diferentes sis-

temas foi de 2,50/o  da área útil das parcelas 

experimentais, usando um quadrado dc  

madeira com 0,4m x 0,4m foi atirado aleatori-

amente nas parcelas. Nesta área de 0,1 6m2 as 

plantas eram contadas e identificadas. Quando 

não foi possível a identificação das plantas 

(laninhas 110 campo, estas foram coletadas, 

herborizadas pelo método convencional e suas 

excicatas foram enviadas para o Herbário do 

Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia 

para identificação. Utilizou-se, em alguns 

casos, literatura especializada (Kissmann e 

Groth, 1992; Le Bourgeois a Merlier, 1995). 

Para o estudo quantitativo foi efetuada 

a contagem do número de plantas de cada 

espécie, a partir do qual realizaram-se os cál-

culos (le densidade e freqüência de ocorrência. 

A densidade foi definida como o número de 

indivíduos de cada espécie por metro quadra-

do Carvalho e Pitelli (1992). A freqüência das 

espécies daninhas foi calculada pela fórmula E 

= (p/t) x 100, apresentada por Greig-Smith 

(1983), onde: p = parcelas ocupadas e t = 

número total de parcelas. A densidade de plan-

tas daninhas entre as culturas (Tabela 1) foi 

superior tia lavoura de arroz na área B, nos 

tratamentos com adubação 1 (NPK + M.O.) e 2 

(sem adubação). Valor elevado também ocor-

reu na área do produtor (120 plantas/m2). 

Tanto na área do produtor como nos SAFs 

implantados P. conjugatum foi a que apresen-

tou maior densidade. P. conjugatum, 
l/omelepissp. e ('ecropíasp. apresentaram fre-

qüência de 100% (Tabela 2) e P. conjugatum 
foi a que apresentou maior densidade seguida 

porO. covrnbosa (Tabela 1). 

Apesar de maior freqüência e densidade 

ser de Poaceaes, o maior número de espécies 

ocorreu na Asteraceae. 

A espécie P. conjugatum merece espe-

cial atenção para o seu controle por ser uma 

planta C4 e sobreviver em ambientes com bai- 

1 Eng. Agrõn. (Use Universidade cio Arnozono JfA, Av Gol Rocrigo (II fiamos, 3000, (5007/-COO, Marraus-AÁ( 	 223 



III Congresso Brasileiro de Sistemas Agroliorestais 

TABELA 1. Densidade de plantas daninhas em planta/m2 em diferentes sistemas agroflorestais no município de 
Presidente Figueiredo. 

Cultura Adubação Área SEUGI 	HOM2 CECR03 AMBEL4 OLIJCO5 PASCO6 CLAF7 F'ELL8 CMIJC9 EREIICIO IALII Total 

Arroz 	1 A 2,34 4,10 1,17 1,17 11,72 1,76 0,59 0,20 000 0,00 0,00 23,04 
B 1,37 12,89 0,20 8$89 10,55 166,11 0,10 0,59 2$15 0,10 0,10 203,02 

2 A 1,07 5,66 0$29 0,20 12,21 13,08 0$59 0,39 0$00 0$00 000 33,48 
2 8 2$83 13,88 0,68 0 $ 10 17,28 78,65 000 0,10 2,83 0,29 0,00 116,64 
3 A 0,68 12,01 0,78 0,49 65,62 6,15 0 $ 00 0,29 0,00 0 $ 00 0,00 86,03 
3 B 3,22 7,41 0,88 1,85 26,50 10,84 0,10 0,00 0.10 0,10 0,39 51.39 

Mandioca 	1 A 1,39 8,78 0,73 2,35 17,85 10,78 3,52 1,03 0,00 0,49 0,59 47,51 
B 3,10 7,53 1,19 4,32 13,86 35,99 0,00 0,00 1,64 2,99 038 70,99 

2 A 1,78 6,16 2,50 0,26 7,78 9,93 1,29 1,73 0,00 0,35 2,01 33,78 
2 8 1,78 3 $ 04 0,89 1,42 453 13,02 0,00 0,00 0,11 1,34 1,36 27,49 
3 A 1.19 4,78 1,12 0,63 5,71 3,87 0,74 048 0,00 0,78 0.42 19,71 
3 13 1,44 2,72 0,81 3,96 26,14 4,05 0,07 1,08 0,08 0,18 1 $ 04 42,37 

Feijão 	1 A 0,21 4,48 0,32 2,09 19,79 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,15 
8 0,50 5,47 0,32 0,63 8,58 8,91 0,00 4,69 3,75 3,60 0,00 36,42 

2 A 1,63 6,50 1,11 0,29 7,40 34,86 0 $ 00 0,20 0.00 0,20 0,00 52,18 
2 8 0,47 0,16 0,16 000 0,16 18,60 0,00 234 1,25 1,10 0,00 2422 
3 A 1,43 11,88 0,82 0,29 8,30 3,24 0,20 0,00 0,32 0 $ 00 0,32 2679 
3 13 2,03 13,44 2,03 0,63 0,00 1,88 0,00 0,16 0,00 0,63 0,16 20,93 

Produtor 	1 A 0,00 6,56 1.72 0,78 5,62 8,91 14,53 0,63 0,00 0.31 0.78 39 $ 83 
13 3,75 1,41 1,41 0,31 52,50 59,22 0,00 0.00 .0,00 1,88 0,00 120,47 

Total 32,21 138,84 19,10 30,63 322,09 494,08 21,72 13,88 13,01 14,31 7,54 1107,39 

1- So/anum rugosum; 2- /-/orno/epis sp. 3- Cecropia sp. 4- Ambrosfa e/at/or; 5- O/deu/and/a coiytnbosa; 6- /'aspa/urn conjugatun 
7- Chrono/aena /aewgata; 8- Porop/ry//uzn e//i»t/eum; 9- Cbrono/acna cU. mucronata; lo- Ereebites /rferacifo/ia; II - /r/bac/,/a a/ata. 

TABELA 2. Espécies, famílias e freqüências relativas a área A e B nos sistemas agroflorestais 
avaliados no município de Presidente Figueiredo, Amazonas. 

Espécie Família A 13 
Freqüência ( 0/o) 

Ambrosia elatior L. Asteraceae 100 90 
Cecropfasp. Cecropiaceae 100 100 
C/irono/aena /aevijata (Lam.) K a R. Asteraceae 70 30 
Chrono/aena ci inucronata (Gardn.) PC . Et R. Astcraceae 10 80 
Erec/,ftes hferac/fo/fa (L.) RoL Ex DC. Asteraceae 50 100 
1/omo/ep/ssp. Poaceae 100 100 
Ir/bachia a/ata (Aubi.) Moas Gentianaceae 50 50 
0/den/andia eorymbosa L. Rubiaceae 100 90 
Paspa/umconjugatumBerg. Poaceae 100 100 
Porophy//um e//iticurn (L.) Cass. Asteraceae 80 50 
Solanuni rugosum Dun. Solanaceae 90 100 
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xos niveis de radiaç5o solar, comum em SAFs. 
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Levantamento de plantas daninhas nas culturas 
de cupuaçu e pupunheira em monocultivo e 

em agrossistema na Amazônia 
Luciana Souza de Aguiar e SOUZA(1): José Ferreira da SILVA(2); 

Myene Dutra Barbosa de SOUZA(3). 

(2), (3) Universidade do Amazonas 

1 

/ 

As plantas claninhas são, em gera!, o 

fator que causa a maior redução da produção 

nas atividades agrícolas. Estas plantas furtam 

energia do homem, hospedam pragas e 

doenças e constituem a maior barreira para a 

produção de alimentos e desenvolvimento 

econômico em muitas regiões do mundo 

(Musik, 1970). 

A redução de produtividade ocasionada 

pelas plantas daninhas nos sistemas agrícolas 

deve-se à competição por fatores consumíveis 

como água, gás carbônico, nutrientes e luz. 

Além disto, estas plantas causam outros pre-

juízos diretos como: redução da qualidade do 

produto comercial, não certificação de 

sementes de culturas, intoxicação à animais 

domésticos e parasitismo em plantas cultivadas 

(Silva et a]., 2000). 
Os efeitos negativos observados no 

crescimento, desenvolvimento e produtividade 

de uma cultura não devem ser atribuidos 

exclusivamente à competição imposta pelas 

plantas daninhas, mas resultante das pressões 

ambientais de ação direta da competição, 

alelopatia, interferência na colheita entre out-

ras (Pitelli, 1985), comuns em sistemas 

agroflorestais. 

Este trabalho teve por objetivo levantar 

as espécies de plantas daninhas que ocorrem 

nos cultivos de cupuaçuzeiro e pupunheira 

em monocultura e como componentes de sis-

temas agroflorestais. 

O levantamento das plantas daninhas 

foi realizado na Fazenda Experimental da 

Universidade do Amazonas, localizada no km 

39 da BR 174, durante o mês de agosto de 

2000, em três áreas cultivadas, sendo uma 

com cupuaçuzeiro de quatorze anos de idade, 

uma outra área com pupunheira da mesma 

idade e uma terceira com um sistema agroflo- 

restal destas duas espécies com 5 anos de 

plantio. 

As amostragens dos dados foram feitas 

em cada área coletando as espécies daninhas, 

usando um retângulo de madeira de (0,50 x 
1,00 m) atirado ao acaso 9 vezes em cada 

área. As plantas foram cortadas rente ao solo, 

separadas por espécie e família. A identifi-

cação das espécies fez-se por comparação na 

literatura (Lorenzi, 1988, Kissmann, 1997). 

A freqüência das espécies daninhas 

foram calculadas pela fórmula F= (p / t) x 100, 

apresentada por (Greig-Smith, 1983) onde: F = 

freqüência; p = parcelas ocupadas e t = 

número total de parcelas. 

A abundância foi avaliada baseando-se 

na escala de Maltzew, utilizada em trabalhos 

de Gemtchujicov et aI., Peixoto et aI., apud 

Carvalho e Pitelli (1992), através da qual se fez 

uma avaliação geral da comunidade em relação 

a ocorrência das espécies da seguinte forma: 

U - espécie encontrada uma única vez no 

campo todo; R - espécie encontrada rara-

mente (de 1 a 100/o);  Sol - espécie encontrada 

em forma de indivíduos solitários, aparecendo 

eventualrnente no meio da cultura (de 11 a 

20%); sp - espécie em relativa abundância, 

havendo porém dominância da cultura (de 21 
a 30%); cop - espécie distribuída e em alguns 

lugares prevalecendo sobre a cultura (de 31 a 

40%) e com distribuição maior que 41v/o. 

O coeficiente de similaridade foi calcu-

lado baseando-se na seguinte fórmula propos-

ta por Sorensen (1980): CS = [2 C /(A + B)] x 
100, onde: A = número de espécies do habitat 

A; B = número de espécies do habitat B e C = 

número de espécies comuns aos dois habitats. 

Foram encontradas vinte e uma espé-

cies de plantas daninhas pertencentes a doze 

famílias 

7)Engenheiro Agrõnoma. Ruo 06, Od. 7 C194, Cf Colina do Aleixo 69083-490 São José / Manaus,AM, 

e-mod: Iucianasouza@objetivoner.ccm.br  226 



Seç5o Técnica 1 - Biodiversidade e Processos Funcionais (te SAF 

TABELA 1. Espécies de plantas daninhas, por área com suas respectivas freqüências. Manaus-

AM, 2000. 

Espécie/Área 
	

Abundância 	Freqüência (o/o) 

1 Área com consórcio 

Clidemia sp. sp. 22 

Croton miquelensis Feçjuson SoL Ii 

Cyperus rotundus L. Sol. 11 

Ijesmodiuni incanun (Sw.) D.C. dom. 78 

tlomolepsis aturiensis (Kunlh.) Chase dom. 67 

Ipomoea sp. sp. 22 

Lantana camara L. Sol. li 

Mimosa pudica L. Sol. 11 

Paspalum multicaule 	Poir. Sol. 11 

Phyllanthus niruri L. sp. 22 

Sperniacoce verticillata L. Sol. 11 

Stachytarpheta polyura Schauer. D. C. cop. 33 

Turnera ulmifolia L. Sol. 11 

2. Arca com cupuaçuzeiro 

Astrocaryum aculeatum G.F.W.Weyer Sol. 11 

Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf Sol. 11 

Clidemia sp. sp. 22 

yperus rotundus L. dom. 67 

Desmodium incanun (Sw.) D. C. dom. 67 

Eclipta alba (L.) llassk. dom. 44 

Panicum laxurn Swartz dom. 78 

Paspalum multicale Poir. Sol. 11 

Rynchospora ciliata (Vahl) Kük dom. 67 

Spermacoce 	verticiflata L. dom. 89 

3. Arca com pupunheira 

Clidemia sp. dom. 44 

Cyperus rotundus L. dom. 44 

Desmodium incanum (Sw.) D.C. dom. 44 

Euphorbia heterophylla L. sp. 22 

Lantana camara L. Sol. 11 

Panicum laxum Swartz dom. 67 

Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. Sol. 11 

Rynchospora ciliata (Vahl) Kük dom. 100 

Spermacoce verticillata L. dom. 78 

Vismia guianensis DC. Sol. II 

U . espécies encontradas uma única vez no campo todo 

espécies encontradas raramente e d espercebidas no meio da cultura (1 a bolo) 

Sol . espécies 	em Forma de individuos solitâ rios, a parecendo ever.tua 1 mente no meio da cultura 	11 a 200/o) 

sp - espécies em relatva abundO ncia, havendo porém dominúncia da cultura (21 a 30%) 

cop - espécies dist ribuidas e em a lg uns lugares prevalecendo sobre a cultura (31 a 400/o) 

dom . espécies d istribu idas em todos os lugares prevalecendo sobre a cultura (acima de 41 0/61 

A família mais expressiva foi 

Poaceae (Tabela 1), apresentando quatro espé-

cies, sendo as que mais ocorreram H. aturíen-

sis e P. laxum. A alta ocorrência das espécies 

desta família pode ser devido à adaptação ao 

ambiente de baixa luminosidade, alta umidade 

Telativa e alta temperatura média anual. Este 

resultado está de conformidade com os obti-

dos por Silva et. al. (1988.) 

As famílias Fabaceae, Rubiaceae e 

Cyperaceae foram as que apresentaram maior 

freqüência. Destas, as mais freqüentes foram 

D. incanum com freqüências de 78 0/o, 67 0/o e 

440/o no sistema agroflorestal, cupuaçuzeiro e 

pupunheira, respectivamente. S. verticií/ata 

com freqüências de 11 0/o, 89 0/o e 78 0/o no sis-

tema agroflorestal, cupuaçuzeiro e pupunheira, 

respectivamente. R. ri//ata com 67 0/o de fre-

qüência na área de pupunheira e 100 0/o de fre-

qüência na área de cupuaçuzeiro (Tabela 1). 
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TABELA 2. Coeficiente de similaridade (°io) entre as plantas daninhas nas três áreas. 
Manaus-AM, 2000. 

Cultivos 	 Cu puaçuzeiro 	Sistema aqrollorestal 	 Pupunhcira 

Sistema açjroflorestal 	 34,8 	 - 	 - 
Pupunheira 	 54,5 	 32,0 	 - 
Cupuaçuzciro 	 - 	 - 	 - 

D. incanum foi encontrada nas 3 áreas, 

S. verticillata teve baixa frequência no SAF e 

altas nos monocultivos, enquanto as espécies 

de Poaceae tiveram maior número nas 3 áreas 
avaliadas. 

Os coeficientes de similaridade (Tabela 

2) encontrados foram os seguintes: sistema 

agroflorestal em relação à área de cupuaçu 
34,8 0/a, pupunheira em relação à área de 
cupuaçu 54,5 0/o e pupunheira em relação ao 

sistema agroflorestal 32,0%. Estes valores 

encontrados evidenciam que há maior (54 0/o) 
quantidade de espécies de plantas daninhas 

em comum entre as áreas de pupunheira e 

cupuaçuzeiro em monocultivo do que quando 

as duas espécies encontram-se em sistema 

agroflorestal, provavelmente em razão da 

menor densidade de radiação global que incide 

sobre as plantas daninhas. 
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Seção Técnica 1 - Biodiversidacle e Processos Funcionais de SAF 

Levantamento de uma população de mulateiro 

(Calycophyllum spruceanum) em pastagem no Acre' 

Idésio Luis FRANKE (2) 

(2) Embrapa Acre, Rio Brarco-AC 

Árvore nativa da Amazônia, é conheci-

da como pau-mulato, mulateiro, mulateiro-da-

várzea. Na Amazônia peruana, onde ocorre em 

abundância, principalmente ao longo dos rios, 

é denominada de capirona. Caracteriza-se pela 

constante renovação da casca, a qual muda da 

tonalidade verde até castanho. Devido à cons-

tante renovação da casca, acredita-se que a 

mesma contém várias substâncias rejuvenesce-

doras, sendo usada por várias tribos indígenas 

para banhar-se em forma de extratos. 

O mulateiro ocorre em todas as áreas 

florestais do Estado do Acre, detectando-se sua 

presença da terra firme à área inundável. 

Observa-se, entretanto, que as maiores densi-

dades de mulateiro ocorrem na margem de rios 

e em solos argilosos (principalmente, do tipo 

tabatinga). É possível ver nas margens de 

muitos rios, como por exemplo Caeté, Macauã, 

laco, Antimari, Riozinho, regeneração abun-

dante de mulateiro. Plântulas e mudas chegam 

a dominar o sub-bosque, sendo a regeneração 

hegemônica em extensas áreas de várzeas. Em 

áreas alteradas pela ação antrópica lorenzi 

(1992), afirma que o mulateiro ocorre em toda 

Amazônia, sendo sua incidência alta nas 

várzeas dos rios. Seu crescimento é considera-

do moderado. Em estado natural é comum 

encontrar-se o mulateiro em agrupamentos 

quase homogêneos. 

No Estado do Acre, a madeira do 

mulateiro é bastante ,  empregada na construção 

civil e marcenarias. E uma madeira densa, var-

iando de 0,7891cm (Lorenzi, 1992) a 

0,85g/cm3 (Oliveira et ai., 1992). Madeira mod-

eradamente pesada e dura, resistente à deteri-

oração. De cor branca pardacenta, uniforme e 

lisa, é muito utilizada para a confecção de lam-

bris, réguas, tábuas e móveis de pequeno 

porte. Além disso, é largamente utilizada pelos  

colonos e seringueiros como lenha e na fabri-

cação de carvão. Segundo Guitton (1991), são 

utilizadas ainda como vigas, caibros, ripas, 

tacos, tábuas para assoalho, lambris, estacas, 

moirões e peças torneadas. Possui ainda uma 

ação comprovada como antifúngico, usado em 

feridas, cortes, queimaduras, e diversas doenças 

e parasitas de pele (Mulateiro, 2000). 
A identificação da ocorrência da vege-

tação original em fragmentos florestais é 

essencial para entender a composição floristica 

e fitossociológica dessa população, bem como 

da estrutura genética das populações das espé-

cies envolvidas, visando a conservação e 
recomposição desses recursos, passo inicial 

para a tomada de decisões futuras, opinião 

compartilhada por Kageyama et al. (1989). 

Os conhecimentos referentes à silvicul-

tura do mulateiro em plantios homogêneos e 

em condições de um ambiente antropizado 

pelo desmatamento deixam muito a desejar. 

Oliveira et al. (1992) afirma que o estudo dessa 

espécie em condições de ocorrência natural e 

seu comportamento em plantios homogêneos, 

serão de fundamental importância para seu 

futuro manejo. 

O estudo dos fatores relacionados à 

fenologia, crescimento, regeneração natural, 

produção de mudas, densidade de plantio, pro-

dutividade, dentre outros, será de fundamental 

importância para o estabelecimento de uma 

base de dados que possa fornecer informações 

para definição de um sistema produtivo que 

enseje um manejo adequado da espécie em 

condições de cultivo racional. 

Os objetivos deste trabalho foram 

determinar o crescimento, época de floração, 

caida de folhas e sementes e a quantificação 

de madeira de mulateiro em condições de 

ocorrência natural em pastagem no Acre. 

½. 
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TABELA 1. Individuos, altura e volume por classe diamétrica - 1999. 

-----------------------Hectare -------------------------------------------
DAT' 	N°lndivíduos 	Altura 	% 	Vol. Total Vol- Comercial 	0/0 	Vol.Comercial 

(m) 	Indivíduos (m tfh a / c /c )* 	 Volume (m /ha/s-c) * 

• 	 10-20 19 14,5 16,97 4,13 3,30 4,07 1,98 
20-30 64 15,5 57,56 50,15 40,12 49,43 24,07 
30-40 26 16,5 22,87 37,92 30,34 37,38 18,20 
40 3 18,5 2,95 9,26 7,41 9,13 4,45 

TOTAL 112 100,00 101,47 81,17 100,00 48,70 

* c-c - com casca: 5-e - sem casca 

No presente trabalho, foi estu-

dado o maciço de uma população de Mulateiro 

(('a/ycop/iyllum spruceanurn Benth), no ano de 

1999, numa área de 1,21 ha, com idade de 27 

anos, localizada na Colônia Iquatu, em uma 

pastagem às margens da BR 364, entre as 

latitudes de 09"50'29"S e as longitudes de 

67°56' II" WGr, km 24 no sentido do municí-

pio de Rio Branco a Bujarí, estado do Acre, na 

propriedade da Sra. Maria Albuquerque da 

Silva, cuja área total é de 30ha. Segundo a 

proprietária, o maciço de mulateiro teve 

origem a partir de duas matrizes da espécie 

que foram deixadas no local quando da der-

rubada da floresta primária. 

Foi realizado um estudo censitário 

(Seráfico, 1996), onde foi mensurado o DAP, 

altura total, altura comercial, diâmetro da copa 

e fenologia de cada indivíduo da população. 

Semelhante levantamento de campo, através 

de carninhamento aleatório no interior das 

pastagens, foi adotado por Benedetti e Filho 

(1993), para avaliação e caracterização de frag-

mentos florestais remanescentes, sendo efi-

ciente e capaz de subsidiar as decisões técnicas 

de manejo, visando à recuperação e equilíbrio 

de áreas antropizadas, através de projetos 

agrosilviculturais, com a finalidade de 

manutenção da biodiversidade. Para a coleta 

de dados foram utilizados os seguintes recur-

sos: identificador botânico prático, auxiliar de 

campo, trena, metro, binóculo, dentre outros. 

O solo da área de estudo é caracteriza-

do como Argissolo Vermelho Amarelo, com 

relevo levemente ondulado e mal drenado. 

Trata-se de um solo extremamente argiloso. 

A população de mulateiro ocorre em 

forma de maciço no meio de unia pastagem de 

capini nativo Paspa/um sp. 

O povoamento contabiliza 136 indiví-. 

duos, com altura máxima, mínima e média de 

20,5111, 4m, e 1 5,7m, respectivamente, e uma 

altura comercial média de 1 2,6m. O DAP, 

médio das árvores foi de 25,2cm, sendo que 

alguns indivíduos chegarani a 44cm de DAP. O 

diâmetro de projeção da copa varia entre 1,5m 

e 5,0111, com uma média de 3,2m. Segundo 

Lorenzi (1992) e Guitton (1991) a altura da 

árvore do mulateiro na mata nativa situa-se 

entre os 20m e 30111 de altura, com DAP entre 

30m e 49cm. Verifica-se, portanto, que em 

áreas de pastagem o mulateiro tem um desen-

volvimento semelhante à floresta nativa. 

Estudos conduzidos por Oliveira et al. (1992) 

em um plantio homogêneo de mulateiro, iden-

tificaram um crescimento individual médio, no 

primeiro ano, de 1 tu. Em um arboreto locliza-, 

do na Embrapa Acre, mulateiros com 7,5 anos 

de idade apresentaram crescimento em altura, 

diâmetro de copa e DAP de 6,9111, 2111 e 5,3cm, 

respcctivamcnte. 

O fuste é bastante retilíneo e a desga-

lha natural é visível, formando apenas uma 

pequena copa na parte mais superior. Essa 

característica de auto-poda e fuste retilíneo é 

de fundamental importância para a implan-

tação de reflorestamento. 

O período de maior abundância de 

folha vai de dezembro a maio, época em que 

começa a floração. No período seco, que vai de 

maio a outubro, as folhas caem paulatina-. 

mente. De julho a setembro, as plantas ficam 
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totalmente desfolhadas, permanecendo apenas 

os milhares de pequeninos frutos com minús-

culas sernentes no dossel superior. Do mês de 

setembro a outubro, verifica-se a queda das 

sementes. 

A maioria dos indivíduos estão situados 

na faixa de DAP entre 20cm e 40cm. Além da 

produção de 81,1 7m/ha de madeira comercial 

existente no estoque (Tabela 1), pode-se adi-

cionar 1 3,47m/ha que foi explorada nos últi-

mos dois anos, perfazendo um total de 

94,64m /ha. Possivelmente, no passado, sempre 

que era necessário, o produtor extraia algumas 

árvores de mulateiro para diversos usos na pro-

priedade. 

Observou-se que as árvores que estavam 

mais adensadas (cerca de 3m equidistantes) no 

centro do maciço de mulateiros apresentaram 

maior diâmetro e altura. A partir desse resulta-

do, podemos estimar a produção total de um 

reflorestamento de mulateiro com espaçamento 

de 3m x 3m, considerando um estande de final 

de 1000 árvores/ha aos 27 anos, e uma altura 

comercial e diâmetro médio de 1 3,6m e 27,1cm, 

respectivamente, alcan-çando um volume com-

ercial de 351m/11a ou volume sem casca de 

'21 1m/ha (considerando um rendimento de 

60%). Essa projeção é perfeitamente possível de 

ser alcançada num plantio homogêneo nas 

condições ecológicas aqui descritas. Essa pro-

jeção de produtividade, aliada a alta densidade 

de sua madeira, inclui essa espécie como alter-

nativa promissora na captura de carbono do ar, 

contribuindo para amenizar as mudanças 

climáticas globais cansadas pelo "efeito estufa". 

Os resultados obticlos corroboram a afir-

mativa de Lorenzi (1992) que indica o mulateiro 

para plantio misto em áreas ciliares degradadas. 

Devido às suas características de uso 

múltiplo, o mulateiro pode fornecer madeira, 

lenha, néctar e pólen para as abelhas visando à 

produção de mel, sendo, ainda, usado como 

cerca viva e para fins medicinais. 

O mulateiro apresenta um grande 

potencial para utilização em sistemas silvipas-

tons e reflorestamentos. 

E necessário identificar procedências 

que apresentem boa produtividade, visando à 

seleção e melhoramento e realizar mais avali-

ações acerca do manejo silvicultural envolvendo  

o mulateiro, que permita uma produção susten-

tável e elevada de biomassa. 
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O tucumã (Astrocaryum aculeatum G.F.W. Meyer): 

uma espécie de potencial agroflorestal para 

a terra firme do Estado do Amazonas-Brasil 
Joanne Réçjis da COSTA 

(1) INPA/Núcleo Agroflorestal 

Um dos grandes problemas para a for- 

mulação de propostas agroflorestais adequadas 

é o pouco conhecimento sobre as espécies 

arbóreas. Para as condições da Amazônia, há 

mais de cem espécies de potencial interesse. 

Porém, são escassas as informações agronômi- 

cas ou silviculturais sobre a maioria delas, e os 

dados existentes geralmente não estão 

disponíveis de forma organizada. Para 

preencher esta lacuna, o Núcleo Agroflorestal 

do lnpa iniciou a preparação de um catálogo 

de espécies agroflorestais, elaborando textos 

sobre sua importância e cultivo. O público-alvo 

para estes textos são os técnicos extensionistas 

e os próprios agricultores. A primeira espécie 

estudada foi o tucumâzeiro (Astrocaiywn 
acu/eaturnG.RVV. Meyer), que produz uma das 

frutas mais procuradas na cidade de Manaus. 

Neste trabalho, são mostradas informações 

sobre o tucumãzeiro, de maneira que possa 

incentivar seu plantio e orientar seu manejo. 

Para facilitar a coleta e a organização 

das informações, foi preparado um roteiro (Van 

Leeuwen, 2000) que focaliza tópicos de inter- 

esse prático: hábito da planta, produto e 

serviço principais, eventuais produtos e 

serviços secundários, produção (nível, período 

do ano), idade produtiva, retorno econômico 

em condições de baixos insumos, exigências 

ecológicas, obtenção e seleção do material 

para plantio, multiplicação, técnicas de cultivo, 

pragas e doenças importantes, colheita, 

processamento local, armazenamento, pers- 

pectivas e problemas. As informações foram 

obtidas da bibliografia, d observação de plan- 

tios, das ocorrências na natureza e de entrevis- 

tas com informantes-chave (agricultores, 

pesquisadores, comerciantes). Foram visitadas 

seis feiras em Manaus: Feira da Banana, Jorge 

Teixeira, Manaus Moderna, Mercado Adolpho 

Lisboa, Panair e Santo Antônio. Os produtores 

entrevistados vivem na Vila de Novo Remanso, 

Paraná cia Simplicia e Paraná da Eva, no km 

171 cia Rodovia AM-OlO (Manaus- Itacoatiara), 

no município de ltacoatiara e no município de 

Rio Preto da Eva (AM). 

características da espécie: O tucuniã é 

uma palmeira monocaule de tronco ereto, com 

até 20m de altura e aproximadamente 30 cm 

de diâmetro, coberto por espinhos negros 

(Lorenzi et ai., 1996). O uso principal da espé-

cie é o mesocarpo para consumo direto, que 

contém considerável quantidade de caroteno' 

(3,5mg/ IOOg) (FAO, 1987). Portanto, o fruto 

pode servir para combater ã deficiência em 

vitamina A, tão comum na Amazônia. 

Ecologia: O tucumãzeiro invade áreas 

desmatadas, com grande ocorrência espon-

tânea (grandes manchas em roçados, pasta-

gens e capoeiras). E comum em solos bem 

drenados, desenvolve-se bem em solos pobres 

de terra  firme e, também, em solos degrada-

dos. E uma espécie que pode suportar periodos 

de seca de vários meses em áreas que recebem 

uma precipitação anual superior a 1 .600mrn 

(FAO, 1987). 

Procedências: Os tucuniãs vendidos nas 

feiras de Manaus provêm de sítios localizados 

ao longo das rodovias BR- 174 (Manaus-Boa 

Vista) e AM-Olo (Manaus-ltacoatiara); municí-

pios de Rio Preto da Eva, Autazes, lranduba, 

Itacoatiara, Maués, Borba, Parintins, São 

Sebastião do tiatumã, Nhamundá, Coari, Tefé, 

Urucará, Jutaí, Manicoré, Novo Aripuanã, Terra 

Santa e Fonte Boa, no Amazonas; municípios 

de Rorainópolis e Boa Vista, em Roraima; 

municípios de Barreirinha e Alenquer, no Pará. 

Variabilidade: Os entrevistados distinguem 

duas variedades: o tucumã vermelho e o 

tucumã arara. O tucumã vermelho ou "papa- 
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gaio" é mais fibroso e com o mesocarpo ver-

melho-alaranjado. O fruto qualificado de arara 

e mais raro, apresenta a polpa amarela, pouca 

fibra e muito óleo. Existem diferenças impor-

tantes no teor de fibras e óleo em frutos da 

mesma variedade. Cada palmeira produz frutas 

do tipo "arara" ou "vermelho". Uma terceira 

qualidade de tucumã foi citada por alguns 

feirantes, o tucumã-açu, de maior tamanho e 

polpa mais espessa que as demais variedades. 

Plantios: Nas áreas visitadas foram 

encontrados três plantios, com área de Sha, 

4ha e Bha, sendo esta última uni consórcio 

com 1.200 tucumãnzeiros associados a plan-

tios de cupuaçu, laranja, abacate e limào. Os 

produtores fizeram a escolha do material para 

plantio considerando apenas o sabor e o 

tamanho do fruto. Os frutos de sabor "travoso" 

(adstringente) foram evitados. 

Cultivo: A propagação é feita por 

sementes, que apresentam uma germinação 

lenta, a qual pode ser superada por choque 

térmico ou quebra do endocarpo (Lorenzi et 

al., 1996; Clement et aI,, 997). De acordo com 

alguns produtores, o fogo, após a derrubada 

da floresta/capoeira, tem papel importante na 

estimulação da germinação da semente. 

Quando adulto, parece ser muito resistente ao 

fogo (FAO, 1987). 

Pode se desenvolver bem em local som-

breado ou recebendo o sol (lireto, mas parece 

produzir melhor e mais rapidamente em áreas 

abertas. A forma da copa perniite a passageni 

de bastante luz, permitindo perfeitamente o 

crescimento de outras plantas nos estratos 

inferiores. 

Apesar de haver uma boa produção de 

cobertura morta (mulch) a partir das folhas do 

tucumã, apenas uni produtor citou as palhas 

como bom material para adubo, porém não 

iencionou as dificuldades que a presença de 

espinhos podem causar. 

Nas áreas visitadas, a capina dos 

tucumanzais é realizada anualmente ou a cada 

dois anos, sempre pouco antes da colheita. 

Para evitar acidentes com os espinhos, os pro-

dutores costumam retirar as folhas mais velhas 

e mortas antes de começar a colheita. 

Transporte e armazenagem: O tucumã 

pode ficar armazenado por três a seis dias, eni  

local fresco. Deve-se evitar transporte e 

armazenagem sem proteção contra o sol e a 

chuva. Apesar de ser um fruto resistente, o 

tucumã não pode sofrer muitos danos durante 

o transporte. 

Propriedade coletiva: Mesmo quando 

se encontra em terreno privado, o tucumã 

também é explorado por vizinhos, isso é per-

mitido quando a espécie ocorre espontanea-

mente e a exploração é para consumo próprio. 

Produção: As árvores podem produzir de 2 a 7 

cachos/ano (4 em média) que suportam 240 

frutas em média. De janeiro a abril, a média é 

de 264 frutas por cacho, que diminui para 156 

frutas em julho e agosto (Moussa e iKhan, 

1996). 
Predação por animais: Macacos, papa-

gaios, cutias, bois, galinhas e porcos, costu-

mam se alimentar do fruto quando disponível. 

('omercialização: Os produtores e fei-

rantes entrevistados consideram o mercado do 

tucumã excelente, principalmente, com a cres-

cente popularidade do café regional. A polpa 

do tucumã é utilizada como recheio de san-

duíches, e os donos de restaurantes especializa-

dos em café regional são compradores certos. 

Na região de Manaus, os tucumãs são 

comercializados através de produtores, inter-

niediários e vendedores organizados; isto 

representa uma atividade econômica regional 

significativa. Os frutos podem ser revendidos a 

outros intermediários, se não for o atraves-

sador o próprio comerciante (Moussa e Khan, 

1996). Na área visitada, normalmente, os pro-

dutores entregam o produto para os atraves-

sadores, sem receber o pagamento. Depois de 

vendidos os frutos, os atravessadores retornam 

às comunidades para fazer a prestação de 

contas, sendo que estes, estipulam o valor do 

produto, conforme os lucros obtidos na venda. 

O preço por volume, para frutos 

grandes, é 2 a 3 vezes maior que o preço para 

frutos pequenos. Na safra, o produtor vende a 

saca do tucumã pequeno por R$ 10,00 a 25,00 

e o grande por ES 30,00 a 50,00. Na entres-

safra, a saca é vendida por ES 20,00 a 55,00, 

com frutos pequenos e grandes misturados. 

Nas feiras de Manaus, no período da safra, 

vinte tucumãs são vendidos por ES 1,00 e um 

cento por ES 2,00 a 4,00. Na entressafra, uma 
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dúzia é comercializada por R$ 3,00 a 4,00; um 

cento por R$ 8,00 a 10,00 e duas sacas e meia 

por R$ 100,00 e, quando o produto está muito 

escasso, uma saca pode ser comercializada até 
R$ 100,00. 

O fruto do tucumã é um produto de 

fácil comercialização. No período dc maior 

oferta, o fruto pode ser adquirido pela popu-

lação com menor poder aquisitivo. 

Conclusões 

O tucumã apresenta um interessante 

mercado local, em franca expansão. 

E uma espécie potencial para ser 

integrada em sistemas agroflorestais. 

A seleção mais criteriosa de matrizes, 

pode contribuir para a rentabilidade de 

futu-ros plantios. Para ampliar o mercado, 

é necessário selecionar variedades que 

possuam frutos de mesa, que possuam 

bastante polpa, sabor adocicado, médio a alto 

conteúdo oleaginoso e baixo conteúdo 

de fibras. 

Como é uma espécie que prospera, 

principalmente, em áreas desmatadas, pode 

ser utilizado para recuperação dos solos 

degradados. 
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Ocorrência de bactérias solubilizadoras de 

fosfato (BSF) nas raízes de plantas em 

sistemas agroflorestais em propriedades 

rurais de Manaus-Amazonas 

Aloisio Freitas CHAGAS JÚNIOR( ), Luiz Antonio de OLIVEIRA(2) 
André Luis WILLERDZNG(3), Francisco Adilson dos Santos HARA(4). 

(1)Fundação Universidade do Amazonas (FUA). (2, 3, 4) Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). 

Sistemas agroflorestais podem ser 

encarados como uma interação entre aspectos 

econômicos e ecológicos num arranjo espacial 

e temporal visando tanto à recuperação como 

à preservação tia área agrícola-florestal, além 

de proporcionar ao agricultor uma alternativa 

econômica (Young, 1997). Estes aspectos 

tornam-se decisivos quando se buscam 

alternativas sustentáveis para o uso do solo na 

Amazônia. 

Alternativas agrícolas para propriedades 

rurais em Manaus visam diminuir a dependên- 

cia por produtos agrícolas de outras regiões do 

Pais. Ao mesmo tempo contribuem para 

reduzir a pressão sobre áreas desmatadas e 

outras que possam estar localizadas em torno 

da cidade. Dentro deste contexto, a utilização 

de microrganismos que possam ser úteis aos 

agricultores surge como uma das alternativas 

no manejo do solo, em função de que a uti- 

lização de adubação agrícola convencional 

torna-se uma prática fora da realidade, quan- 

do se pensa em pequenos agricultores na 

Amazônia. Quer seja pelos elevados preços 

dos insumos agrícolas, quer também pela com- 

binação de uma série da fatores que dificul- 

tam suas adoções, tais como: características 

edafoclimáticas, grande distância dos centros 

urbanos (isolamento), meios de transportes 

deficientes, baixo poder aquisitivo dos agricul- 

tores e baixo preço dos produtos agrícolas 

(Oliveira et al., 1997), que fazem com que seja 

imperativo pensar em meios de aumentar a 

produtividade de suas propriedades, proporcio- 

nando-lhes rentabilidade econômica, e que, 

principalmente, fixem o agricultor ao campo. 

A maioria dos solos da Amazônia apre- 

senta baixa fertilidade, acidez elevada e alta 

saturação com alumínio (Alfaia e Oliveira, 

1997). Uma alternativa para práticas de baixos 

insumos agrícolas em sistemas agroflorestais é 

a utilização de microrganismos do solo que 

possam contribuir para uma melhor nutrição 

das plantas, como as bactérias solubilizadoras 

de fosfato (BSfl. Porém, existem poucas infor-

mações cientificas sobre as BSF em sistemas 

agroflorestais na Amazônia, as quais con-

tribuem para uma melhor adaptação das plan-

tas nos solos da região (Sylvester-Bradley et al., 

1982; Oliveira et aI., 1997; Barroso e Oliveira, 

1998; Chagas Jr., 2000). 
Desta forma, o objetivo deste trabalho 

foi aumentar o conhecimento sobre estes 

microrganismos na Amazônia, principalmente 

suas ocorrências em sistemas produtivos de 

propriedades rurais do Amazonas. 

Com o intuito de obter dados sobre a 

ocorrência de BSF nas rizosferas de plantas 

estabelecidas em sistemas agroflorestais, cole-

tou-se material em duas propriedades rurais no 

bairro do Brasileirinho, localizado na periferia 

de Manaus em uma área de invasão da 

Suframa (propriedades já regularizadas por 

essa autarquia), em um podzólico arenoso. As 

raízes e amostras dos solos foram coletadas e 

levadas para o Laboratório de Microbiologia de 

Solo do lnpa. As raízes das espécies anuais e 

perenes foram cortadas em pedaços de 1cm de 

comprimento e colocadas em placas de Petri 

(dez pedaços por planta por placa) com o meio 

glicose - extrato de levedura - fosfato de 

cálcio - agar (Sylvester-Bradley et al., 1982) 
com vista a observar aqueles onde apareciam 

solubilização de fosfato. 
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TABELA 1. Ocorrência de bactérias solubilizadoras de fosfato de cálcio (BSF) em duas propriedades rurais da 
região de Manaus-AM. 

Propriedades Espécies Amostras Amostras o/o pFl do 
(total) Positivas positivas solo(áçjua) 

1 Copuaçu 	(Tlieobroma grandiflorum) 40 O 0.0 4.3 
1 Cana 	(Saccharum spp) 40 O 0.0 4.7 
1 Banana (Musa spp) 40 2 5.0 4.6 
1 Macaxeira (Manhot esculenta) 40 O 0.0 4.5 

Caju (Anacardïuni occï(lentale) 40 O 0.0 4.7 
2 Cupuaçu (T)ieobroma qran(lifloroni) 40 10 25.0 4.6 
2 Manqa (ManqiFera indica) 40 18 45.0 4.9 
2 Macaxeira (Manihot esculeota) 40 30 75.0 4.9 
2 Ingá (Inqa edulis) 40 23 57.5 4.6 

4 

Como amostragem preliminar, avaliou-

se um total de 28 plantas encontradas nas pro-

priedades, sendo quatro por espécie. Até o 

momento as culturas estudadas foram 
cupuaçu (T/ieobroma grandiflorum (Willd. Ex 
Spreng.) Schuman), cana (Saccharum spp), 
banana (Musa spp), macaxeira (Manibot escu-
lenta Crantz), caju (Anacardiu,'n occidentale 
L.), ingá (laga edulis Mart.) e manga 
(Mangifera indica L.). Foi analisado um total 

de 360 amostras, sendo 200 na propriedade 1 

e 160 na propriedade 2. Na propriedade 1, 

apenas na rizosfera de bananeiras encon-

traram-se amostras positivas de BSF, corre-
spondendo a 10/o do total de amostras desta 

propriedade (Tabela 1). Esses resultados são 

consistentes com os encontrados por Barroso e 

Oliveira (1998), que observaram baixas ocor-

rências de BSF nas raízes de várias espécies de 

culturas estudadas. No entanto, para a pro-

priedade 2 foram encontradas amostras positi-

vas em todas as plantas avaliadas, sendo a cul-

tura da macaxeira a que apresentou maior 

percentagem de amostras positivas (75 0/o). 
São necessários mais estudos para veri-

ficar a ocorrência em outras propriedades e 

posteriormente realizar testes com as BSF em 

meios ácidos para verificar o seu potencial 

solubilizador de fosfatos e tolerância à acidez 

e toxidez de alumínio, situações comuns nos 

solos da Amazônia. Estes estudos servirão não 

só para a confirmação da ocorrência destas 

bactérias, como para posteriormente melhor 
compreender os mecanismos envolvidos na 

interação solo-bactéria-planta e pelas possibi-

lidades que esses estudos abrem em torno da  

economia em adubos fosfatados solúveis 

comumente usados, com a introdução de fos-

fatos insolúveis, bem como, servindo como 

alternativa para os agricultores regionais como 

práticas de baixo insumo. 
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Ocorrência de pragas no coqueiro 

(Cocos nucifera 1.) cultivado em sistema 

agroflorestal na região sul da Bahia. 
José Inácio Lacerda MOURA (1) e José Basilio Vieira LEITE (2) 

(1) Ceplac/Cepec/Sefop - llhéus-BA 
(2) CeplacfCepec/Esmai - Ura-BA 

A Bahia possui uma ampla faixa 

litorânea onde se cultiva o coqueiro, com pre-

dominância da variedade Gigante e baixo nível 

de ínsumos modernos. Atualmente, com a 

crescente demanda de frutos para água e tam-

bém de copra para indústria, há um aumento 

significativo de novas áreas com coqueiros da 

variedade anã e híbridos, empregando bom 

nível de tecnologia. Contudo, o tempo decor-

rido entre o plantio e a primeira produção é de 

no mínimo 3,5 anos, dependendo da 

variedade. Assim, o emprego de consórcios 

contribui para agregar renda durante a fase 

improdutiva e também, durante a fase produ-

tiva do coqueiro. No entanto, nos sistemas de 

consórcios há possibilidades de interações neg-

ativas entre os consortes, principalmente 

relacionados com pragas e doenças. O presente 

traba-lho avaliou aspectos fitossanitários do 

coqueiro variedade anã verde quando planta-

dos solteiros e em consócio com pimenta-do-

reino, banana, acerola e café conilon nas 

condições do município de Una, Bahia. 

O estudo teve inicio em julho de 1992 

e concluído em dezembro de 1998, na Estação 

Experimental Lemos Maia - Ceplac, no 

Município de Una, Bahia, latitude 150173 e 

longitude 39004W. O clima da região é do 

tipo Af, segundo classificação de Kdeppen, 

isto é, quente e úmido sem estação seca 

definida. O pomar está instalado em uma área 

com altitude de 15 metros, em solo classifica: 

do como 1atossolo Vermelho com predom-

inância de argila 1:1. A precipitação média 

anual é de 1 .BOOmm e a temperatura média 
anual de 23,4oC. 

Os consórcios foram instalados em 

julho de 1992 em coqueirais da variedade anã-

verde em 7ha com 1.428 plantas, sete anos de 

idade e espaçamento 7,5m x 7,5m em dis- 

posição espacial de triângulo equilátero. As 

culturas consorciadas com os éoqueiros da 

variedade anã e suas quantidades foram: Café 

Conilon (Coffea canepliora) 48; Banana prata 

(Musa sp.) 170; Acerola (Ma/p/ngia gIabra) 42; 
Pimenta-do-reino (Piper nigrum) 80. Os con-
sortes foram plantados em aléias, isto é, no 

meio das entrelinhas dos coqueiros. Os espaça-

mentos do cafeeiro e bananeira entre os 

coqueiros foram idênticos, 6,5m x 3,0m. As 

pimenteiras e aceroleiras tiveram espaçamentos 

de 6,5m x 2,Om e 6,5m x 4,0m, respectiva-

mente. A pimenta-do-reino teve como suporte 

o tutor vivo Gliricidia sepium. Foi realizado 

controle da ocorrência de pragas e doenças 

nos coqueiros consorciados e em cultivo 
solteiro. 

O uso de culturas intercalares com o 

coqueiro será, em alto grau, função das 

condições locais, devido principalmente às 

condições climáticas. Porém, o coqueiro por 

sua configuração permite a associação com 

várias culturas (Nair, 1993). Todavia, a associ-

ação de culturas com o coqueiro dependerá do 

espaçamento. Assim, quanto maior for o 

espaçamento entre os coqueiros, maior será a 

possibilidade de consórcio. O consórcio do 

coqueiro com cultivos temporários têm sido 

uma prática viável e largamente utilizada como 

fonte de receita adicional para os pequenos e 

médios produtores (Leite  et àl., 1997). Além 
disso, benefícios indiretos ao coqueiro tem 

sidd observados como o aumento da proteção 

dos solos, reciclagem de nutrientes e do teor 

de matéria orgânica dos solos (Alvim et 

ai., 1989). Fontes et ai., 1998 citam, no entan-

to, que as fases apropriadas para o consórcio 

corresponde aos primeiros 4 anos de idade e 

após 20 anos, devido a maior penetração de 

luminosidade. No caso de culturas perenes o 
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FIGURA 1. Ocorrência de Phytomonas Sp. em coqueirais solteiros e consorciados em 
Una (BA) no período de 1992 a 2000. 
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sistema radicular (los consortes, exigências 

nutricionais e disponibilidade de água (levem 

ser considerados. O cultivo do coqueiro na re-

gião cacaueira da Bahia, excetuando a faixa 

litorânea, é bastante atingido pela lixa-peque-

na do coqueiro que ataca as folhas mais velhas 

acarretando perda das mesmas. Esse fato 

apesar de afetar a produtividade cio coqueiro 

na região, tem favorecido a implantação de 

consórcios durante todas as fases do coqueiro, 

pela boa luminosidade nas entrelinhas de 

plantio. Aliado a isso, o regime pluviométrico 

regional, com abundância e boa distribuição 

de chuvas tem permitido a consorciação com 

diversos cultivos tanto de ciclo curto quanto 

perenes. No entanto, o presente trabalho 

foi observado algumas interações negativas 

entre os consortes, principalmente relaciona-

dos com doenças. 

Os fatores bióticos que afetaram a pro-

dutividade dos coqueirais nesse estudo, foram 

as doenças foliares causadas pelos fungos 

Phyllac/iora torrreudie//a (Ba tista), Botiyos-
phaeria cocogena e os artrópodes Acena guer-
reronis, Rhync/;opliorus pa/inarum. A mernlun us 
ynca e Strategus sp. 

Nas regiões onde a lixa-pequena do 
coqueiro (P. tornen(lie/la) ocorre intensamente, 
cerca de 50 0/o das folhas da planta apresentam- 

se infectadas; secam prematuramente deixan-

do os cachos sem suporte físico e nutricional, 

prejudicando a maturação normal dos frutos 

os quais, muitas vezes, caem ao solo ainda 

imaturos (Warwicck, 1997 ). Esse quadro foi 
observado nos coqueirais de forma generaliza-

da, tanto nos cultivados solteiros quanto nos 

consorciados, favorecidos pela excelente 

condição climática para o desenvolvimento 

desse fungo, demonstrando não haver interfe-

rência decisiva relacionada ao consórcio. No 

entanto, os cultivos consorciados foram bene-

flciados pela maior penetração de luminosi-

dade na área. Do mesmo modo, observou-se a 

ocorrência da doença queima das folhas do 

coqueiro (B. cocogena) que causa a morte pre-

matura das folhas e, os frutos çaem antes de 

completarem a maturação. Para o controle de 

ambos patógenos sugere-se o controle cultu-

ral que consiste na podas das folhas atacadas 

seguido de queima das mesmas e o químico 

através da pulverização das folhas do 

coqueiros com os fungicidas Benomyl e/ou 

Derosal. Naturalmente a conjugação destas 

duas medidas de controle dependerá do valor 

da produção do coco. 

A doença murcha-de-Phytomonas, 

também conhecida como "hartrot" no 
coqueiro, foi responsável pela mortalidade de 
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FIGURA 2. Ocorrência de Lincus lobuliger (Heteroptera, Pentatomidae) 
em coqueirais solteiros e consorciados em Una (BA), no período de 1992 
a 2000. 
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78 coqueiros anões, durante o período estuda-

do no coqueiral consorciado em contraste com 

a morte de 21 plantas no coqueiral solteiro 

durante o período estudado (Figura 1). O pro-

tozoário tripanosomatídeo Plzytomonas sp. 
está , constantemente, associado às palnieiras 

doentes, devendo ser, portanto, o agente 

causal da doença. Constatou-se nesse estudo 

que coqueirais em sistemas de consórcios 

multivariados e próximo de floresta são mais 

suscetíveis a morrer pela murcha-de-

Phytomonas do que coqueirais plantados em 

áreas desprovidas de florestas e/ou próximo do 

litoral. Muito embora a ausência de estudos 

específicos não nos permita discutir com maior 

profundidade essa questão, recomenda-se 

maior vigilãncia com os coqueirais quando 

plantados nessa condição 

O inseto vetor no Estado da Bahia, é o 

Lincus lobu/iger (1-leteroptera, Pentatomidae) 

que vive nas axilas do coqueiro. As observações 

realizadas durante o período estudado, 

revelaram a presença constante desse vetor nos 

coqueirais consorciados enquanto nos 

coqueirais solteiros não foi constatado 

(Figura 2). Esse fato pode ser um indicador de 

que os consórcios nas condições climáticas e 

localizacionais deste estudo favorecem o 

ataque de murcha-de-Phytomonas. Como 

forma de controle, recomenda-se a imediata 

retirada das plantas doentes da área, seguido 

de pulverização química nos coqueirais sadios. 

As pulve-rizações quando dirigidas para as axi-

las do coqueiro além de evitarem desperdício 

do inseticida, minimizam os danos ecológicos 

ao agroecossistema. 

O ácaro (4. guerreronis) é a principal 

praga do fruto do coqueiro em todos os 

Estados do Brasil. No presente estudo foi 

detectado ataque intenso desse inseto, tanto 

nos cultivos solteiros quanto em consórcio, 

indicando que não existir unia correlação entre 

os sistemas (te cultivo e o ataque da praga. A 

presença de A . guerreronis é detectada sobre 

os frutos bastante jovens, pelo aparecimento 

de manchas triangulares claras, a partir da base 

das brácteas. As manchas escurecem, tornan-

do-os marrons, abrangendo unia grande parte 

do fruto, que resseca, murcha, exsudando, na 

maioria das vezes, uma goma. Os frutos ataca-

dos por ficarem deformados ficam inválidos 

para comercialização in natura. Tratando-se de 

coco, para compra, pode ocorrer uma redução 

de até 500/o  no tamanho do fruto. Recomenda-

se ao produtor combater os focos iniciais com 

acaricidas evitando assim que a praga alastre-

se por toda a plantação. 

Tem-se constatado que o ataque deR. 

palmarum no Estado da Bahia é mais fre- 2 

quente em locais onde ocorre de forma sube-

spontânea a Piaçaveira (Ata/Ira funífera) e o 

dendezeiro (EIaeis guineensis). Assim, 

recomenda-se que piaçaveiras e dendezeiros 

que estiverem próximos de plantios comerciais 

de coqueiro sejam manejados corretamente 

para evitar ferimentos e, consequentemente 

não atrair o R. palrnarurn, pois além dos danos 

diretos causados pelas larvas que se alimentam 

da região meristemática, eles são vetores 

potenciais da doença anel-vermelho, causada 

pelo n ematóide Bursapbe/enc/ius cocoph/Ius. 
Durante o período estudado foi observado 
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ataque freqüente (lesse inseto nos coqueirais 

solteiros e consorciados sem, contudo, haver 

predominância de ataque em ambos sistemas 

de cultivo. Para controlar o R. pa/marum, 

realizouse o controle cultural mais o uso do 

feromônio de agregação o "rhynchophorol". 

O consórcio com frutíferas perecíveis 

tais como banana, abacaxi e mamão quando 

mal manejados, poderão trazer também pro-

blemas fitossanitários para o coqueiral. Como 

exemplo, cita-se uma plantação de coqueiro na 

região de Itabela, no Sul do Estado da Bahia, 

consorciada com mamão (Garica papaya). 

Neste plantio registrou-se uni alto índice de 

anel-vermelho em plantas que ainda não tin-

ham emitido inflorescência, que teve como 

causa pedaços de caule dos mamoeiros deixa-

dos junto com os coqueiros quando da reno-

vação das plantações. Os caules entraram em 

processo de fermentação e liberaram odores 

atraindo o R. palniarum. 

O A. ynca é broca-da-folha do coqueiro 

e quando não controlado a tempo pode 

trazer sérios prejuízos aos coqueirais, pois coni 

suas folhas brocadas pelas larvas que alimen-

tam-se do seu interior, quebram-se facilmente 

devido a ação do ventos comprometendo 

assim, a produtividade dos coqueiros (Moura et 

al., 1996). O ataque desta praga foi registrado 

nas plantações (te coqueiro sem, contudo, 

haver destaque para nenhum dos sistemas de 

plantio estudados. Para o controle desta praga 

recomenda-se a combinação do controle cul-

tural que consiste na poda das folhas mais vel-

has e atacadas seguido de queima das mes-

mas e o químico através de pulverizações 

dirigidas para as inflorescências, pois estes 

insetos ao atingirem o estádio adulto, dirigem-

se para as flores do coqueiro para alimentar-se 

de pólen e copular. 
Dos agentes biológicos (fungos 

PhyIIacl;ora torrrendie/Ia (Batista), Botryos-

phaeria cocogena e os artrópodes ,4cerh  

guerreronis, 	R/;yncl;op/;orus pa/niaruru, 

Amerr/;inus ynca e Strategus sp.) observados 

no coqueiro durante o período estudado e nas 

condições localizacionais e climáticas do 

município de Una, Bahia, apenas aqueles rela-

cionados com a murcha-de-Phytomonas 

parecem interagir negativamente pela ação do 

consórcio. 
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Performance de cultivares de batata-doce com 

potencial de uso em sistemas diversificados nas condições 

de dois solos de terra firme do Amazonas 
Marinice Oliveira CARDOSO(i); José Jackson Barbosa Nunes XAVIER(2); Ernáni Félix de ALME!DA(3); 

lsaac Cohen ANTONI0(4) e Adauto Moïsés Cardoso CARNEIRO(S) 

(1 2, 3, 4) Embrapa Amazônia Ocidental, Manaus-AM. 

(5) Estudante de Mestrado em Sistemas Agroflorestais FCA/UA, Manaus-AM 

A batata-doce (Ipoinoea batatas (L.) 
lam) é unia raiz tuberosa muito popular e 

cultivada em todo o território brasileiro. 

Embora o seu cultivo no País venha decrescen-

do nos últimos anos, por razões não bem iclen-

tificadas, ainda é a quarta hortaliça em área 

cultivada, superada apenas pela batatinha, 

cebola e melancia, destacando-se como 

maiores produtores os estados do Rio Grande 

do Sul ( 300/o do total), Paraíba, Pernambuco, 

Santa Catarina, Bahia, Rio Grande do Norte e 

Paraná. É uma das plantas com maior capaci-

dade de produzir energia por unidade de área 

e tempo, além de ser excelente fonte de min-

erais e vitaminas. Na alimentação humana, 

pode ser consumida diretamente após cozida, 

assada ou frita e na forma de doces e pães (a 

partir da farinha). Na alimentação de animais, 

é utilizada "iii natura" ou na forma de silagem 

(ramas), podendo, também, substituir a fonte 

energética tradicional em rações para animais 

monogástricos e peixes onívoros. Outros usos 

são como matéria-prima para produção de 

álcool e de um amido de alta qualidade empre-

gado na fabricação de tecidos, papel, cosméti-

cos, adesivos e glucose (Silva et al., 1995). 

Em áreas tropicais, a batata-doce pode 

produzir três a quatro safras anuais, o que a 

coloca como uma cultura promissora para a 

região, em cultivo solteiro ou como compo-

nente em sistemas agroflorestais e agrossil-

vopastoris. Nos dois primeiros, as cultivares de 

mesa e as apropriadas para agroindústria de 

alimentos tornam esta espécie um importante 

componente, fornecedor de alimentos de alta 

qualidade na propriedade e para mercado ou 

de matéria-prima para produtos processados. 

Já em sistemas agrossilvopastoris, as cultivares 

para alimentação de animais podem adquirir  

maior importância. Para estas, ao contrário dos 

tipos de cultivares já mencionados, a coloração 

externa e da polpa ou a conformação e peso 

médio de raizes não são importantes mas, a 

produtividade total, teor de amido e proteínas, 

com grande produção de ramas e folhas. 

Algumas cultivares, devido 5 rusticidade e ver-

satilidade no tocante a finalidade de produçâo, 

são de uso múltiplo e, especialmente, apropri-

adas para compor sistemas agrícolas diversifi-

cados, contribuindo para alimentação humana 

e de animais domésticos. No estado do Ama-

zonas, o cultivo da batata-doce é mais expres-

sivo nas áreas de várzea, em que pese os solos 

de terra firme ficarem disponíveis ao plantio o 

ano inteiro. Estes solos, ao contrário dos solos 

de várzea, são de baixa fertilidade, entretanto, 

se manejados adequadamente, podem ser 

explorados com atividades agrícolas, onde os 

sistemas diversificados vêm sendo propostos 

como alternativa para áreas já alteradas. 

Este trabalho teve como objetivo 

avaliar cultivares de batata-doce, nas 

condições de dois solos do ecossistema de terra 

firme do estado do Amazonas, para indicação 

daquelas com o melhor desempenho 

agronômico, com vistas a observações em 

qualquer desses sistemas, relativamente às 

interações com outros componentes. 

Dois experimentos foram conduzidos, 

no período de dezembro/98 a maio/99 (peno-

cio chuvoso), um no Campo Experimental do 

km 29, município de Manaus e o outro no 

Campo Experimental do Caldeirão, município 

de lranduha, em Latossolo Amarelo textura 

muito argilosa (Embrapa, 1984) e Podzólico 

AmareI o Alico textura média/argilosa 

(Rodrigues et al., 1990), respectivamente. O 

delineamento experimental foi em blocos ao 
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acaso com quatro repetições. Os tratamentos 

foram as cultivares Arapapá, Três Quinas (test.), 

Rainha, Roxinlia, Princesa, Brazlândia branca, 

Brazlándia rosada e Brazlándia roxa. As quatro 

ultimas, da coleçao da Embrapa } lortaliças 

(Brasilia-DE), chegaram limpas de vírus e foram 

cultivadas em viveiro com as demais, para pro-

dução das mudas. A parcela constituiu-se de 

quatro linhas com oito plantas no espaçamen-

to de 0,80 m x 0,50 m. A área dos locais dos 

experimentos foi calcariada (2t/ha) e após 30 

dias recebeu adubação orgánica (1kg de ester-

co de galinha/pI) e química (5g de uréia, 1 3g 

de superfosfato simples, 69 de cloreto de 

potássio e 5g de bórax , por planta). Em cober-

tura, aplicaram-se 59 de uréia 30 dias após o 

plantio e 3g de cloreto de potássio aos 50 dias, 

por planta. Aos 20 dias e aos 40 (lias, as plan-

tas foram pulverizadas com solução de sulfato 

de zinco (50g em 201 de água). No inicio da 

tuberização efetuou-se poda das ramas, visan-

do reduzir o efeito cio crescimento vegetativo 

muito vigoroso sobre o desenvolvimento das 

batatas. As variáveis avaliadas foram: peso 

total das raízes, percentual de raízes (lanifi-

cadas por insetos e ciclo produtivo. 

A análise da variáncia conjunta dos 

dados originais dos dois experimentos mostrou 

significância pelo teste de E para a interação 

cultivar x solos sobre as variáveis produtividade 

e danos por insetos e não sobre o ciclo; para o 

fator cultivar em todas as variáveis; e, para o 

fator solo, o efeito significativo não se deu 

apenas em relação a danos por insetos (Tabela 

1). Nos casos em que foi significativa a inte-

ração entre os dois fatores, optou-se por 

considerar os resultados obtidos nas análises 

individuais (Ferreira, 1991) e, quando isto não 

ocorreu, considerou-se o resultado médio das 

duas épocas. 

No solo A, as maiores produtividades 

foram das cultivares Arapapá e Três Quinas, 

destacando-se a primeira. No solo B, foram 

mais produtivas as cultivares Rainha, Arapapá e 

Três Quinas, sobressaindo as duas primeiras,  

com a cv. Rainha chamando à atenção pela 

excelente performance neste solo. No solo A, 

os percentuais mais elevados de danos por 

insetos foram das cultivares Arapapá e Três 

Quinas, sendo, entretanto, inferiores a 6 0/o; e, 

no solo B, os danos mais expressivos ocorreram 

na cv. Princesa (20 0/o) e os menores nas culti-

vares Três Quinas e Roxinha. Nos dois experi-

mentos, o ciclo produtivo alongou-se mais nas 

cultivares Princesa, Brazlándia branca, 

Brazlándia rosada e Brazlándia roxa. Concluiu-

se que, no momento, as cultivares Arapapá e 

Três Quinas devam ser indicadas para compor 

sistemas agrícolas diversificados nas condições 

de ambos os solos e, a cv. Rainha, preferencial-

mente, no solo B. A primeira, pela rusticidade 

e ótima produção de ramas e folhas, denota 

potencial para uso múltiplo e a cv. Rainha, 

pode ser unia alternativa à cv. Três Quinas, já 

cultivada no Estado para uso de mesa. 
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TABELA 1. Produtividade, o/o de danos por insetos e ciclo produtivo de cultivares de batata-doce em dois solos de. 

terra firme (Latossolo Amarelo textura muito argilosa-Solo A e Podzólico Amarelo Alico textura média/argilosa-
Solo B) do estado do Amazonas. Manaus, Embrapa Amazônia Ocidental, 2000. 

Cultivares (polpa) 

Arapapá (creme) 

Três Quinas (creme) 

Rainha (creme) 

Roxinha (creme) 
Princesa (branca) 

Braztândia branca 

(creme clara) 

Brazlándia rosada 

(creme) 
Brazlándia roxa 

(creme) 

Média geral 

F (significância): 
Cultivares 

Solos 

CxS 

Produtividade 

(kg/ha) 

Solo A Solo B 

21125a 33417a 

19313ab 22540ab 

14625abc 34250a 
11125abc 16875bc 

13686abc 5438c 

12225abc 14244bc 

6506bc 2769c 

4725c 5888c 

1291 GB 	16928A 

Danos por 
Insetos (O/O) 

Solo A Solo B 

EMa 2,3ab 

14abc 0Db 

5,Dab lOab 

3,5abc 0Db 
05c 20,Oa 

04c 7Oab 

2labc BEab 

11bc 12,5ab 

24A 	G,4A 

ns  

Ciclo 
produtivo(dia) 

Média(Solo A e B) 

137b 

1 29c 

1 29c 

1 29c 
1 54a 

1 54a 

1 54a 

1 54a 

Procedência 

Iranduba, AM 

Castanho, AM 

Iranduba, AM 
Itabuna, BA 

Brasilia, DF 

Brasilia, DF 

Brasilia, DF 

Brasilia, DF 

141B144A 

ns 

e " Significãncia pelo teste de F a St'o e tYa de probabilidadc rrspcctivamcrte. 

Md ias seg u idas da mesma letra não diferrm significativa mente entre si peio este te Tukey a 50/a  de proba bi 1H ade; letras mm úscuias na verdeal e maiús-

culas na horizontal. 
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Potencial de extrativos de espécies florestais 
de plantios para usos em inseticidas 

Ana Paula BARBOSA ( ); José Wellington de MORAIS (2); Cristiano Souza 
do NASCIMENTO (3); Moacir Alberto de Assis CAMPOS (4) 

(1, 2 e 4) Instituto Nacional de Pesquisas da Amazãnia. (3) Bolsista PIBIC/lnpa/CNPq. 

A silvicu]tura dc p]antios de espécies 

nativas no Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (lnpa), é unia das mais antigas tia 

Amazônia Brasileira, dispondo-se hoje de 

informações básicas para a silvicultura de plan-

tios estabelecidos na Estação Experimenta] de 

Silvicultura Tropical (EEST), que incluem pro-

dutividade de manejo da regeneração natural e 

de plantios, características fenotípicas, estágio 

de crescimento, e outras (A]encar et aI., 1979; 

Jansen e Alencar, 1990; Fernandes e Sampaio, 

1991). Considerando que os plantios da EEST 

possuem unia quantidade representativa de 

indivíduos, algumas espécies madeireiras estão 

sendo caracterizadas tecno]ogicamente, de 

maneira a se comparar propriedades entre 

espécies de plantios e nativas. Dessa forma, 

estudos sobre o potencial de extrativos de 

espécies madeireiras com reconhecida resistên-

cia natural estão sendo efetuados, visando 

identificar substâncias que possam aumentar a 

durabilidade de espécies pouco resistentes à 

deterioração. Nessa linha, tem sido demonstra-

do que a presença de certos compostos quími-

cos nos extrativos é capaz de conferir pro-

priedades excepcionais à madeira (Fengel e 

Wegener, 1984), as quais foram evidenciadas 

em estudos rea]izados com espécies tropicais 

brasileiras, sendo constatado o efeito dessas 

substâncias quanto à mortandade de cupins 

(Carter e Camargo, 1983; Carter et a]., 1983). 
Assim, o objetivo geral do presente estudo é 

determinar as propriedades químicas das espé-

cies madeireiras Pouterfa gufanensis (abiurana) 

e Buchenavia parviflora (tanimbuca), e avaliar 
o potencial dos extrativos dessas espécies com 

relação a propriedades antitermíticas de seus 

componentes. 

As madeiras se]ecionadas com base nas 

características fenotípicas, estágio de cresci- 

mento e fitossanidade (discos da a]tura basa], 

mediana e do topo de três árvores de cada 

espécie), foram extraidas dos p]antios da 

EEST/lnpa, km 45 da rodovia AM 010. Os 

métodos utilizados para as análises seguem os 

padrões recomendados pe]a ASTM, com 

metodologia específica para cada componente 

químico da madeira (ASTM, 1984; Costa, 

1960; Vetter e Barbosa, 1991). Os extrativos 

foram obticlos do material (casca e lenho), reti-

rado da altura basa] das árvores, uti]izando-se 

etano] a 95°GL, a frio. Os sólidos obtidos após 

evaporação foram diluídos em solução alcoóli-

ca (1:100) e impregnados em b]ocos de S. 

amara, segundo ASTM D1413-76. Os b]ocos 

foram montados em quadrado ]atino e sub-

metidos ao ataque de duas co]ônias de 

/Vasutftermes spp. (['Jasutitermes sp 1 e sp2) em 

teste com preferência alimentar (lnpa/CPPF, 

1991). A testemunha foi constituida de blocos 

de S. amara, sem impregnação. O efeito das 

soluções de impregnação sobre os cupins foi 

classificado segundo a perda de peso dos b]ocos 

de S. amara, após dezesseis semanas de teste. 

Os resultados obtidos para a análise 

química das espécies Pouteria guianensis e 

Buchenavia parviflora estão mostrados nas 

Tabelas 1 e 2. Esses resultados estão de 

acordo com dados da literatura para madeiras 

nativas de zona tropical, e seguem a mesma 

tendência esperada para teores de celulose, 

lignina e de extrativos em madeiras de folhosas 

(Fengel a Wegener, 1984). A espécie B. parvf-

flora apresentou conteúdo em extrativos em 

etanol e mistura etanol-benzeno, superior ao 

resultado obtido para a espécie P. guianensis, 
enquanto que os percentuais de solubilidade 

em água ficaram na mesma faixa (Tabela 2). 

Com relação ao teor de extrativos determina-

dos em diferentes alturas da árvore, os resulta- 

ir  

1 Química industrial, Mestre, instituto Nacional de Pesquisas da Amozõnia (lnpa), Coordenação de Pesqusos de Produtos 
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TABELA 1. Resultados obtidos para os constituintes básicos das espécies florestais estudadas 

ESPECIE TEOR DE EXTRATIVOS (O/o) 	 LIGNINA 	CELULOSE 	CINZAS 
MADEIREIRA Etanol/Etanol- 	Solubilidade 	 (°io) 	 (°io) 	 (°/o) 

benzeno 	em água 

Pouteria guianensis 4,59 	7,17 	 33,89 	48,88 	0,83 
(abiurana) 

d = 0,90- 1,00g/cm' 

Buchenavia parviflora 	 8,05 	6,51 	 30,80 	50,27 	0,45 
(tanimbuca) 

d = 0,72g/cm 

1 Todos os resi ta dos es:ào ex oressos em base o e mx të ria seca. 

TABELA 2. Resultados obtidos para os extrativos em diferentes alturas da árvore. 

ESPÉCIE 	 [FOR DL FXt'RAI'IVOS(rvo) (i) 
FLORESTAl. 	 AI tora 1 	 Alt ora 2 	 Altura 3 

Pouteria cjuianensis(abiuranaJ 	 5,1 	 4.7 	 4,0 

Buchenavia parviflora(tanimbuca) 	 8,8 	 8,2 	 7,1 

(i) Os resu !tados estão ex pressos cm base de mx t r seca, Os extra ivos foram obt ides em eta no! e 
eta no!/benzc no li :21, 

dos encontrados estão dentro da faixa espera-

da (3 0/o a 100/o da madeira seca), considerando 

que são espécies de folhosas, e mostram difer-

enças marcantes nas três alturas examinadas, 

representando uma variação de 19 0/0 para 8, 
parviflora e 21 0/o para P. gu/a/lensis entre a 
base e o topo. 

Com relação às propriedades termici-

das, os resultados obtidos até esta etapa dos 

estudos permitem considerar como altamente 

resistentes os extrativos obtidos da casca de 

Pouteria guianensis. Esta classificação é resul-

tante das observações visuais do comporta-

mento das duas colônias de Nasut/termes spp. 
frente às amostras impregnadas de S. amara 
assim como da determinação da perda de peso 

dos blocos após o teste. Os extrativos da casca 
de Bucliena via parviflora podem ser classifica-

dos como altamente resistente frente à 
A/asutitermes sp 1, e resistente à fVasut/termes 
sp2. Similarmente, os extrativos do lenho das 

espécies P. guianensis e 8. paíviflora apresen-

taram comportamento altamente resistente 
frente à Nasutitermes sp 1 e à fVasut/termes 
sp2. Esses resultados estão numericamente  

ilustrados na Tabela 3. 

A durabilidade da madeira está rela-

cionada com o tipo e a quantidade de com-

postos presentes em sua composição química, 

e as propriedades terniicidas de extrativos vari-

am com as espécies e o solvente de extração, e 

mesmo com a concentração dos extratos 

(Carter et al., 1983). A se considerar estes 

aspectos, os resultados para os teores de extra-

tivos das espécies P. gu/anens/s e B. pan//flora 
vêm corroborar os resultados obtidos nos 

testes com os cupins, conforme pode ser visto 
na l'ahela 4. 

Diante desses resultados, tem-se unia 

indicação de que os extrativos tanto de B. 
parviflora quanto de P. guianens/s contém 

algum composto, ou um grupo deles, que 

apresenta propriedades de repelência a cupins 

do gênero Nasut/termes. Isto pode ser particu-

larmente procedente ao se observar nessas 

tabelas a relação entre a resistência apresenta-

da pelos blocos impregnados de S. amara e o 
teor dos extrativos do lenho e da casca da 
espécie florestal correspondente. A concen-

tração das soluçôes de impregnação utilizadas 

'á. 
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TABELA 3. Resultados para a classificação dos extrativos das espécies madeireiras estudadas em relação 

ao ataque dos aipins Nasutitermes spi e Nasutitermes sp2. 

EXTRA'IlVOS 	 ESPÉCIE 	 PERDA DE 	 CLAS1FICAÇ0 
MADEIREiRA 	 MASSA 	 QIJANTOA RESISTENC1A 

Nasutitermes 	1 

Casca Pouteria 3,8 0/o Altamente resistente 
Lenho çjuianensis 3,8 0/0 Altamente resistente 

Casca Buchenavia 3,40/o Altamente resistente 
Lenho parviflora 3,3% Altamente resistente 

Testemunha 44,8/o 

lNasutiterrnes sp2 

Casca Pouteria 2,7% Altamente resistente 
Lenho quianensis 3,10/o Altamente resistente 

Casca Buchenavia 11,60/o Resistente 
Lenho parviflora 5,6% Altamente resistente 

Testemunha 45.50/o 

TABELA 4. Relação entre o teor de extrativos da casca e do lenho das espécies florestais estudadas e resistência 

ao ataque dos cupins. 

ESPÉCIE 
	

lEOR DE EXTRAI1VOS(°/o) 	 CLASSIFiCAÇÃO 

IVIMVLII%LIIVS 

Alcoólico 	Aquosc 

Pouteria guL9ne/7fs Casca 3,10 	10,58 

(abiurana) Lenho 4,59 

Buc/ienavfa parvil lora Casca 14,64 	47,02 

(tanimhuca) lenho 8,25 

(i) Todos os resjtados eso expressos em baso de matéria seca- 

II 	 '1 

RESISTÊNCIA / ¼Q DA ATAQUE 

Pol i fcnóis 	Na5u112`er171es sp 
	

Nasutítermes sp 2  

(N' Stiasny) 

	

2,35 	Altamente resistente Altamente resistente 
Altamente resistente Altamente resistente 

	

1,87 	Altamente resistente 
	

Resistente 
Altamente resistente 

	
Altamente esistente 

foi de 0,01 g/mL sendo este um padrão utiliza-

do em estudos anteriores (Nascimento et ai., 

1999). Na impregnação dos corpos-de-prova, a 

retenção para todas as soluções extrativas nos 

blocos de S. amara foi de 1 401o, em média. 

Ressalta-se que, em estudos sohrc a 

durabilidade natural da madeira, utilizando 

cupins Nasutitermes sp., o comportamento 

apresentado pela madeira de R guianensis é 

similar aos resultados determinados para os 

extrativos dessa espécie, como apresentado. 

isto poderia ser esperado, considerando que a 

madeira de P. guianensis apresenta uma classi-

ficação como altamente resistente. A espécie B. 
oxycarpa, que é do mesmo gênero de 8. par-
vi/lora, foi classificada como altamente  

resistente (1npa/CPPF,1991). 

Portanto, apesar de que os estudos 

desenvolvidos tieste trabalho ainda estarem em 

andamento, pode-se indicar preliminarmente 

que os extrativos obtidos da casca e do lenho 

de P. guianensis e H. parviflora apresentam 

propriedades terniieidas ou de repelência 'a 

cupins [Vasutitermes. Dessa forma, os estudos 

sobre o potencial de uso desse compostos 

devem ser aprofundados, para se chegar às 

frações que detêm os componentes bioativos, e 

através de novos testes, determinar os çjrupa-

mentos que apresentam essas características de 

preservantes naturais. Outro aspecto que pode 

ser detectado est5 relacionado com a viabili-

dade de se estabelecer espécies florestais de 
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alta produtividade em plantio, as quais apre-

sentem compostos com propriedades preser-

vantes, considerando ainda o estágio de cresci-

mento ótimo para obtençáo de metabólitos 

secundários. 
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Produção e crescimento de cupuaçuzeiro em 

sistemas agroflorestais no Município de Presidente 

Figueiredo, Estado do Amazonas. 
Gladys Ferreira de SOUSA(i), Luiz Antonio de OLIVEIRA(2); Aparecida das Graças 

Claret de SOUZA(3); Adônis MOREI RA(4) 

(1), (3) (4)Embrapa Amazonia Ocidental. (2)lnstituto Nacional de Pesquisa da Amazônia 

O cupuaçuzeiro (T/ieobroma grandíflo-

rum (Wildenow ex Sprengel) Shumann) é a 

espécie perene nativa mais freqüente nos sis-

temas de produção nas propriedades rurais na 

região amazônica, sendo os plantios constituí-

dos, principalmente, pelos consórcios com 

mandioca e outras espécies perenes regionais. 

A baixa fertilidade natural dos solos da 

Amazônia, no entanto, limita a sua produtivi-

dade, havendo a necessidade de mais conheci-

mentos que permitam um manejo mais produ-

tivo da cultura. Na região amazônica, o fruto 

do cupuaçuzeiro é um dos mais importantes 

componentes cia renda de pequenos produ-

tores rurais. A fruta apresenta uni grande 

potencial de exploração pelas suas qualidades 

organolépticas, diversidade de utilização, e, 

dentre as frutas regionais, tem o mais alto valor 

comercial (Calzavara et ai., 1984; Souza et al., 

1998). A produção anual de cupuaçu é ainda 

muito pequena, cerca de 7.982 milhões de fru-

tos (3.702 frutos/lia) no ano de 1995-1996, 

para unia área de 2.1 56ha, no estado do 

Amazonas (Souza et al., 1998). O cultivo do 

cupuaçuzeiro é feito principalmente por 

pequenos produtores, sendo que até o início 

dos anos 80, o plantio se restringia aos 

pomares caseiros. Atualmente, já são encontra-

dos plantios maiores, quer ciii monocuitivo, 

quer em consorciado com outras espécies de 

fruteiras e em sistemas agroflorestais (Souza et 

ai., 1998). A importância dos sistemas agroflo-

restais teni siclo mostrada através da diversifi-

cação de espécies que compõem estes sis-

temas, como também pelos produtos retirados 

para alimentação e para a renda familiar (Alvim 

e Nair, 1986; Sousa e Guimarães, 1998; Santos 

e Campos, 1996). Este trabalho objetivou 

avaliar o efeito de três manejos da fertilidade 

do solo e três arranjos de cuitivos sobre o  

crescimento e produção de frutos do 

cupuaçuzeiro em sistemas agroflorestais, de 

duas propriedades rurais de pequenos produ-

tores no município de Presidente Figueiredo, 

no estado do Amazonas. Os três sistemas de 

cultivo estudados foram constituídos por: 

mandioca+fruteiras; lavouras anuais-t-fruteiras; 

maracujá+fruteiras. As espécies que compun-

ham as lavouras anuais foram feijão caupi 

(Vig/7a uriguiculata (E.) Walp) e quiabo 

(Híbiscus esculcntus E.), sendo cultivadas 

seqüencialmente. Os componentes tipo 
fruteiras foram cupuaçuzeiro, banananeira 

(Musa spp), pupun}ieira (Bactrís gasipaes 
Kunth) e ingazeiro (inga edulís Mart.). Os sis-
temas foram testados em três tipos de manejos 

de solos: adubação com NPK+matéria orgâni-

ca (MO); adubação com fósforo; e adubação 

com fósforo+leguminosa de cobertura do solo 

(Mucuna a(errima Pip. et Tracy.). Amostras de 

solo foram coletadas em janeiro de 1997 e no 

final de 1998 para análises dos teores de nutri-

entes e de matéria orgãnica. Plantas de 

cupuaçu foram avaliadas através de medições 

do diâmetro cio tronco, altura até a primeira 

tricotomia, número de tricotomias, peso e 

número de frutos nos dois primeiros anos de 

produção. Analisaram-se, também, os teores de 

nutrientes nas folhas. Houve diferenças signi-

ficativas dentro da adubação para as carac-

terísticas de peso e número de frutos (Tabela 

1). No tratamento com adubação completa, a 

média de número de frutos/planta foi cerca de 

37 0/o superior à do tratamento P+leguminosa. 

A média geral de 7,2 frutos/planta, com ampli-

tude de variação de 2,5 frutos a 13,5 

frutos/planta, considerando os anos e as plan-

tas avaliadas em cada parcela experimental, 

evidenciou uma produção relativamente boa 

para os cupuaçuzeiros nas condições deste tra- 

7) Engcn Is oiro A g  rdoo os o, Do sito e co, •Ciê,, cia5 Biológicas. Pcsq o as, dor sia [os brop o Ato azo ia Ocidental 0. O 3 19, 

Maoao.s - AM 0901 -9/O e-,nai0 giadys(Ocpoa.ernOraprs tsr 
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TABELA 1. Efeito da adubaç5o e dos sistemas de cultivos sobre o número de frutos por planta de cupuaçuzeiro em 
sistemas agroflorestais, nas duas áreas amostradas no município de Presidente Figueiredo, estado do Amazonas, no 
período de fevereiro/97 a dezembro/98. 

Adubação 	 Mandioca 	Anuais 
+Fruteiras 	+Fruteiras 

NPK + MO 	 11,38 aA 	1063 aA 
P 	 9,38 aA 	467 bB 
P + Leguminosa 	4,18 bA 	4,90 bA 

Médias de Sistemas 	8,3 A 	 6,7 AB 

NPK + MO 	 11,70 aAB 	8,3 aB 
P 	 5,55 bAR 	10,0 aA 
P + Leguminosa 	6,38 bA 	2,53 bA 

Médias de Sistemas 	7,9 A 	 6,9 A 

Maracujá 	Méciias 	Médias de 
+Fruteiras 	de Arca 	Adubação 

Área A 
7,3 aA 	 9,8 a 	 10,5 a 
6,6 aAB 	6,9 b 	 6,6 b 
3,6 aA 	 4,2 b 	 4,6 c 

5,8 B 	 7,0 a 	 7,2 

Área 5 
13,45 aA 	11,2 a 	10,5 a 
3,33 bB 	6,3 b 	 6,6 b 
6,08 bA 	5,0 b 	 4,6 c 

7,6 A 	 7,5 a 	 7,2 

ballio. Os sistemas de cultivo apresentaram 

diferenças significativas no peso dos frutos por 

planta do cupuaçuzeiro e, diferentemente, nas 
duas áreas trabalhadas, devido ao nível de 

fertilidade do solo mais elevado na área A. 

As médias do peso de frutos nos sistemas 

mandioca+fruteiras e anuais+fruteiras permiti-

ram aumentos de produtividade de até 
63,60/o (mandioca+fruteiras) e 39,4 0/o (anuais-i-
fruteiras), em relação ao sistema 

maracujá +fruteiras. 

O sistema mandioca+fruteiras apresen-

tou as médias mais altas para diâmetro do 

tronco, altura e número de tricotomias no 

cupuaçuzeiro, sendo diferentes das médias do 

sistema maracujá+fruteiras. O diâmetro do 

tronco do cupuaçuzeiro foi a característica 

mais intensamente afetada pelos fatores avali-

ados e o que mais se relacionou com a produ-

tividade das plantas. Os maiores incrementos 

no diâmetro do tronco e na produtividade das 

plantas podem ser atribuidos à matéria orgâni-

ca usada nos tratamentos. 
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FIGURA 1. Influência dos sistemas de cultivo sobre o peso e o número dos frutos, o diâmetro do 

altura da tricotomia de cupuaçuzeiros nas duas áreas amostradas (médias seguidas por letras caule 

e a distintas na mesma área diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey). 
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Produção e qualidade de liteira nos 
sistemas agroflorestais na Amazônia Central 5  

Jorge Luis Enrique OALLAROO-ORDINOLA ( ); Flávio Jesus LUIZÃO (2); 
[lisa WANDELLI (3); Erick C. M. FERNANDES (4). 

(1 !  2) INPA - Departamento de Ecologia. (3) Embrapa Amazônia Ocidental. 
(4) Universidade de Cornell - Departamento de Solos, Cultivos e Ciencias Atmosférica. 

f  1  y~~c1  

A Amazônia é uma vasta região de 
aproximadamente 6 milhões de km2 , que ape-
sar de seus ecossistemas e da exuberância da 

sua vegetação, tem como uma de suas carac-

terísticas a pobreza química da maioria de seus 

solos (Camargo e Falesi, 1975; Sanchez, 1976; 

Schubart et ai., 1984). Nessas condições, a 

manutenção do equilibrio nutricional entre os 

diferentes componentes de um ecossistema só 

é possível através da existência de uma alta 

diversidade biológica e de mecanismos de con-
servação de nutrientes normalmente encontra-

dos em florestas primárias (Walker e Franken, 

1983; iordabn, 1985). Assim, a produtividade 

primária e a ciclagem de nutrientes dependem 

diretamente e em grande parte da quantidade 

de liteira produzida (Proctor, 1983; 

Jordan, 1985). Na Amazônia oscila entre 7t/11a 

e lot/ha por ano (Jordan, 1985). 

Nesse sentido o objetivo (leste traba-

lho é determinar a quantidade e a qualidade 

da liteira produzida por dois modelos de sis-

temas agroflorestais, comparando-as ãs da 

vegetação secundária estabelecidas em pasta-
gens degradadas. 

O estudo foi realizado na Estação 

Experimental do Distrito Agropecuário da 

Suframa-CPAA/Emhrapa (Centro de Pesquisa 

Agroflorestal da Amazônia Ocidental/Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária), no km 54 

da BR- 174 (Manaus/Boa Vista), ao norte de 

Manaus. O clima da região, pela classificação 

de Kõppen, é caraterizado como do tipo Ami 

(Ribeiro e Adis, 1984), tropical úmido bastante 

chuvoso, com uma média anual de pluviosi-

dade entre 1 .SOOmm e 2.500mm. A vegetação 

original da área de estudo é classificada como 
floresta tropical úmida, típica de terras baixas 

(Prance e Lovejoy, 1985). 

Foram 	estudados 	dois 	Sistemas 
Agroflorestais (SAFs), com seis anos de idade e 

implantados pela Embrapa, que têm um 

desenho estabelecido em três blocos em 

parcelas de 3.000m2 (60m x 5Dm); Sistema 

Agroflorestal 1 (AS 1): tem como base duas 
fruteiras percnes: cupuaçu ( Titeobroma gran-
di/Jorum) e pupunha (Bactris gas/»aes, teca e 

genipapo; Sistema Agroflorestal 2 (AS2): 

denominado "rnultiestrato", composto pelas 

seguintes espécies: cupuaçu, ingá, mogno, 

castanha-do-brasil, acerola, mamão, maracujá 

e araçá boi; vegetação secundária, ou capoeira 

(CAP): usada como controle, corresponde à 

vegetação secundária com quatorze anos de 

idade que cresceu espontaneamente sobre o 

solo da pastagem após o seu abandono. A pro-

dução de liteira foi avaliada mensalmente, 

durante um período de um ano, de 1° de 

dezembro de 1997 a 30 de novembro de 1998. 

Utilizaram-se coletores de madeira de 0,50m x 

0,50m, com fundo de tela de náilon (malha de 

1 mm), instalados sobre suportes de madeira a 

30cm cio solo. A liteira dos coletores foi reco-

lhida a cada quinze dias, seca ao ar e, então, 

as amostras quinzenais foram agrupadas em 

uma amostra mensal, para separação de seus 

componentes principais para análises posteri-

ores de macronutrientes (N, P, 1<, Ca, Mg). O 

nitrogênio foi determinado pelo método 

Kjeldahl (Bra(istreet, 1965) após digestão 

sulfúrica. As determinações de P, 1<, Ca e Mg 

foram feitas em um espectrofotômetro de 
absorção atômica (Anderson £-t lngram, 1993). 

O total de nutrientes que entra nos SAFs pelos 

adubos verdes foi calculado a partir da massa 

seca e do conteúdo de nutrientes das duas 
leguminosas Inga edu/is (ingá) e G/iricidia sepf-
uni (gliricidia), perioclicamente podadas e 

5 Tro buil, o rcoiizo do coro apoio do 00- 07 (MCT/F/Nffl 252 	 7  lOTA - Dcportooreoro de Ecologia, lTrixo fstc:l 179, CEP 690 7-970, Morrous-AM, 
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FIGURA 1. Precipitação mensal (em mm) e quantidades totais mensais de liteira fina produzida 
(kg.ha) nos sistemas agroflorestais e no controle no período de 1° dezembro 1997 a 30 novembro 
1998. As barras representam as médias de produção de liteira dos três blocos (n=3). 
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incorporadas aos SAPs. Estes foram somados 

ao total de nutrientes contidos na liteira pro-

duzida pelos sistemas, fornecendo a entrada 

total de nutrientes para os dois SAFs. A con-

tribuição relativa (em %) de cada parte (liteira 

e adubo verde) foi calculada. 

A produção anual de liteira fina (for-

mada por folhas, galhos, material reprodutivo e 

material não- i deu ti fica (lo) variou de 

2.089k9.ha-' no sistema agroflorestal 1(AS1) a 

8.162kg.ha-' na capoeira. A produção de liteira 

na capoeira (CAP) foi significativamente maior 

do que nos dois sistemas agroflorestais (SAF5), 

entre os quais não houve diferença significati-

va entre os dois sistemas agroflorestais (AS 1 e 

AS2) (Fig.1). 
Não houve relação significante entre a 

produção de liteira e a quantidade de chuvas 

mensais. Entre os nutrientes, nitrogênio (N) e 

cálcio (Ca) foram os que apresentaram as mais 

altas concentrações na liteira, enquanto que o 

fósforo (P) teve as mais baixas concentrações 

em todos os tratamentos estudados. Houve 

diferenças significantes nas concentrações de 

Ca e Tvlg entre os tratamentos, com as maiores 

concentrações sempre encontradas nos SAFs. 

As maiores entradas anuais pela liteira 

fina foram de nitrogênio (64,11k9.ha 1 .ano- 1  na 

CAP), enquanto que as menores foram de fós-

foro (1,90kg.ha-'ano-' tio sistema AS2). O con- 

trole (CAP) apresentou entradas significativa-

mente maiores de todos os nutrientes exceto o 

P. Não houve diferenças entre os dois sistemas 

agroflorestais, embora as entradas de todos os 

nutrientes no ASI tenham sido um pouco 

mais altas do que no AS2. 

Os valores encontrados para a produção 

anual de liteira na capoeira (CAP= 8,2t .ha- 1) 

e nos sistemas agroflorestais (SAF5= 2,0 e 2,3 

tua- 1), situam-se dentro das faixas conhecidas 

para ecossistemas similares na Amazônia. 

(Santana et al.,1990, Quisen et al.,1996). A 

maior produção de liteira na capoeira pode ser 

atribuida ao fato de que os SAFs (com 6 anos 

de idade) ainda se encontram em fase de 

crescimento, longe do seu estado de climax, 

quando os sistemas agrossilviculturais deverão 

ter copas mais fechadas e similares às de sis-

temas florestais. 

As maiores concentrações de nutrientes 

nas liteiras dos sistemas agroflorestais do pre-

sente estudo, em relação à da capoeira, podem 

ser atribuídas às espécies arbóreas dos SAPs, 

que produzem liteira de melhor qualidade 

nutricional, como as espécies leguminosas 

(Santana eta]., 1990). O nitrogênio ocorreu em 

maiores concentrações na liteira (Haag, 1985; 

Tapia-Coral, 1998), seguido pelo Ca, 1K, Mg e P. 

Esta é uma tendência encontrada em muitas 

florestas tropicais, nas quais o fósforo tem sido 

4V 
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apontado como o principal nutriente que limi-

ta a produção primária e outras funções do 

ecossistema (Vitousek e Sanford, 1986). 
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Produção forrageira de gramíneas cultivadas 

sob sombreamento de taxi-branco 

(Sclero!obium paniculatum Vogel) 
Paulo Roberto de Lima MEIRELLES (1) e SUas MOCHI1LI1TI (i) 

(i) Ernbrapa Amapá, Macapá-AP 

Na região Amazônica, é freqüente a 

utilização de áreas de cerrado e floresta para o 

estabelecimento de pastagens. Normalmente, 

nos primeiros anos, estas apresentam boas pro-

duções, aproveitando a adição de nutrientes 

pela adubação inicial, ou na forma de cinzas, 

resultado da queima da vegetação nativa. No 

entanto, com o decorrer dos anos, observa-se 

um declínio gradual na produtividade destas 

pastagens e o aparecimento de plantas invaso-

ras, como conseqüência cia utilização de práti-

cas inadequadas, tanto de manejo dos solos, 

como das pastagens (Toledo e Senão, 1982). 

Para alcançar a sustentabilidade das pastagens 

cultivadas nas regiões tropicais, é necessário o 

desenvolvimento de agrossistemas similares 

aos sistemas naturais de florestas e cerrados, 

onde as perdas de nutrientes sejam reduzidas e 

as entradas capazes de suprir as necessidades 

dos sistemas. 

Os sistemas silvipastoris bem desen-

hados podem apresentar estas características, 

resultando em aumentos na produção total de 

bioniassa do sistema e na renda do produtor, 

através cia venda dos produtos do componente 

arbóreo (lenha, madeira, frutos e sementes) e 

principalmente dos produtos de origem animal 

(carne e leite) (Montagnini , 1992; Dubois 

et al, 1996). 

Para o sucesso dos sistemas silvipastoris 

deve-se selecionar as espécies forrageiras que se 

desenvolvam bem sob o sombreamento de 

árvores. Uma questão que chama atenção é que 

os programas de melhoramento das plantas for-

rageiras tem sido desenvolvidos em condições 

de plena luz e, portanto, as espécies sele-

cionadas podem não ser tolerantes à sombra. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar 

o comportamento produtivo de cinco 

gramíneas forrageiras (Paspafum atratum BRA- 

009610; Braclifaria brizantlza cv. Marandu; 

Brac/i/ar/a dictyoneura; Brac/;farfa /,umfrl/co/a 

e Brac/narfa decurnbens sob três regimes de 

luminosidade em sub-bosque de taxi-branco 

(5. pan/eu/atum): 00/o  de sombra (pleno sol); 

sombreamento médio (333 plantas/ha); e som-

breamento intenso (555 plantas/ha). 

O experimento está sendo conduzido 

no Campo Experimental do Cerrado, da 

Embrapa Amapá, localizado no km 256 da BR 

156 no município de Macapá, em um 

Latossolo Amarelo de textura média (23 0/o de 

argila). O clima, segundo a classificação de 

lKõppen é Ami-Tropical chuvoso, com uma pre-

cipitação pluviométrica anual média de 

2.260111111 concentrada entre os meses dejanei-

ro a julho. A temperatura média é de 26°C e 

umidade relativa do ar sempre superior a 80 0/o. 

Para instalação dos tratamentos com 

sombreamento, utilizou-se um plantio de 

taxi-branco com sete anos de idade, estabele-

cido no espaçamento 2m x 3m (1667 plan-

tas/ha), sendo efetuado um desbaste de duas e 

quatro fileiras do componente florestal, 

obtendo-se as densidades de 833 plantas/ha 

(2m x 6m) e 417 plantas/ha (2m x lOm), 

respectivamente. 

Os tratamentos a pleno sol foram insta-

lados em área de cerrado nativo. 

Adotou-se o delineamento experimen-

tal blocos ao acaso com parcelas subdivididas 

e três repetições. As parcelas mediam 2m x 

5m, com área útil de 4m 2 . 

As avaliações foram realizadas aos 21, 

42, 63 e 84 dias de crescimento, após corte de 

uniformização realizado no início do período 

de máxima precipitação. Os cortes foram 

realizados a uma altura de 20cm para o capim 

marandu e P. atratum, e 15cm para as demais 

espécies. As amostras foram ensacadas e 

y 
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Tabela 1. Produção de matéria seca (kg/Iia) de cinco gramíneas forrageiras em quatro idades de crescimento sob 
sombreamento de taxi-branco e a pleno sol. 

Graminea ------ - ----------------------- Dias de crescimento 
------- 21 	------ ---------- 42 ------- ------ - --- 63 -------- ------- 84 -------- 
P5' SM Si P5 SM Si P5 SM SI P5 SM Si 

?vlarandu 798 367 211 2.808 2.175 616 3.399 1266 818 4.554 3.532 1.469 
Quicuio 600 400 167 2.532 1.628 193 4.159 2.531 - 5.005 2.466 - 
Decumbens 1.085 400 400 2.592 1.259 712 3.796 2.213 700 4.545 2.504 642 
Dictyoneura 745 600 300 2.233 1.654 339 3.433 2.744 399 4.750 2.807 419 
Atratuni 1.143 467 200 3.574 1.621 268 4.280 2.408 383 5.044 2.455 514 
ANOVA2 * * * * 

CV 38,7 23,6 27,2 24,5 

1 PS= Pleno Sol; SM= Sombra moderada; Si- Sombra intensa 
2 ANOVA - = Efeito do sombreamrnto sigHficativo a 5% de probabilidade . 

levadas ao laboratório, para secagem em 

estufa a 65°C por 72 horas e posterior análise. 

O solo para o estabelecimento das for-

rageiras foi preparado através de uma aração e 

duas gradagens, sendo aplicado 2t de cal-

cário/ha e realizada a seguinte adubação: 

1 2Okg/ha de PaOs, 40kg/ha de IÇO e 20kg/lia 

de FTE. Em cobertura são aplicados anual-

mente 40kg/ha de K20 no início do período 

de máxima precipitação (janeiro a julho) e 

60kg/ha de N parcelado em duas aplicações: 

inicio e final do período de máxima precipi-
tação. 

No presente trabalho serão apresenta-

dos os resultados relativos ao período de 

máxima precipitação para os parâmetros: pro-

dução de matéria seca, altura média das plan-

tas e cobertura de solo. 

Na Tabela 1 são apresentadas as pro-

duções de matéria seca nos quatro cortes, de 

acordo com as intensidades de sombreamento. 

Observa-se em todas as gramíneas que o som-

breamento reduziu significativarnente a pro-

dução de forragem (Vc0,05), sendo que as 

menores produções para todas as gramíneas 

estudadas, em todos os cortes, foram sempre 

observadas no sombreamento intenso. Nota-se 

ainda, que as gramíneas responderam dife-

rentemente ao sombreamento. 

No sombreamento moderado, o capim 

marandu apresentou os melhores rendimentos, 

destacando-se dos demais. Rcynoids (1979) e 

ljsieri e t ai. (1994), também observaram a 
tolerância de B. /jr/zanta ao sombreamento, 

256 

enquanto Shelton et ai. (1987), citam essa for-

rageira pertencente ao grupo de gramíneas 

que apresentam tolerância média ao sombrea-

mento. No sombreamento intenso, todas as 

espécies apresentaram produções muito 

reduzidas, evidenciando o efeito negativo da 

baixa luminosidade, sendo que B. /;urniclicola, 
não apresentou condições de corte, devido ao 

reduzido vigor das plantas. Cabe salientar, que 

as gramíneas tropicais, pertencem ao grupo 

C4, especialmente adaptadas à luminosidade 

intensa, sendo, portanto, esperada uma signi-

ficativa queda na produção de forragem, prin-

cipalmente no sombreamento intenso. 

As espécies que apresentaram as 
maiores alturas médias, aos 84 dias após o 

corte de uniformização, sob condições de 

pleno sol e sombra moderada foram o capim 
marandu e P. atratum (Tabela 2). 

Quando submetidas a sombreamento 

intenso, todas as gramíneas evidenciaram 

pouca tolerância a redução da luminosidade, 

resultando em diminuição nas alturas médias 

das plantas. 

Em condições de pleno sol, todas as 

espécies estudadas apresentaram aos 84 dias 

de crescimento 1000/o de cobertura de solo. 

Entretanto, quando submetidas ao sonibrea-

mento (principalmente o sombreamento inten-

so), apresentaram reduções drásticas nos per-
centuais de cobertura. 

Os resultados obtidos até o momento 

nos permitem concluir que em relação aos 

parâmetros avaliados, as gramíneas apresen- 

SI- 
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Tabela 2. Altura média e cobertura de solo de cinco gramíneas forrageiras aos 84 dias de 

crescimento sob sombreamento de taxi-branco e a pleno sol. 

Altura (cm) Cobertura (o/o) 

PS1 SM SI PS SM Si 

Marandu 105 112 62 100 85 61 

Humidicola 62 65 45 100 80 - 

Decumbens 77 75 57 100 88 53 

Dictyoneura 67 70 50 100 82 38 

Atratum 102 85 63 100 75 32 

1 PS= Pleno Sol; SM= Sombra moderada; SI- Sombra intensa 

taram respostas distintas e negativas às 

condições de sombreamento por taxi-branco, 

sendo que o sombreamento intenso (833 

árvores/lia) tem comprometido o desempenho 

produtivo das espécies estudadas. 
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Produtividade e rendimento econômico de 

pupunheira consorciada com algumas espécies 

semi-perenes em SAFs na região de Manaus-AM 
Joâo Batista Moreira GOMES ( ), Luiz Antonio de OLIVEIRA (i), Johannes van LEEUWEN (i) 

(i) Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus-AM. 

0 aumento deniográfico de algumas 

regiões do estado do Amazonas exige sistemas 

de produção compatíveis com as condições 

ecológicas locais. Os impactos sobre o sistema 

natural, ao introduzir uma prática agrícola, 

devem ser reduzidos ao mínimo possível, bem 

como proporcionar ao produtor, uma produ-

tividade e renda compatíveis com seu sistema 
de vida. 

A maioria dos solos do Amazonas con-

siste de latossolos e podzólicos, cujas carac-

terísticas principais são a baixa fertilidade e a 

elevada acidez com alta saturação de alumínio, 

restringindo seus usos agrícolas. O uso desses 

solos com sistemas agroflorestais, onde cul-

tivos perenes, tais como essências florestais, 

frutíferas, leguminosas e outros tipos de plan-

tas, são consorciados, pode ser uma alternati-

va econômica e ecologicamente viável na 

região (Oliveira, 1991). A importância dos 

sistemas agroflorestais tem sido demonstrada 

através da diversificação de espécies que com-

põem esses sistemas, como também, pelos 

produtos retirados para a alimentação e para a 

renda familiar do produtor (Alvim e Nair, 1986; 

Rodrigues, 1998). Sob o prisma agroflorestal, 

nas condições edafoclimáticas regionais, uma 

similaridade do Método Taungya ajusta-se às 

condições para propiciar uma recomposição da 

cobertura vegetal produtiva, com rendimentos 

de espécies de ciclo curto na fase inicial do 

crescimento de espécies perenes. Assim sendo, 

junto com a espécie base crescem simultanea-

mente as espécies temporárias, promovendo 

uma rápida cobertura do solo, possibilitando 

um melhor aproveitamento dos espaços e 

auferindo produções em curto período de 

tempo. O uso de mfiltiplas espécies também 

favorece a rápida recolonização da microflora e 

fauna após a derrubada e queima, contribuin- 

do com uni incremento substancial de restos 

orgânicos para melhorar a fertilidade, além de 

reduzir a ação erosiva das águas pluviais; 

Poucos estudos foram realizados na 

Amazônia, com SAFs, principalmente aqueles 

relacionados com a produtividade e o rendi-

mento econômico. 

Com o objetivo dc avaliar produtivi-

dade e rendimento econômico de sistemas 

agroflorestais (SAFs), foi instalado, em abril de 

1986, um experimento de campo num latosso-

lo argiloso situado na Fazenda da PiA (antiga 

Fucada), usando como espécie principal e 

perene, a pupunheira (Bactris gasipaes Kunt}i). 
As espécies em consorciação com a pupunheira 

foram a mandioca (Maniliot scu/enta Crantz), 
urucu (fixa orei/ana L.), banana pacovã (Musa 
x paradisiaca) e abacaxi (Ananas comOsus L.) 
Men-. O delineamento experimental foi em 

blocos casualizados com quatro repetições, 

totalizando 20 parcelas correspondentes a 

cinco tratamentos (Tabela 1). Cada espécie 

teve uma adubação básica e espaçamento 

específico, bem como os tratos culturais ade-

quados. Nos cálculos de renda foram conside-

rados os preços dos produtos pelos valores de 

mercado em Manaus no mês de agosto de 

1993 e transformados em dólares pelo câmbio 

de 2618193. 

Os resultados de produção obtidos 

(t/ha) (Tabela 1) mostram que as pupunheiras 

produziram frutos apenas a partir de 1990, 

quando as plantas se encontravam com pelo 

menos quatro anos de idade. São quatro anos 

sem produção que, em condições de monocul-

tivo, não trazem um retorno financeiro ao pro-

dutor, mas apenas gastos. A produção acumu-

lada de pupunha nos três anos foi de 3,19t, 

dando uma renda de US$1.756,001ha. Ao se 

cultivar mandioca entre as pupunheiras já no 

-1 
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TABELA 1. Produtividade e rendimento de diferentes sistemas de consórcios e monocultivos com plantas de 
import5ncia econômica no estado do Amazonas. 

Consórcio 	 Pupunha 	 Mandioca Abacaxi 	Banana Urucu Total 
19(J0 	1991 	1992 	1987 	1987188 	1988 	1989 

Produção (Ton/ha) 
1' + MI) 0,66 1,92 1,11 9,27 	- - - 12,96 
P + UR 0,62 2,17 0,91 - 	- - 0,34 4,04 
P + B 1,67 2,68 1,71 - 	- 4,43 - 10,49 
P + AB 1,73 2,23 1,80 - 	5,73 - - 11,49 
P 0,81 1,81 0,57 - 	- - 3,19 
Monocultivo 9,74* 	2,71 3,51 0,35 - 

Renda (US$/ha) 
P + MD 363 1057 611 459 	- - - 2490 
P + IJR 341 1195 501 - 	- - 225 2261 
P + 8 919 1475 947 - 	- 888 - 4224 
P + AB 952 1228 991 - 	789 - - 3959 
P 446 996 314 - 	- - - 1756 
Monocultivo 483 	373 703 231 - 

• - Ra izes frescas cor,. 30°rb matëria seca. 

Pupunha; MD = Mandioca; B = Banana Pacovã; AD = Abacaxi 

segundo ano de cultivo (1987), obteve-se 

inicialmente uma produção de 9,27t de 

mandioca, que adicionada à produção das 

pupunheiras desse consórcio, resultou numa 

produção acumulada de 1 2,96t/ha e uma 

'renda total de US$2.490,001ha, um aumento 

em relação ao monocultivo da pupunheira de 

9,77t de produtos (12,96-3,19) e de 

US$734,001ha (US$2.490,00-US$ 1.756,00). 
Em relação ao monocultivo da mandioca, esse 

aumento foi respectivamente de 3,22t (12,96-

9,74) e US$2.007,00 (US$2.490,00-
US$483,00). 

Quando se compara o sistema pupu-

nheira + urucu com seus respectivos monocul-

tivos, também se observa uma certa vantagem 

do consórcio. A produtividade do consórcio 

total foi de 4,04t, enquanto que os monocul-

tivos resultaram em produtividades de 3,191: e 

0,35t, respectivamente, para a pupunheira e 

urucu. O rendimento (em dólares) do consór-

cio também foi superior (US$2.261,00/}ia) aos 

dos monocultivos (US$1.756,00 com as 

pupun}ieiras e somente US$231,00 com o 

urucu, plantado em 1989). 

Ao se analisar os sistemas pupun}ieira + 

bananeira ou pupunheira + abacaxi, observou-

se o mesmo comportamento, isto é, maior pro-

dução acumulada e rendimento econômico  

nos consórcios do que nos monocultivos com 

essas espécies. No caso do sistema pupunheira 

+ bananeira, a produtividade acumulada subiu 

de 3,19t/}ia (monocultivo de pupunheira) ou 

4,43t/ha (monocultivo com bananeira) para 

10,49t1ha (consórcio de ambas as culturas). O 

rendimento econômico aumentou de 

US$1.756,00/}ia 	(pupunheira) 	ou 

US$703,001}ia (bananeira), para 

US$4.224,001ha (consórcio de ambas as cul-

turas, o maior rendimento observado no pre-

sente estudo). Finalmente, ao se analisar o 

consórcio pupunheira + abacaxi, observou-se 

um aumento de produtividade em relação aos 

monocultivos. Esses aumentos foram de 

3,1 Yt/ha (pupunheira) ou 2,71 t/ha (abacaxi) 

para 11 ,49t/}ia (ambas as culturas juntas). Em 

termos de rendimento econômico, a renda 

subiu de US$1.756,00 (pupunheira) ou 

US$373,00 (abacaxi) para US$3.959,00 (ambas 

as culturas). 

Pelo presente estudo pode-se concluir 

que a utilização de culturas de ciclo curto ou 

médio em consorciação com a pupunheira 

resultou em aumento da produtividade e 

rendimento econômico da propriedade rural. 

H5 um retomo econômico ao produtor antes 

que a pupunheira comece a produzir seus fru-

tos, acarretando assim, uma compensação 
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financeira mais rápida pelo investimento feito 
na propriedade. 
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Seção Técnica 1 - Biodiversirlade e Processos Funcionais de SAF 

Propagação vegetativa da sumaúma (Ceiba 

pentandra (L.) Gaertn) pelo método de estaquia 

Kikue MUROYA(i); Paulo de Tarso Barbosa SAMPAI0(2); 
Celso Pauto de AZEVED0(3); Alexandre Souza e SILVA(4) 

(i)Bolsista CNPq, Projeto ENV 4212 - Manaus-AM. (2)lnstituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia - Inpa/CPST, Manaus-AM (3)Embrapa Amazônia Ocidental - CPAA, Manaus-AM 

(4) Escola Técnica Federal do Amazonas - Meio Ambiente, Manaus-AM 

A sumaúma (Ceiba pentano'ra (L.) 
Gaertn), pertencente à família Bombacaceae, 

desperta interesse devido ao alto valor 

econômico desde a madeira até as sementes. A 

boa aceitação de seu produto no mercado con-

sumidor externo fez com que nos últimos anos 

aumentasse sua exploração de forma extra-

tivista, podendo, a curto prazo, levar a espécie 

à extinção. 
A propagação vegetativa permite repro-

duzir todas as informações genéticas da plan-

ta progenitora, salvo raras mutações (Vastano 

Júnior e Barbosa, 1983). A estaquia é consi-

derada uma das técnicas de maior viabilidade 

econômica de propagação vegetativa em espé-

cies florestais, pois permite a multiplicação de 

genótipos selecionados, em um curto período 

de tempo (Paiva et aI., 1996). A produção de 

mudas por estaquia desta espécie, pode-se 

tornar uma alternativa viável para atender a 

demanda das indústrias madeireiras que são 

obrigadas por lei garantir a reposição florestal. 

Este trabalho teve como objetivo estudar a 

propagação vegetativa da sumaúma pelo 

processo de enraizamento em estacas prove-

nientes de material juvenil das mudas (ápice e 

base) e de material adulto dos ramos inferiores 

de árvores adultas. 
O experimento foi conduzido no viveiro 

central da Embrapa Amazônia Ocidental, local-

izada no km 29 da Rodovia AM-010, Manaus 

em 1999. As estacas em ambiente de viveiro 

foram preparadas e plantadas sob sistema de 

nebulização interniitente. As mesmas foram 

tratadas com fitohormônio ácido indol-3-

butirico (A1B) nas seguintes concentrações de 

A1B: para material juvenil (ápice e base): 600, 

1200, 1800, 2400 ppmfcinco secjundos e para 

material adulto: 1000, 2000, 3000, 4000 ppm  

de A1B por cinco segundos. O experimento 

seguiu uni delineamento experimental inteira-

mente ao acaso, em esquema fatorial 2 (tipos 

de estacas) x 5 (concentrações de AIB) com 

cinco repetições para material juvenil e cinco 

concentrações de A1B contendo cinco 

repetições para material adulto. As avaliações 

de sobrevivência e brotações foram realizadas 

mensalmente, e aos 150 dias avaliou-se a por-

centagem de enraizamento. Os resultados 

foram submetidos à análise de variância e as 

médias comparadas pelo teste de "t", a 50/o  de 

probabilidade. Para análise estatística, os dados 

de porcentagem de sobrevivência, brotação e 

enraizamento foram transformados em 

arc sen VX/100. 
A Figura 1, mostra a porcentagem de 

sobrevivência das estacas de ápice e base 

provenientes de material juvenil em relação ao 

tempo. Observa-se um decréscimo gradativo 

na porcentagem de sobrevivência nos dois 

tipos de estacas ao longo do tempo de 150 

dias, na qual verificou-se 41 0/o e 46,3 0/o de 

sobrevivência para estacas de ápice e da base, 

respectivamente (Tabela 1). Constatou-se não 

haver diferenças significativas entre os tipos de 

estacas e tratamentos testados a nível de 50/o 

de probabilidade. A maior taxa de sobrevivên-

cia (51,70/o) em valor absoluto foi observada 

nas estacas da base do tratamento teste-

munha, apesar de não ter diferido significati-

vamente dos demais tratamentos aplicados a 

nível de 5% de probabilidade. 
Aos 150 dias, observou-se que as esta-

cas vivas apresentaram raízes, onde a maior 

porcentagem de enraizamento (46,70/o) em 

valores absolutos pertence as estacas que do 

tratamento com 1 .800ppm apesar de não 

diferirem dos demais tratamentos (Tabela 1). A 
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FIGURA 1. Porcentagem de sobrevivência (°io) em 
estacas do ápice e da base provenientes de mudas de 
sumaúma em função do tempo (dias). 
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aplicação do AIB não influenciou significativa-

mente a nível de 50/o de probabilidade na taxa 

de sobrevivência e enraizamento, entre o 

material da ápice e base aos 150 dias. 

A porcentagem de brotação nas estacas 

provenientes do ápice (37,0%) não diferiu sig-

nificativamente a nível de 5% de probabilidade 

das estacas obtidas da base (34,70/o).  Entre os 

tratamentos aplicados não se constatou dife-

renças significativas, variando os valores 

médios de 35/o a 36,7/o (Tabela 2). 

As estacas de sumaúma provenientes 

de material adulto não obtiveram resultados 

satisfatórios de sobrevivência, ocorrendo perda 

total do material propagativo antes da fase de 

enraizamento confirmando os resultados obti-

dos por Aguiar (1994) e Muroya e Azevedo 
(1998). 

A relação entre carboidratos e compos-

tos nitrogenados (C/N) tem grande importân-

cia no desenvolvimento de raízes e gemas 

(Gonçalves, 1981; Hartmann et ai., 1997). 

Segundo estes autores, altos teores de com-

postos nitrogenados e baixos teores de car-

boidratos indicam baixo enraizamento e boa 

brotação ou apodrecimento do material sem  

desenvolver raiz ou gema. Na Tabela 3, cons. 

tatou que a relação de CIN do material adulto 

foi menor (37,21) quando comparado com o 

material juvenil (186,14 e 85,8, base e ápice, 
respectivamente). 

Para instalação de experimento deve-se 

levar em consideração os fatores climáticos, 

pois o experimento com material adulto de 

sumaúma foi instalado na estação chuvosa 

(maio), quando a precipitação foi de 426mm 

(alta) e evaporação de 49,5mm (baixa), conse-

qüentemente, ocorreu umidade excessiva no 

solo, que contribuiu no apodrecimento do 

material propagático antes do enraizamento. 

As estacas de material adulto da 

sumaúma é de difícil enraizamento. Paiva e 

Gomes (1993) afirmam que algumas plantas 

não emitem raízes, em virtude da presença 

natural de inibidores químicos. 

Os resultados obtidos, mostraram que o 

processo de enraizamento das estacas, prove-

nientes de mudas (ápice e base) de sumaúma, 

ocorre independentemente da aplicação do 

A1B. O material adulto originado dos ramos 

inferiores de copa das árvores adultas é de difí-

cil enraizamento, pois a aplicação de AIB não 

promoveu o enraizamento, não atingindo a 

fase de enraizamento. 
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TABELA 1. Porcentagem de sobrevivência (0/o) e enraizamento (0/o) em estacas provenientes de mudas de sumaúma 
tratadas com diferentes concentrações de AIB, obtidas em viveiro aos 150 dias de estaquia. 

Tipo de 	 -------------------------------- AIB (ppm) 
Estaca 	 O 600 1200 1800 2400 	Média 

Ápice 	 36,7 45,0 35,0 46,7 41,7 	41,0 
Base 	 51,7 40,0 50,0 46,7 43,3 	46,3 

Média 	 44,2 42,5 42,5 46,7 42,5 

Os valores a presentados não são t a nsform ados 
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TABELA 2. Porcentagem de brotação (O/O) em estacas provenientes de mudas de sumaiima tratadas com 
diferentes concentrações de AIB, obtidas em viveiro aos 150 dias de estaquia. 

Tipo de 	 AIB (ppm) 
Estaca 	 O 	 600 	 1200 	1800 	2400 	Média 

Ápice 	 31,7 	40,0 	30,0 	43,3 	40,0 	37,0 
Base 	 38,3 	33,3 	40,0 	30,0 	31,7 	34,7 

Média 	 35,0 	36,7 	35,0 	36,7 	35,8 

Os valores apresentados não são tra nsformados 

TABELA 3. Teores de carbono e nitrogênio em estacas de sumaúma. 

Material 	 N°ío 	C0/0 	g/kgN g/kgc 	C/N 

Material juvenil 	Base 	0,22 	40,43 	2,17 	404,33 	186,14 
Apice 	0,51 	44,09 	5,14 	440,93 	85,80 

Material adulto 	 1,24 	46,27 	12,43 	462,72 	37,21 
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Qualidade da madeira de sumaúma Ceiba pentandra 
plantada em ecossistemas de várzea e terra firme 

e em diferentes sistemas de plantios 
Celso Paulo de AZEVEDO (1)(*);  Guilherme José Abtibol CALIRI (1); Oliver DÜNISCH (2) 
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No Estado do Amazonas, as várzeas 

ainda respondem por até 900/o da matéria-

prima destinada às indústrias madeireiras. 

Dentre as espécies que vêm sendo exploradas 

destaca-se a sumaúma (Ceiba pentandra) cuja 

a espécie é de alto valor comercial, muito uti-

lizada na confecção de laminados e compensa-

dos. Algumas indústrias madeireiras tentam 

cumprir a obrigação legal de reposição flores-

tal para obtenção de madeira de qualidade 

adequada, desta espécies. Os estudos sobre as 

variações das qualidade da madeira e os efeitos 

do ambiente e práticas silviculturais têm-se 

concentrado principalmente em coníferas. 

Sabe-se, atualmente, que uma das melhores 

maneiras de se avaliar a qualidade da madeira 

é através da sua densidade, pois ela se correla-

ciona diretamente com outras propriedades da 

madeira. Densidade da madeira é a massa 

(peso) da unidade de volume, podendo ser 

absoluta, quando expressa em 9/CM3  ou kg/m', 

ou relativa quando comparada com a densi-

dade absoluta da água destilada. O objetivo 

principal deste trabalho é correlacionar através 

de parâmetros físicos, a qualidade da madeira 

de árvores nativas adultas com madeiras de 

árvores jovens, plantadas em várzea e terra 

firme e, em diferentes sistemas de plantio. 

Os experimentos conduzidos em terra 

firme estão localizados no Campo 

Experimental da Embrapa Amazônia Ocidental, 

Km-30 da rodovia AM-OlO. A área está com-

preendida entre as coordenadas 59 0 52'4O" e 

59058'OO" de longitude Oeste; e 03°00'OO" e 

03 008'00"de latitude Sul. O clima local de 

acordo com a classificação de lKõppen, é do 

tipo afi, tropical praticamente sem inverno. A 

distribuição das chuvas se (lá durante todo o 

a no, com p1 uvi osida de em tom o de 2000111 111. 

O solo é do tipo latossolo amarelo distrófico, 

com textura muito argilosa ( p11(I120) = 4,7; 

P(ppm) = 1; K(ppm) = 20; Ca(N1e0/ o) = 0,26; 
Mg(Me0/o) = 0,11; C(%) = 2,03; I1(Me0/o) = 

12,20; Al(Me 0/o) = 17; N(%) = 0.17). 
O monocultivo a pleno sol faz parte de 

um ensaio com dez espécies, plantadas em 

junho de 1992. O delineamento é inteiramente 

acaso com parcelas de 25 plantas, espaçadas 

de 3,0 X 3,0 metros, com quatro repetiçôes 

(Figura 1). 

O Sistema Agroflorestal é caracterizado 

pelo consórcio de espécies frutíferas e flo-

restais, em delineamento em blocos ao acaso, 

quatro repetições, com cinco espécies florestais 

(densidade de 20 plantas por ha ) e sete espé-

cies frutiferas (seis espécies com 80 plantas e 

uma com 16 plantas por ha), (Quadro 1 e 

Figura 2). O plantio foi em janeiro de 1994, 

sendo feita adubação na cova constando de 

500g de calcário, 1 5Og de superfosfato triplo e 

50g de cloreto de potássio. Cinco meses após 

a instalação cada planta recebeu mais lOOg de 

calcário dolomitico, 200g de superfosfato tri-

plo, lOOg de cloreto de potássio, lOOg de 

uréia, e 10 litros de esterco de galinha em 

cobertura. Um ano após o plantio foi realizada 

a última adubação constando de 2000g de cal-

cário dolomítico/planta, 250 de superfosfato 

triplo/planta, 200g de cloreto de 

potássio/planta, iOOg de uréia/planta, 15 g 

com FTE com boro/planta e 20g de cama de 

galinha/planta em cobertura. 

O experimento de sumaúma plantadas 

na várzea em outubro de 1992 e janeiro de 

1993, inicialmente era composto por 22 

árvores com espaçamento de 1 ,Om X 1 ,Orn,. 

Foram desbastadas no decorrer do tempo 12 

arvores, com o objetivo de diminuir a com- 
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Figura 1 - Caracterização esquemática da sumaúma 
no sistema de monocultivo 

A-1 A2 A-3 A-4 A-5 AS A-? A-O 
- — -. 

8-1 8-2 8-3 8-4 8-5  

— a_ 
CI 0-2 0-3 C-4 C-5 0-5 C-7 CO 

_L L S ±__ 
EI E-2 8-3 84 E-5 ES E-? E-O 

petição entre as espécies. As 10 árvores uti-

lizadas estão plantadas em linha com espaça-

mento de dois metros entre árvores e 15 met-

ros entre linhas de outras espécies. Está local-

izado na Estação Ariaú do 1NPA - CPCA, á 

margem esquerda do Rio Solimões, no municí-

pio de lranduba (Caldeirão), compreendido 

entre as latitudes 3000' e 4000'S e longitude 

60000"e 61000'W. O clima local de acordo 

coma classificação de Kbppen, é do tipo afi, 

tropical praticamente sem inverno. A dis-

tribuição das chuvas se dá durante todo o ano, 

com pluviosidade em torno de 2000mm. O 

regime das águas do rio Solimões nos anos de 

1990 a 1999, apresentaram padrão normal, 

com média na cota máxima (enchente) de 

28,11 m e cota mínima (vazante) de 16,89 m, 

o solo é caracterizado como latossolo amarelo, 

de textura muito argilosa (DAP.p11(1-120) = 4,7; 

P(ppm) = 11; 1K(ppm) = 24; Ca(Me 0/o) = 0,67; 

Mg(Me 0/o) = 0,14; Al(Me0/o) = 1,5; C(°/o) = 2,03; 

H(Me0/o) = 12,20; Areia Fina (0/o) = 3,24; Argila 

Total (°io) = 31,32; Areia Grossa (°/o) = 0,93; 

Silte (o/o) = 64,51; N(°io) = 0,21). 
O plantio de sumaúma em diferentes 

ecossistemas não alterou a densidade média 

das árvores na altura do DAP, apesar da 

tendência a um pequeno aumento da densi-

dade nos plantios em terra firme (monocultivo 

e SAF), estatisticamente não houve diferença 

entre as médias ao nível de 5 % de probabili-

dade pelo teste de Tukey (Quadro 2). Com 

estes resultados é possível afirmar que o 

aumento nas taxas de crescimento e o local 

plantio da sumaúma não tiveram influência 

sobre densidade cia madeira. 

De acordo com Figura 3, a sumaúma 

apresentou uma alta instabilidade dimensiona], 

com valores do coeficiente de anisotropia var- 

iando de 0,5 (mínimo) a 5,6 (máximo). Nota-se 

que os valores médios do coeficiente de 

anisotropia para espécie nativa apresentaram 

menor variação quando comparados com a 

espécie plantada em terra firme (monocultivo) 

e em várzea. O aumento no coeficiente de 

anisotropia encontrado nas espécies plantadas 

pode limitar o uso da surriaúma para algumas 

atividades onde seja necessária pouca variação 

dimensiona], mas não impede que seja usada 

para fabricação de compensados. Comparando 

a variação média da densidade aparente no 

sentido medula-casca para as diversas 

condições de plantio, nota-se que a espécie 

nativa apresentou a menor variação, e o plan- 

tio em Monocultivo a maior. Com  exceção do 

plantio em várzea (Caldeirão), todos os ambi- 

entes apresentaram um grande aumento na 

densidade aparente próximo a casca (Figura 3). 

Uma possível explicação para o aumento radi- 

al da densidade, é o fato de que espécies de 

crescimento rápido, podem sobreviver mais 

tempo no dossel da floresta, se produzirem 

madeira mais resistente quando maduras, 

como exemplo, a transição da sumaúma de 

Figura 2 - Representação esquemática de um bloco do 
Sistema Agroflorestal. Li (Breu/Biribá); L2 e 110 
(Açai); U. 17, Lii, e L15 (Sorva/Cupuaçu); 14 e L12 
(Camu-camu); 15 (Sumaúma / Biribá); 16 e L14 
(Cacau); La e 116 (Pupunha); L9 (Pará-pará/Biribá); 

L13 (Cuiarana/Biribá); L17 (Seringa/ Biribá). 
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QUADRO 1 - Relação das espécies do Sistema Agroflorestal e suas respectivas datas 
de plantio. 

ESPÉCiES 	 NOME VULGAR NOME CIENTIFICO 

FLORESTAiS 	 Pará-pará Jacaranda copaia 
Breu sucuruba Trattinckia buserifolia 

Cuiarana de caroço Buchenavia huber 

Sumaúrna Ceiba pentandra 

Seringueira Hevea spp. 

FRUTíFERAS 	 Cupuaçu Theobroma grandiflorum 
Cacau Theohroma cacao 

Biribá Rolinea mucosa 

Sorva Colma utilus 
Pupunha Bactris gasipares 

Açai Futerpe oleracea 

Camu-camu Myrciaria dubia 

Quadro 2 - Variação da densidade aparente da madeira de sumaúma (glcm3) em diferentes ambientes. 

Locais de plantio N° de árvores R(gfcrn3) Tukey (5°/o) Amplitude (g/cm) 

Nativa 4 0,314 a 0,254 - 0,336 
Caldeirào 9 0,311 a 0,250 - 0,344 

Sistema Agroflorestal 4 0,330 a 0,283 - 0,391 
Pleno Sol 8 0,334 a 0,313 - 0,378 

uma espécie colonizadora de rápido cresci-

mento, produzindo madeira de densidade 

menor que 0,10 g/cm3, para uma espécie 

colonizadora do dossel com densidade maior 

que 0,40 g/cm3. O modelo polinomial de 

terceiro grau foi o que melhor representou a 

variação da densidade no sentido medula-

casca para todos os sistemas de plantio: 

As equações também apresentaram 

coeficientes (bl, b2 e b3) e teste de F signi-

ficativos ao nível de 10/o  de probabilidade. O 

plantio de sumaúma não alterou a densidade 

média das árvores, na altura do DAP, 

demostrando não haver influência do 

ambiente em relação a este parâmetro, 

demonstrando que as árvores plantadas 

tendem a apresentar a mesma qualidade da 

árvore nativa. 

Nativa: Dens = 0,059453pos - 0,00312pos2 + 0,00005pos3 	 R2ajus(0/o) = 92,31 e CV(°/o) = 28,66; 

Várzea: Dens = 0,1 38978pos - 0,01 6981 pos2 + 0,000645pos3 	 R2ajus(0/0) = 93,61 e CV(°/o) = 25,75; 

SAF: Dens = 0,1161 Spos - 0,011 233pos2 + 0,000323pos3 	 R2ajus0/0) = 93,00 e CV(°/o) = 26,98; 

hlonocultivo: Dens = 0,13900pos - 0,016822pos2 + 0,000642pos3 	 R2ajus(0/0) = 93,82 e CV(°/o) = 25,43. 

Figura 3 - Variação média do coeficiente de anisotropia e da densidade no sentido medula—casca. 
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Qualidade do solo em sistemas de cultivo 
de algodão orgânico e convencional 

no município de Tauá-CE 
Herdjania Veras de LIMA ( ); Teôgenes Senna de OLIVEIRA (1) 

(1) Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE 

Objetivou-se avaliar características e/ou 

propriedades físicas, químicas e biológicas do 

solo em sistemas de cultivo de algodão orgâni-

co e convencional conduzidos por agricultores 

do município de Tauá-CE, para testar a 

hipótese de que os sistemas de cultivo orgâni-

co levam a qualidade de solo superior ao dos 

convencionais. 

Este trabalho foi conduzido no municí-

pio de Tauá, situado a sudoeste do estado do 

Ceará. Foram selecionadas seis áreas de plantio 

em bases agroecológicas, três áreas de plantio 

convencional e duas área de mata nativa 

(Tabela 1). Estabeleceram-se, em cada uma das 

áreas escolhidas, três subparcelas representati-

vas dos consórcios adotados, com aproximada-

mente 100m2, permitindo a coleta de solos e a 

determinação da composição dos consórcios e 

da produtividade. Em cada parcela foram cole-

tadas amostras de solo superficiais nas profun-

didades de 0cm a 10cm, 10cm a 20cm e 20cm 

a 30cm. Estas amostras foram preparadas para 

a obtenção de TFSA e analisadas conforme 

Embrapa (1997). A caracterização do meio físi-

co foi feita com a ajuda de um formulário 

especifico (Lemos e Santos, 1996), avaliando-

se: pedregosidade, rochosidade, relevo, erosão, 

drenagem, declividade, vegetação primária, 

tipos de consórcio, época de plantio, aspectos 

da plantação, precipitação e umidade do solo. 

A localização geográfica em cada área foi 

determinada utilizando equipamento de posi-

cionamento global. 

Foram feitas as seguintes análises 

químicas: pH em água e em KCI 1 mol/L, car-

bono orgânico do solo, bases trocáveis (Ca— e 

!vlg —, K ,  e Na), P assimilável, CTC total, 

acidez potencial (11 ,  + A1 3 +), Al trocável, soma 

de bases (valor 5), saturação de bases (valor 
V0/o) e saturação por alumínio (valor Mo/ o). 

Entre as físicas, fizeram-se: densidade do solo, 

micro e macroporosidade, análise granu-

lométrica, condutividade hidráulica, taxa de 

infiltração (realizada em condições de campo, 

utilizando tubo de PVC (12,7cm de altura e 

14,9cm de largura), determinando-se o tempo 

de infiltração de um volume de 11, a estabili-

dade dos agregados e a resistência a 

Penetração. Por último, as análises biológicas 

envolveram: biomassa e macrofauna do solo. 

O experimento foi avaliado em delineamento 

inteiramente casualizado, e os dados, analisa-

dos estatisticamente pela análise de variância, 

tendo como hipótese Ho : pc = jio (ou seja, a 

média no cultivo convencional não difere da 

média no cultivo orgânico e da mata nativa) e 

H 1 : tc 1  jio ( ou seja, a média no cultivo con-

vencional difere da média no cultivo orgânico 

ou da mata nativa). Serão analisados 18 

unidades experimentais, sendo seis áreas de 

cultivo orgânico com três repetições. No plan-

tio convencional serão analisados três áreas 

com três repetições, tendo um total de nove 

unidades experimentais, duas áreas de mata 

nativa com uma repetição. 

Observou-se, pela avaliação das pro-

priedades e/ou características químicas e físi-

cas, que estas variáveis não podem ser uti-

lizadas como indicadoras dos reflexos do uso 

de práticas de manejo convencional ou orgâni-

co. Verificou-se a igualdade estatística signi-

ficativa pelo teste de Tukey (Pc0,05), até 

mesmo para aquelas propriedades que retratam 

mais facilmente a dinâmica do comportamen-

to do solo, como é caso do carbono e N 

orgânicos (Tabela 2) e as propriedades físicas 

(Tabela 3). Estas últimas podem estar sendo 

influenciadas pelo manejo das áreas conven-

cionais, uma vez que foram coletadas amostras 

nos 30cm superficiais, coincidente com a 

7 Estudante de Pós-Graduação em Salas e Nutriçãa de Planeas, Departarnenra de Ciências da Sala-l)FC, Camnus da PIÜ, 8/ara 
- 807,60455-760, Fartaleza - CL 6-atail: herd agia (,/hatrrtai/ cara 
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Tabela 1. Agricultores familiares do município de Tauá-CE, localização, respectivas áreas e composição dos 
consórcios adotados no ano agrícola de 199912000. 

Área 	Agricultor 	 Tipo de 	Localidade 	 Árca(m2) 	Inicio 	Composição 
cultivo 	 (los consórcios 

José Eduardo Orgânico Baixas/Marrecas 3.298 1998 Algodão, milho, 

gergelim, guandu 
2 João Alves Orgânico Zacarias 3000 1997 Milho, gergelim, 

algodão, leucena 
3 Raimundo Valentim Orgânico Juâ 2.000 1996 Algodão, 

milho e feijão 
4 José Veloso Orgânico Jardim / Trici 3.220 1998 Algodão, 

milho e feijão 
5 José Martins Orgânico Queimadas / Trici 3.240 1997 Algodão, 

milho e feijão 
6 Antônio Júlio Orgânico Altamira 3.600 1997 Algodão, 

trilho e feijão 
7 António Pereira Convencional Fazenda Vacaria 10.000 1997 Algodão e 

milho 
8 Raimundo Rufino Convencional - 10.000 - Algodão 

monocultivo 
9 Anilson Caracas Convencional Pedra d'água 40.000 - Algodão 

monocultivo 
10 - Mata nativa - - - Algodão 

monocultivo 

Tabela 2. Características e/ou propriedades químicas das áreas de cultivo orgânico e convencional dos agricultores 
do município de Tauá-CE. 

Área 	p11 	pH 	co. 	c 	MO. 	N 	P assim. 	ca' 	Mg' + 	Na' 	S 	K' 	H 	AI°' 
<cl 	ág ua 	(dS/ml 	(gtlKg) 	lmg/Kgl 	 (CniolejKg) 	AI" 

1 	6.1 a 7,4a 0,45a 7,7a 1 3,3a 0,79a 1 83,Ba 9,79ab 2,Sah 0,1 4a 13,03 0,70a 0,42a O,Oa 
2 	5,4cd 7,2a 0,1 Sbc 5,51) 9,41) 0,561› 1 43.8ab II ,77a 3,Oa 0,1 4a IS, la 0,1 Ycd 0,82a DOa 
3 	5,5hc 6,7a 0,1 7he sOb 9,7h 0,57b 4,90c 2,02c 1,331) 0,0Oa 4,81,c 0,471) 1,1 2a DOa 
4 	5,Oahc 7,1 a 0,1 Dbc 4,1 be 7,1 hc 0,42he 6,778c 3,1 3e 1 2h 0,07a 4.6be 0,1 ad 0,48a 0,Oa 
5 	5,9ab 7,2a 0,29b 7,8a 1 3,3a 0,78a 45,3 3e 6,84ahe 1 ,53h 0,1 2a O,Bahc 0,40bc 0,712 O,Oa 
6 	4,9d 6,4a 0,201)c 4,9bc A,4bc 0.49hc 6,222c 3,68bc I,4ab 0,09a 5,31)e 0,2 cd I,04a Dia 
7 	6,Oab 7,3a 0,1 Ohc 3,4c Soe 0,36c 140,1 ah (3,72ahc 1 ,4ah 0,1 2a 8,5abc 0,28bcd 0,25a DOa 	- 
8 	5,7abc 7,4a 0,1 4c 5,1 hc 8,7be 0,52hc 55,89he 9,33ab 2,331) 0,1 4a 12,1 ah 0,341)cd 0,35a 0,Oa 
9 	6,2a 7,3a 0,24hc 5,sh 9,6b 0,58b 22,89c 2,91k 10h 0,07a 4,3c 0,25cd 0,53a 0,Oa 

Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diterem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade 

camada arável, uma condição física favoreci-

da pelo revolvimento do solo, por ocasião da 

implantação da cultura. 

A identificação dos invertebrados, 

representantes da macro e mesofauna, foi feita 

em nível de ordem, sem diferenciação entre 

formas jovens e adultas, compreendendo os de 

tamanho maiores que 1cm e entre 0,2mm - 

lOmm, respectivamente (Tabela 4). E evidente, 

pelos dados apresentados, que as áreas sob 

cultivo orgânico com números totais de indivi-

duos/m' de solo iguais a 39.990 (área 3),  

36.750 (área 5), 10.500 (área 1), 7.500 (área 4), 
4.500 (área 2) e 3.750 (área 6), considerando 

as três profundidades de solo, são bem superi-

ores às áreas sob cultivo convencional, onde 

foram determinados 2.000, 1.500 e 1.000 mdi-

víduos/m3 de solo nas áreas 7, 9 e 8, respecti-

vaniente. Quanto à avaliação na serapilheira, 

observa-se o mesmo comportamento identifi-

cado para o solo. Deve-se ressaltar que a área 

com maior número de invertebrados (Area 3),é 

a que mais tempo está sendo cultivada em 

bases agroecológicas, o que pode ser indicati- 

Is •5 
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Tabela 3. Propriedades físicas das áreas de cultivo orgânico e convencional dos agricultores do município de Tauá-

CE. 

Área lnfiltraçào Umidade Resistência Densidade do Porosidade Condutividade 

(mI/li) (9/1009) a penetraçào solo(g/cm3) total hidráulica 

(Mpa) (cm31cm3) (cm/h) 

1 20(11  35,51 ,  5,72 x 10 -° 1,83 56,887 5,438 

2 267 1  7,46 2,18 x 10 - ° 2,1 6 22,985° 1,427 1  

3 233° 2,95° 3,28 x I0 -8 ° 2,22° 19,127- 8,233ab 

4 158 1  7,54° 6,35 x 10-83 2,19° 21203° 

5 392° 1 6,77° 1,52 x 10 8° 2,06° 28,477, 7,407ab 

6 6171 25,73° 6,82 x 10 -9 ° 2,15 23,324a 0376b 

7 75 1  1 6,20° 4,87 x 10 -91  2,17 23,114, 1 2,789°" 

8 442° 4,99° 2,62 x 10-8a 2,14° 23,656° 3,61 7" 

9 58 6,70° 3,16 x 	10 -1  2,221 1 9,664' 24,293° 

M&dias seguidas de mesma letra, nas colunas, não di fere rn esta tisticame nte entre si pelo neste de Tukey, a Sa/o ce prooabil idad e. 

Tabela 4. Número de individuos 	e ordens da macro e niesofauna 	na serapilheira e no solo, nas profundidades de 

Ocm-lOcm, lOcm-20cm e 20cm-30cm, das áreas de cultivo orgânico e convencional por agricultores do municí- 

pio de Tauá-CE. 

Área Repet. Serapilheira Amostra de solo Amostra de solo Amostra de solo 

Ocni-lOcm lOcm-20em 20cni-30cni 

No. de No. de No. de 	No. No. de No. de No. de No. de 

indiv./m2 ordens indiv.1m3 	de ordens indiv.1m3 ordens 	indiv./m3 ordens 

1 1 975 (475*)  4 (7) 1.000 	4 - - - - 
2 400 (125) 4 (7) 2.500 (1.000) 	2 (?) 2.750 1 1000 3 (7) 

(250) 

3 300 3 500 (500) 	1 	(?) 500 (500) 1 	(7) - - 
.2 1 50 1 250 	1 750 1 -(250) -(7) 

2 125 1 250 (500) 	1 	(7) 250 (1.250) 1 	(?) 750 2 

3 450 2 250 	1 - - - - 
3 1 150 1 250 (15.240) 	1 	(?) - (8.250) - 	(?) 250 1 	(7) 

(4.750) 

2 150 (25) 3 (?) -(11.000) 	- (7) - - 250 

3 100 2 - 	- - - - - 
4 1 175 3 - 	- - - - - 

2 50 1 3.250 	2 1.750 3 - - 
3 475 3 1.250 	2 - - 1.250 4 

5 1 1350 (150) 4 (7) 10.500 (8.750) 	4 1.000 2 1.250 2 

(5.250) 

2 250 (150) 3 - (2.250) 	- (7) 500 2 - - 
3 350(325) 5 6.500 	4 750 2 - - 

6 1 175 2 750 	2 250 1 - - 
2 150 2 - 	- 500 (250) 1 	(?) 250 1 

3 100 4 500 	2 750 1 500 1 

7 1 25 1 -(250) 	-(?) 250 1 -(250) -(7) 

2 -(50) -(7) - 	- - - 250 1 

3 - - 250 	1 -(750)  

8 1 50 2 - 	- - - - - 
2 -(25) -(?) - 	- 500 2 - - 
3 - - - (250) 	- (7) 250 1 - - 

9 1 100 2 - 	- 250 1 - - 
2 600 (325) 1 	(?) - 	- 750 2 - - 
3 - (75) - (?) - (250) 	- (7) - - - (250) - 	(7) 

10 1 25 1 -(500) 	-(7) 250(250) 1(7) - - 
2 2.300 5 1.000 	2 1.000 2 - - 

* e ? - Número de individuos e ordens nâo identi flcad os. 

269 



111 Conrjresso Brasildro de Sistemas Agroflorestak 

vo das condições favoráveis deste sistema a 

uma maior diversidade de invertebrados. 

Observou-se no solo a ocorrência das 

seguintes ordens, considerando o número de 

indivíduos: Hymenoptera > Anelídeos > 

Coleopteros > lsopteros > Moluscos > 

Aracnideos > Hemipteros. Na serapilheira 

foram encontrados invertebrados das mesmas 

ordens citadas anteriormente, além das ordens 

Embioptera, Thysanura, Acaros e Neuropteros. 

Os dados obtidos até o presente per-

mitem concluir que o sistema de cultivo em 

bases agroecológicas está contribuindo para 

uma melhor qualidade do solo, principalmente 

ao avaliar os componentes mais dinâmicos  

(macro e mesofauna) deste agroecossisterna. 

Outras avaliações estão sendo realizadas e 

complementarão ainda mais estes resultados. 
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Seção Técnica 	B,orliversidade e Processos Funcionais de SAF 

Qualidade do solo sob sistemas agroflorestais 
instalados em áreas de florestas e de 

capoeira na Amazônia Central 
Flávio J. LUIZÀO fl; Regina C . C. LUIZÃO (2); Thierry DESJARDINS (3); 

Max SARRAZIN (4); Cilene PALHETA (S). 

(1, 2 e 5)Departamento de Ecologia, Inloa, Manaus-AM. (3 e 4)IRD-Bondy, France. 

Os sistemas agroflorestais (SAF5) têm 

sido recomendados como alternativa susten-

tável de uso da terra na região amazônica para 

a utilização em áreas novas e/ou desmatadas e 

abandonadas na Amazônia em substituição 

aos cultivos de curta duração que esgotam 

rapidamente o solo. Conseqüentemente, em 

anos recentes, houve uma expansão na 

implantação de SAFs tanto sobre solos recém-

desmatados, originados da floresta nativa, 

como em áreas abandonadas após o declínio 

de cultivos agrícolas tradicionais, que regene-

raram em capoeiras. Portanto, os objetivos 

deste estudo incluem: avaliar as propriedades 

biológicas, químicas e físicas do solo (quali-

dade do solo) em sistemas agroflorestais em 

comparação aos cultivos de mandioca e a 

floresta madura (controle); e avaliar a influên-

cia do uso anterior das áreas sobre a qualidade 

do solo. 

O estudo foi realizado em seis peque-

nas propriedades rurais do município de 

Manacapuru (AM). Em 1997-1998 foram 

medidos simultaneamente parâmetros físicos, 

químicos e biológicos (biomassa microbiana, 
carbono, macronutrientes, saturação de bases e  

acidez, pH e textura) em amostras compostas 

de solo, da profundidade de 0cm- 12cm, em 

três SAFs originados de floresta e três SAFs 

originados de capoeira e nos cultivos de man-

dioca adjacentes. 

Não houve diferença significativa para 

a biomassa microbiana e a respiração do solo 

entre os SAFs originados de floresta e a flores-

ta (controle), mas ambos foram maiores do que 

o estimado nos solos com cultivo de mandioca 
(Figura 1). 

A quantidade de liteira fina sobre o solo 

foi menor no cultivo de mandioca do que nos 

SAFs e nestes menor do que na floresta (Tabela 

1). As quantidades de N na liteira da mandio-

ca foram também menores do que nos SAFs e 

na floresta (0, 48, 1,17 e 2,69g m 2 , respectiva-
mente). As concentrações de P disponível, Ca 2 ' 
e Mg' e a soma de bases (Tabela 2) foram 

maiores no solo sob mandioca, que também 

apresentou menor acidez e Al`; o que parece 

ser conseqüência dos efeitos temporários da 
queima antes do plantio. 

Apesar disso, os solos sob cultivos de 

mandioca foram os mais pobres em C e 

também apresentaram menor utnidade do que 

FIGURA 1. Biomassa microbiana e respiração do solo (ig C-1 g de solo seco) em cultivos de mandio-
ca, SAFs originados de floresta e o controle (floresta), nas estações seca e chuvosa (n=4). 
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TABELA 1: Estoques médios de liteira fina (material 
lenhoso e outros, em g  m2) e de raízes superficiais (g 

m2) sobre o solo dos cultivos de mandioca, SAFs orig-

inados de floresta e controle (floresta). n=4 

Material Outros Raizes 
lenhoso materiais superficiais 

Mandioca 	117 59 2,04 
SAF - floresta 	100 269 2,02 

Floresta 	217 529 6.21 

os solos sob floresta. As variações cia biomassa 

microbiana foram mais fortemente rela-

cionadas com as concentrações de 11 cio que 

com as de C e N, enquanto que a respiração foi 

mais relacionada com as concentrações de 1-1 

e de bases no solo. 

A mudança na acidez cio solo, pelo 

declinio nas concentrações de 1-1' e Al e 

aumento do pH no sentido Horesta->Sistema 

Agroflorestal->Tvlandioca parece ter restringido 

a população microbiana e sua atividade no so-

lo, sugerindo que no solo sob mandioca a mi- 

crobiota é composta por grupos funcionais alta-

mente especializados em solos muito ácidos. 

Na comparação entre os SAFs origina-

dos de florestas e os SAPs originados de 

capoeira, as estimativas de biomassa micro-

biana não foram significativamente diferentes 

(Fig. 3a). Também, embora apresentasse forte 

flutuação sazonal, esta não foi relacionada 

com os teores de umidade do solo (Fig. 3b). 

As diferenças significativas entre os 

dois tipos de SAFs dentre os vários parâmetros 

estudados como por exemplo, umidade, C, N, 

Ai e acidez (Tabela 3) foram mais fortemente 

relacionadas com o tipo de solo (representado 

pela textura) onde os SAFs estavam situados 

do que pela vegetação anterior aos SAFs. lsto 

foi particularmente evidente para a umidade e 

a acidez cio solo na estação chuvosa. 

Portanto, há indicações de que o tipo 

de solo original tem uni efeito preponderante 

sobre as propriedades estudadas, que estão 

mascarando as diferenças entre as origens dos 

SAPs, pelo menos enquanto estes são ainda 

jovens e apresentam dosséis pouco fechados. 

TABELA 2: Bases trocáveis (meq/ioog) nos solos (de Ocm-lOcm) do cultivo de mandioca, dos SAFs originados de 
floresta e do controle (floresta) nas estações chuvosa e seca. Os valores são médias e desvios padrões (n=6). 

Bases Soma de bases e Sat. Bases = Saturação de Bases. 

	

Estação chuvosa ---------------- 	--------------- Estação seca ------------------- 
Ca 	Mg 	1< 	Bases 	°/oSat. 	Ca 	Mcj 	K 	Bases 	°/oSat. 

	

Bases 	 Bases 

Mandioca 	0,059 	0,094 	0,079 	0,23 	6,62 	0,048 	0,11 	0,081 	0,24 	9,21 
± 0,023 ± 0,027 ± 0,042 ± 0,06 	± 2,21 	± 0,022 ± 0,049 	± 0.024 	± 0,07 	± 5,48 

SAF 	0,65 	0,45 	0,096 	1,198 	30,34 	0,565 	0,334 	0,141 	1,04 	32,88 
± 0,45 ± 0,597 ± 0,061 ± 1,367 ± 24,24 ± 0,356 ± 0,187 	± 0,071 	± 0,55 	± 12,1 

Floresta 	0,436 	0,236 	0,056 	0,729 	30,0 	0,668 	0,369 	0,141 	1,178 	46,99 
± 0,425 ± 0,233 ± 0,037 ± 0,743 ± 18,19 ± 0,565 ± 0,293 	± 0,114 	± 0,88 	± 22,5 

TABELA 3. Conteúdo de C, N, A13+ o/o)  e acidez trocável (meq/1009) nos solos (de Ocm-lOcm) dos SAFs origina-

dos de floresta e originados de capoeira nas estações chuvosa e seca. Os valores são médias e desvios padrões (n= 

6). 

-------------- Estação chuvosa ---------- - ------- ------------- Estação seca ------------- 
C N 	 AI 3+ Acidez C N 	A) 3+ Acidez 

SAF- Floresta 	25,9 1,67 	1,46 1,88 24,0 1,37 	1,30 1,77 
± 8,93 ± 0,55 	± 0,648 ± 0,79 ± 	11,37 ± 0,72 	± 1,0 ± 1,44 

SAF- Capoeira 	21,0 1,20 	0,95 1,11 18,6 0,92 	0,80 1,32 

± 2,67 1 	0,60 	± 0,41 4 	0,42 ± 9,20 ± 0,57 	± 0,13 ± 0,54 
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Seção Técnica 1 - Biodiversidade e Processos Funcionais de SAF 

FIGURA 2. Biomassa mierobiana (a) e umidade (b) do solo (de Ocm-lOcm ) em 
SAFs originados de floresta e em SAFs originados de capoeira (n=3). 

chuvosa 	 seca 	 chuvosa 	 seca 

273 



111 Conrjresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais 

Quantidade e concentração de nutrientes na 

biomassa de oito espécies de leguminosas arbóreas para 

fins de uso como componentes agroflorestais 
Thomas LUDEWIGS ( ); Luis Carlos de Lima MENESES-FILI-lO (2); Maria Ivandde CAVALCANTE(3); Roger Daniel RECCO (4); 

Alexandre Dias de SOUZA(5); Arthur Pinheiro LEITE (5); Flávio Quental RODRIGUES (6) 

(2)Universidade Federal do Acre/Parque Zoobotânico/Projeto Arboreto; atualmente na Secretaria de Estado da Produção- 

Governo do Estado do Acre. (3)Universidade do Amazonas/Depto. de Estatística. (4)PESACRE - Grupo de Pesquisa e 

Extensão em Sistemas Agroflorestais do Acre. (5)Universidade Federal do Acre/Parque Zoobotânico/Projeto Ilhas de Alta 
Produtividade; atualmente na Secr. Executiva de Floresta e Extrativismo (SEFE) - Gov. do Est. do Acre. (1 e 6)Universidade 

Federal do Acre/Parque Zoobotânico/Projeto Arboreto 

Este trabalho trata da avaliação final de 

um estudo de biomassa e nutrientes em oito 

espécies de leguminosas arbóreas com poten-

cial de uso em sistemas agroflorestais. Os resul-

tados parciais foram apresentados no li 

Congresso Brasileiro em Sistemas Agroflores-

tais - Belém, 1998 (Meneses et ai, 1998). 

Como complemento a este estudo, estão sendo 

apresentados, neste mesmo Congresso (III 

CONSAF), um resumo sobre a produção de bio-

massa (com e sem fósforo) e seis resumos sobre 

o desenvolvimento radicular destas espécies. 

Uma das grandes perguntas sobre o uso 

de árvores de serviço em sistemas agroflorestais 

(SAF5), continua sendo qual é a contribuição 

nutricional efetiva destas espécies aos cultivos 

associados ? Muitos estudos têm sido divulga-

dos sobre o tema (Paim e Sanchez, 1990, 

Salazari et ai, 1993, Szott ei a], 1991, PaIm, 
1995) e colaboraram, individualmente e em 

conjunto, para que esta importante pergunta 

fosse ao menos parcialmente respondida. 

Tomando a cultura de milho como base de cá]-

culo, e um extenso banco de dados mundial 

como referência, Paim (1995) estimou que, 

para o nível de produção de 2 ton/ha, as 

exigências nutricionais em N e Ca desta cultura 

são atendidas, considerando-se a produção de 

biomassa de árvores leguminosas usadas como 

espécies de serviço como 4 ton/ha, enquanto 

que para Mg, 5 e 1< atende-se parcialmente às 

demandas, de forma diferenciada segundo 

espécie/ambiente/manejo. Com  rc]ação a P, 

nenhuma das espécies do estudo atendeu à 

demanda do milho. A autora enfatiza também 

a ampla variabil i riade exis t cri te tia contribui çã o 

nutricional reportada por unidade de área,  

principalmente por não haver padronização 

das metodologias utilizadas nas pesquisas. 

Experimentos com árvores de serviço podem 

variar em função do manejo adotado (inteiva-

lo entre podas, altura ria poda, espaçamento 

das linhas de plantio, adubação), tipo de clima 

e soto, desenho experimental, e diferentes pro-

cedências de espécies. 

Existem, entretanto, outras conside-

rações que merecem ser discutidas, quando se 

analisa o potencial das árvores de serviço em 

atuar no fornecimento de nutrientes para os 

cultivos associados: a) os benefícios da M.0. 

oriunda da poda para a nianutenção/recupe-

ração das propriedades físicas e biológicas do 

solo; b) Biomassa de raízes mortas por ocasião 

da poda - em ecossistemas naturais, a deconi-

posição de raízes finas + nlicorrizas pode 

contribuir em 2 a 4 vezes mais N e de 6 a 10 

vezes mais P que a decomposição da serapil-

heira Bowen (1984). A grande maioria dos 

experimentos com árvores de serviço descon-

sidera o montante de nutrientes presentes na 

fração de raízes + microorganismos associados 

(Palm, 1995). 

Este experimento foi instalado em 

janeiro de 1997, e se realizou um total de três 

podas. A análise que aqui propomos tem como 

objetivo comparar as oito espécies leguminosas 

e os sub-tratamentos (com e sem adição de 

fósforo) em quanto à concentração de nutri-

entes na biomassa de espécies leguminosas e à 

contribuição nutrieional total. 

O experimento está instalado no 
Campus da Universidade Federal do Acre 

(UFAC), Rio Branco, Acre, e encontra-se sobre 

um Argissolo Amarelo Plíntico intensamente 
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Seçlo Técnica 1 - i3iodiversidadc e Processos Funcionais de SAF 

Quadro 1 - Concentração de nutrientes em folhas e galhos de oito espécies de legumi-
nosas arbóreas, utilizadas o como árvores de serviço em um Argissolo Plintico no Acre 

Espécie 
N P 

g/kg 
K C(i Mc 

Folhas 

S 	II Co 
mg/kg 
F' Mn Mc Zn 

Inga etiulis 23.9ab 1.3hc 8.8hc lONa 2.7ah 1.lab 22.ia 6.5a I710a 278.51 1.8a 24.6ab 
Inga 5/). 17.8b i.Oc 6.5e 5.3ab 1.9ah 10h 14.7a 12.3a 135.0a 150.5ah 1.2a 17.8ab 
Gliriciclia sepiuln 22.2ah 1 .ôab 16.5ab 7.4ab 17a 1 .4ab 30.0a 6.2a 90. la 130. lab 1. la 18.2ab 
E.poeppigiana 35.1a 2.5a 18.7a 5.9ah 2.3ah 1.9a 34.5a 15.4a 126.5a 76.8ah 1.2a 24.3ah 
S.tuhulcsa 32.1a 1.8ahc 10.3ahc 3.5h 2.0ah ISa!, 30.5a 7.6a 137.5a 354h 1.3a 17.6ah 
lngafagiJbliu 18.7h 1 .Oc 5.7e 4.8ah 1.9ah 0.9h 15.5a 10.7a 1 18.5a 140.5ah 1.4,1 150h 
Sena seamea 15,2ab 1.7ahc 10.7abc 9.7ah 1.5h 1.2ah 24.6a 9.2a 105.7a 227.0ah 1.2a 25.4ah 
E. vertia 26.lah 2.2ah 16.lah (,.óah 3.0ah l.5ah 34.7a 9.ia 90.6a I01.6ah lOa 32.9a 

Galhos 

g/kg mcz/kg 
IV 1' K Cci Ms' 5 A Co Fe Mn Mc Zn 

Jngc; ediclis 8.53 USa 6.5a 43a 1 ((ah 0.2a 8.73 9.4a 47.8a 40.6a 1 .3a 28.ôah 
lngcc sp 7.6a GOa 5.7a 3.33 1,3ah 0.2a 4.0a 7.2a 39.5a 42.3a 1.4a 14.6ah 
Gliricudia senum 7.4a 1.3a 8.Na 3.5a ((Oh ().3a 12.2a 4.9a 38.4a 102.7a 1.2a 16.7ah 
E.poeppu,':ana $.la lia 9.9a 3.6a 2.0a 0.43 18.7a 11.53 61.0a lINGa lOa 18.6ah 
5.tu/,ulo,ça 1 lOa O.Xa 6.1a 2.7a 0.7h 0.2a 12.4a 9.4 44.2a 9.0a 1.9a 1 l.h 
Ingafagijolia 5.5a 033 5.0a 19a 0.4h 0.2a 8. la 7.2a 42.5a 1 7.Oa 0.93 19.7ah 
Sena seatnea 5.4a 1.33 7.3a 12a 115h 0.2a liSa 6.4a 31 .5a 50.13 0.9a 31 .4a 
E. vertia 8.$a 0.73 6.5a 6.53 l.lah 0,4a 143a 4.43 6X.6a . 1.4a 13.6ah 

degradado. Maiores detal}ies sobre as espécies 

selecionadas, desenho experimental e manejo 

do experimento se encontram em Meneses et 

ai (1998). A biomassa podada foi separada em 

folhas e galhos. Duas amostras por tratamen-

to/espécie/bloco foram levadas à estufa a 60 

oC por 72 horas. Amostras referentes à 2a poda 

foram analisadas pelo Lab. de Anfflises 

Químicas da ESALQ-tJSP, em quanto à con-

centração de nutrientes. Os dados que se apre-

sentam sobre a contribuição nutricionai das 

espécies de serviço foram obtidos mediante as 

médias dos tratamentos com e sem P, e das 3 

podas realizadas. 

concentração de nutrientes - As espé-

cies com menor produção de biomassa (vide 

resumo sobre produção de biomassa) corre-

spondem, de forma geral, às de maior concen-

tração de nutrientes em folhas e galhos 

(Quadro 1). Diferenças significativas entre 

espécies ocorreram com relação à concentração 

de macronutrientes nas folhas, e em menor 

intensidade nos micronutrientes. Com  relação 

à nutrientes em galhos, não se observam, 

praticamente, diferenças significativas. Não 

ocorreram, nas condições eni que se realizou 

este experimento, diferenças significativas de 

concentração de nutrientes entre tratamentos 

(com e sem adição de P). 

contribuição nutricional - Apesar de 

apresentarem concentração de nutrientes 

menor, as três espécies do gênero inga desta-

cam-se por contribuirem em quantidades 

maiores de macro e micronutrientes (Figuras 1 

e 2). Obviamente, isso se dá devido à difer-

enças compensatórias na produção de biomas-

sa. A contribuição de N de Inga edulis, calcu-

lada em 77 kg/ha/ano, pode ser considerada 

excelente, para as condições em que se desen-

volveu este experimento. Experimentos com 

decomposição de tecidos vegetais indicam, 

entretanto, que a elevada concentração em 

polifenóis presente em Inga edulis retarda a 

mineralizaçào dos nutrientes presentes na bio-

massa (Paim, 1995). Esta autora sugere a 

importância de se combinar Inga edulis com 

espécies de decomposição mais rápida, como 

Gliricidia sepium, em práticas agroflorestais 

como cultivo em aléias. Observa-se que para 

três espécies dos gêneros inga, Sena e Gliricidia 

(Quadro 3), a distribuição dos nutrientes na 

planta concentra-se nas folhas. Levando-se em 

consideração que a concentração de lignina, 

celulose e hemicelulose é maior nos galhos, e 

daí estes levam mais tempo em se decompor, 

isso resulta em importantes implicações de 

manejo, lia prática da adubação verde, como 

balancear as quantidades dc folhas e galhos de 

N 
T 

(7/ 

/ 
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Quadro 1 - Macronutrientes na biomassa de folhas + galhos de leguminosas arbóreas 
(kg/ha/ano, média de 3 anos) 
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acordo com as exigências nutricionais dos cul-

tivos associados e com a necessidade de fontes 

de C mais estável para recuperar o teor de M.O. 

em solos degradados e se o objetivo é decom-

por folhas e galhos rapidamente, posicionar os 

galhos em contato com o solo e as folhas 
acima destes. 

Conclusões 

As espécies do gênero Inga desta-
caram-se por apresentar maior contribuição de 

nutrientes em kg/}ia/ano que as outras 5 espé-

cies estudadas, apesar da concentração em 

nutrientes ser intermediária para N e Ca e 

abaixo da média para P, Nlg, K e S. Os nutri-

entes presentes nas raízes não foram consider-

ados. A adubação fosfatada no lo ano não 

resultou em diferenças significativas na con-

centração de diferentes nutriente no 20 ano. 
Estudos de decomposição de biomassa em 

diversas condições anibientaís são necessários 

para complementar os resultados aqui obtidos. 
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Seção Técnica 1 - Biodiversidade e Processos Funcionais de SAF 

Figura 2 -Contribuiç5o de leguminosas arbóreas 
em alguns niieronutrientes (gfha/ano) 
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Resposta de gramíneas forrageiras ao 
sombreamento por eucalipto 
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Joáo Avelar MAGALI-IÁ[S(3); Ricardo Gomes de Araújo PEREIRA(4). 

(l)Embrapa Amapá, Macapá-AR (2), (4) Embrapa Rondõnia, Porto Velho-RO. 

(3) Embrapa Meio Norte, Teresina-PI. 

Em Rondônia, as condições para o 

estabelecimento de sistemas silvipastoris são 

satisfatórias, considerando-se as grandes áreas 

plantadas com culturas frutíferas, florestais e 

industriais. A participação dos pequenos pro-

dutores na atividade é muito significativa e a 

utilização de pastagens associadas com cul-

turas perenes pode favorecer a disponibilidade 

de proteína de origem animal, aumentando a 

sua renda, diminuindo os custos com os tratos 

culturais, além de reduzir a abertura de novas 

áreas sob vegetação de florestas. 

As árvores exercem vários efeitos sobre 

o ecossistema das pastagens, a maioria dos 

quais benéficos para os animais, à própria pas-

tagem ou para o meio ambiente. Para gramí-

neas tropicais tolerantes ao sombreamento, a 

produção e a qualidade de sua forragem 

podem ser incrementadas (Belsky, 1992; Garcia 

et ai., 1994 ). Ademais, o sombreamento pro-

duzido pelas árvores reduz o estresse térmico 

dos animais, proporcionando a obtenção de 

melhores índices de desempenho zootécnico. 

Este trabalho teve como objetivo 

avaliar o desempenho agronômico de 

gramíneas forrageiras estabelecidas sob som-

breamento de eucalipto. 

O experimento foi conduzido na 

Estação Experimental da Embrapa Rondônia, 

localizado no município de Porto Velho (96 m 

de altitude, 8046'de latitude sul e 6305'de lon-

gitude oeste), durante o período de outubro de 

1996 a dezembro de 1998. O clima da região 

é tropical úmido do tipo Am, com estação seca 

bem definida (junho a setembro), pluviosidade 

anual de 2.200mm; temperatura média anual 

de 24,9°C e umidade relativa do ar de 89%. 

O solo da área experimental é um 

Latossolo Amarelo, textura argilosa, com as  

seguintes características químicas: pH em água 

(1:2,5) = 4,1; AI = 2,5cmol/dm; Ca + Mg = 1,6 

cmol/dm; P = 2mg/kg e K = 65mg/kg. O 

delineamento experimental foi cm blocos 

casualizaclos com três repetições. Os tratamen- 

tos consistiram de oito gramíneas forrageiras: 

Bracluaria brizant/n cv. Marandu, 8. liumidi- 
cola, Hcmarthria altíssima, Pennisetum pur- 
pureum cv. Mott, Paspalum atratum BRA- 

009610, P. guenoarum BRA-003824, P. reg- 
neIli BRA-00 159 e P. plicatulwn BRA-00966l. 

O plantio foi realizado durante a 

primeira quinzena (te outubro de 1996 em 

unia área estabelecida com eucalipto há cerca 

de 12 anos, no espaçamento de 3m x 3m. A 

adubação de estabelecimento constou da apli- 

cação de 50k9 de P20s/ha, sob a forma de 

superfosfato triplo. A (lensidade de semeadura 

foi de 15,0kg (te sementes/ha (Valor cultural = 

400/o). Cada parcela foi constituída por quatro 

linhas de 4,0m (te comprimento, cspaçadas de 

0,5m. Os cortes foram realizados mecanica- 

mente, a intervalos de 12 e 16 semanas, 

respectivamcnte para os períodos chuvoso e 

seco, sendo o material colhido após pesado, 

devolvido as parcelas. Os parâmetros avaliados 

foram altura das plantas, percentagem de 

cobertura, rendimento dc matéria seca (MS) e 

composição química da forragem (teores de 

nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio e potás- 

sio). Durante o período experimental foram 

realizadas seis avaliações, sendo quatro duran- 

te o periodo chuvoso e duas no período seco. 

As espécies do gênero Paspalum não 

conseguiram se estabelecer, provavelmente 

como consequência dos efeitos alelopáticos 

exercidos pelo eucalipto sobre as mesmas. 

Doze semanas após o plantio, as espécies que 

se destacaram com maiores percentagens de 

1 Fag:Agfl MSc, Embrapa Amapc Caixa Posra! 70, Macapd-AP Ernail: acvvron@rpafap era brapa br 



Seção Técnica 1 - Biurliversidade e Processos Funcionais de SAF 

TABELA 1. Altura de plantas, cobertura, rendimento de matéria seca (MS) e teores de nitrogênio, fósforo, cálcio, 
magnésio e potássio de gramíneas forrageiras sob sonibreamento de eucalipto, durante o período chuvoso. 

Gramíneas Altura Coh. MS N P Ca Mçj 1< 
(cm) (°/o) kçj/ha --------------------------- g/kg ------------------------ 

8. brizantha 63 100 8.131 	a 14,9 	b 1,27 b 5,2 1) 2,4 a 14,9 a 
B. humidicola 25 60 2.996 h 13,7 e 1,24 b 5,8 a 2,7 a 14,1 	a 
P. purpureum 107 70 8.191 	a 15,4 h 1,34 a 5,3 b 2,6 a 14,5 a 
H. altíssima 61 55 1.831 	c 16,3 a 1,02 c 4,8 e 2,8 a 13,2 b 

- Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si (5 > 0,05) selo teste de Tukey 

TABELA 2. Altura de plantas, cobertura, rendimento de matéria seca (MS) e teores de nitrogênio, fósforo, cálcio, 
magnésio e potássio de gramíneas forrageiras sob sombreamento de eucalipto, durante o período seco. 

Gramíneas Altura Cnb. MS 

(cm) ( 0/0) kej/ha 

B. brizantha 40 100 2.023 a 
B. humidicola 18 45 856 b 
P. purpureum 100 65 1.986 a 
8. altíssima 50 50 420 c 

N P Ca Mg K 
çj/kg ------------------------- 

8,2 a 1,461) 6,9 a 3,7 a 17,1 h 
16,3 h 1,40 b 6,3 h 3,2 b 16,2 c 
17,9 a 1,49 b 6,8 a 3,9 a 16,8 bc 
18,5 a 1,56 a 7,1 	a 4,0 a 17,7 a 

Médias seguidas de mesma letra não dJerem entre si (5 > 0,05) selo teste de Tukey 

área coberta foram R. brizantlia (1000/o) e B. 
humidicola (85%), enquanto que H. altíssima 
apresentou o estabelecimento mais lento, com 

apenas 400/o de cobertura As maiores alturas 

das plantas, independentemente das estações 

do ano, foram registradas em P. purpureum, 8. 
brizaniba e H. altíssima. Para os dois períodos 

de avaliação, as maiores percentagens de 

cobertura de solo foram obtidas com R. 
brizantba (1000/o).  Os maiores rendimentos de 

MS, tanto no período chuvoso quanto no seco, 

foram fornecidos por P. purpureum e B. 
brizantha (Tabelas 1 e 2). Todas as espécies 

avaliadas apresentaram crescimento estacional, 

sendo esta característica mais acentuada em 1/. 
altíssima, a qual durante o período seco, con-

tribuiu com apenas 22,9 0/o da produção anual 

de forragem. Já, R. humidicola apresentou a 

melhor distribuição estaciona] da produção de 

forragem. As produções de forragem verifi-

cadas neste trabalho foram, em média, 500/o 

inferiores àquelas relatadas por Costa et ai. 

(1989) avaliando as mesmas gramíneas à pleno 

sol. Diversos trabalhos têm evidenciado um 

comportamento diferenciado das gramíneas 

forrageiras quando submetidas ao sombrea-

niento. No Paraná, Schreiner (1987) observou 

que o rendimento de forragem de 8. decum-
bens e Digitaria decumbens foram marcada-

mente reduzidos pelo sombreamento, contudo, 

mesmo assim, foram as gramíneas mais produ-

tivas em comparação com as outras avaliadas 

(H. altíssima e Paspa/um notatum). 
Dissanayake e Waidyanatha (1987) sele-

cionaram Panicum maximum, R. decumbens, 
R. brizantba e P. plicatulum como as 

gramíneas mais promissoras para a formação 

de pastagens sob seringal jovem. Jà, Garcia et 

ai. (1994) constataram melhor desempenho 

agronômico de H. decumbens em associação 

com eucalipto, comparativamente a 

Hyparrhenia rufa. 

Durante o período chuvoso, os maiores 

teores de nitrogênio, fósforo e cálcio foram 

registrados por H. altíssima, P. purpureum e 8. 
humiclicola, respectívamente. Os teores de 

magnésio não foram afetados pelas gramíneas, 

enquanto que para o potássio, R. brízantha, 8, 
humiclicola e P. purpureum forneceram os 

maiores valores (Tabela 1). No período seco, os 

teores de todos os nutrientes foram superiores 

aos registrados no período chuvoso, como 

conseqüência de um efeito de concentração, 

em função da menor produção de MS. 

h. 
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Os maiores teores de nitrogênio, cálcio 

e magnésio foram obtidos por S. brizantha, P. 
purpureum e H. altíssima, enquanto que para 

o fósforo e potássio, ti. altíssima apresentou os 

maiores teores (Tabela 2). As concentraçôes 

obtidas neste trabalho foram inferiores àquelas 

reportadas por Castro et ai. (1998) para diver-

sas gramíneas forrageiras tropicais, submetidas 

ao sombreamento artificial; no entanto foram 

semelhantes às reportadas por Schreiner (1987) 

para H. altíssima e H. c/ecumbens, avaliadas 

sob diferentes graus de sombreamento (30, 50 

e 800/o) e aos obtidos por Costa et ai. (1099) 

avaliando sete gramíneas sob sombreamento 

de seringal adulto. 

As gramíneas avaliadas responderam 

distintamente às condições de sombreamento 

por eucalipto. Considerando-se os rendimentos 

e distribuição estacional de forragem, com-

posição química e cobertura do solo, as 

gramíneas mais promissoras para a formação 

de pastagens em sistemas silvipastoris com 

eucalipto foram 8. brizantlia cv. Marandu e P. 
purpureum cv. Mott. 
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Seção Técnica 1 - Biorliversidade e Processos Funcionais de SAI 

Resposta de Sesbania sesban à inoculação 

de micorrizas arbusculares e fertilização 

com fosfato de rocha. 
Valdinei Tadeu PAULINO(i); Newton de Lucena COSTA (4;  Rogério Sebastiáo C. da COSTA(3). 

(1) Instituto de Zootecnia, Nova Odessa-SP. (2) Embrapa Amapá, Macapá-AP. 

(3) Embrapa Rondônia, Porto Veího-RO. 

Na região Amazônica, a baixa clisponi-

bilidade de fósforo solúvel no solo é um dos 

fatores mais limitantes ao estabelecimento de 

sistemas silvipastoris, notadamente quando 

utilizam-se leguminosas arbóreas e/ou arbusti-

vas. Devido ao alto custo dos fertilizantes fos-

fatacios, métodos não tradicionais que 

aumentem a disponibilidade e favoreçam a 

absorção de fósforo são desejávcis e dcvem ser 

considerados, visando uni manejo mais 

racional e econômico das pastagens. Nesse 

contexto, as associações micorrízicas surgem 

como uma das alternativas mais promissoras. 

A colonização das raízes por micorrizas 

arbusculares (MA) resulta em modificações na 

fisiologia, bioquímica e nutrição mineral cia 

planta hospedeira, especialmente no favoreci-

mento da absorção, translocaçào e utilização 

de nutrientes e água. Nos solos de baixa ferti-

lidacle natural, notadamente naqueles defi-

cientes em fósforo, as associações com N'lA 

apresentam efeitos benéficos mais acentuados 

(Mosse, 1973). Rhocles e Gerdemann (1975) 

observaram que plantas colonizadas absorviam 

32P colocado até 8 cm de distância da superfí-

cie da raiz, devido as hifas externas cio fungo 

funcionarem como extensão cio sistema radi-

cular, podendo absorver nutrientes além da zona 

dos pêlos radiculares e da zona de clepleção 

(lmm a 2mm) que se desenvolve ao redor das 

raízes. Howeler et aI. (1982) relacionando a pro-

dução de matéria seca obtida pela mandioca 

com o fósforo disponível no solo, observaram 

níveis críticos de 190 mg/kg e 1 Smg/kg de fós-

foro (Bray II), respectivamente para plantas não 

inoculadas e inoculadas por MA. 

O melhoramento da fertilidade do solo 

através da aplicação de fosfatos naturais cvi-

denciam ainda mais os efeitos positivos das 

MA. As plantas colonizadas, por apresentarem  

menores valores de 1Km, são capazes de baixar 

o nível de fósforo na solução para valores infe-

riores aos do produto de solubilidade de com-

postos pouco solúveis. Deste modo, as MA ao 

aumentarem a absorção de fósforo solúvel, 

estimulam a dissociação química do fosfato 

para manter o equilíbrio deste na solução do 

solo (Barea e Azcon-Aguilar, 1983). 

No presente trabalho avaliou-se os efei-

tos da inoculação de MA e da aplicação de fos-

fato de rocha sobre o rendimento de forragem 

e composição quiniica de Sesbania sesban. 

o ensaio foi conduzido em casa-de-

vegetação, utilizando-se um Latossolo 

Amarelo, textura argilosa, com as seguintes 

características químicas: pH 4,8; P = 

211lg/kg; Ca + Mg = 1 ,7cmol/dm'; Al = 

2,6cmol/dm e 1K = 83mg/kg. 

O solo foi coletado na camada arável (0 

a 20 cm), destorroaclo e peneirado em malha 

de 6 mm, sendo a seguir esterilizado em auto-

clave à 110°C, por uma hora, a vapor fluente e 

prcssão de 1,5 atm. 

o delineamento experimental foi em 

blocos casualizados com três repetições. Os 

tratamentos consistiram da inoculação de uma 

espécie de MA (Acaulospora mi/ricata) e três 

doses de fosfato de rocha (0, 100kg e 200k9 de 

P,Os/lia), aplicado sob a forma de fosfato 

natural de Araxá (28% de P205 total, 6% de 

P20 solúvel, 43% de CaO). Cada unidade 

experimental constou de um vaso com capaci-

dacle para 3,0kg de solo seco. A inoculação da 

MA foi realizada adicionando-se lOg de inócu-

lo/vaso (raiz + esporos + solo), contendo 

aproximadamente 500 esporos/50g de solo, o 

qual foi colocado numa camada uniforme 

cerca de 5cm abaixo do nível de plantio. 

Aplicou-se 5m1 de uma suspensão de solo livre 

de esporos e micélios, a fim de assegurar a pre- 

= (ng:Aqc, MSc., Erabtapu Arrrupã Oa/xa Pasta/ 20 !  Macapã-AP E-ma//: ncv/tarI'cpafrJp.emb!'pou.br 	
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TABELA 1. Rendimento de matéria seca (MS), taxas de colonização radicular e teores e quantidades absorvidas de 

nitrogênio e fósforo de S. sesban, em função da nilcorrização e aplicação de fosfato de rocha. 

Tratamentos MS Colonizaçóo Nitrogênio Fósforo 
q/vaso rad icular (°/o) gJkq m(J/va o g/kg ting/vaso 

Testemunha 13,51 	ti -- 29,87 ei 40,35 (1 1,34 c 1,81 	d 
Nlicorriza (M) 18,42 c 57,2 a 32,34 1) 59,57 c 1,49 h 2,74 e 
Fosfato (F 1) 17,88 e -- 34,11 	a 60,90 e 1,51 	h 2,70 c 
Fosfato (F2) 20,11 	he -- 31,08 e 62,50 e 1,55 	1) 3,12 h 
M + P1 23,40 b 54,9 a 33,54 a 78.48 h 1.73 	a 4,05 a 
M + P2 27,06 a 51.0 a 30,39 cd 82,23 a 1,70 a 4,60 a 

- M 	s seu j'das de rr-.esma letra no dVer e e' entre si (P o °!°) pelo esse ar Takey 

Fi = 100Kg de P205/ha 

F2 = 200 eg de P205/h2 

/ 
''•rJ 

•1 

sença de outros microrganismos naturais cio 

solo. As doses de fosfato de rocha foram apli-

cadas antes da semeadura e uniformemente 

misturadas com o solo. O plantio foi realizado 

com sementes previamente lavadas com 
hipoclorito de sódio. Após o desbaste, deixou-

se três plantas/vaso. 0 controle hídrico foi 

feito diariamente, através da pesagem dos 

vasos, mantendo-se o solo em 80 0/o de sua 
capacidade de campo. Após doze semanas de 

cultivo, as plantas foram cortadas rente ao 

solo, postas para secar em estufa à 65°C, por 

72 horas, sendo a seguir pesadas e moídas em 

peneira de 2,Omm. As taxas de colonização 

radicular foram avaliadas através da obser-

vação, ao microscópio, de 20 fragmentos de 

raízes com 2cm de comprimento, clarificadas 

com 1K0H e tingidas por azul de tripano em 

lactofenol, segundo a técnica de Phillips e 
Hayman (1970). 

A inoculação de MA proporcionou um 
incremento de 36 0/o na produção de matéria 

seca (MS), comparativamente ao tratamento 

testemunha. A aplicação de fosfato de rocha, 

na ausência da micorrização, não afetou (P > 

0,05) os rendimentos de MS, independente-

mente da dose utilizada, contudo, com a ino-

culação de MA o maior rendimento foi obtido 

com a aplicação de 200k9/ha de P20s1ha 

(Tabela 1). Resultados semelhantes foram 

relatados por Costa et al. (1992) avaliando o 

efeito de MA, na presença ou não de adubação 

fosfatada, em Leucaena /eucoeep/iala. 
Segundo, Azcon-Aguilar c Barca (1978), bac-

térias solubilizadoras de fosfatos estão pre-

sentes na rizosfera micorrízica atuando siner- 

gisticamente com os endófitos. Deste modo, as 

MA ao aumentarem a absorção de fósforo, 

favorecem a dissociação quiniica do fosfato 

insolúvel visando estabilizar sua concentração 
na solução do solo. 

As taxas de colonização radicular não 

foram afetadas (P > 0,05) pela aplicação de 

fosfato de rocha (Tabela 1). Provavelmente, 
este fato foi conseqüência da aplicação de 

doses relativamente pequenas, já que, geral-

mente, a adubação fosfatada, notadamente 

com fontes solúveis, diminui a formação de 

micorrizas, bem como a proliferação de 

esporos (Mosse, 1973). Costa et aI. (1992) não 

detectaram efeito depressivo da aplicação dé 

fosfato natural de Araxá sobre a colonização 
de raízes de L. leucocepliala inoculadas com 
Seu teliospora heterogama. 

Os maiores teores de nitrogênio foram 

obtidos com a aplicação de 100kg de PaOs/ha, 

independentemente da micorrização, enquan-

to que a maior absorção ocorreu com a apli-

cação de 200 kg/ha de P2051ha, na presença de 

MA. Os maiores teores e quantidades absorvi-

das de fósforo foram verificados com a apli-

cação de fosfato de rocha, independentemente 

da dose e da inoculação de MA (Tabela 1). 

Gerdemann e Trappe (1974) verificaram que as 

hifas do fungo que colonizavam o córtex 

estendem-se no solo adjascente, podendo 

atingir distâncias consideráveis (16cm) da 

superfície da raiz, aumentando, deste modo, a 

interface raiz-solo, além de fazerem a comuni-

cação das raizes absorventes com zonas não 

esgotadas em nutrientes. 

Os resultados obtidos indicam que a 

4*l 
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inoculação de MA e a aplicação de fosfato de 

rocha, isoladas ou conjuntaniente, promove-

ram acréscimos significativos no rendimento 

de matéria seca e absorção de fósforo e 

nitrogênio da leguminosa. A aplicação de 

fosfato de rocha aumentou a eficiência de 

resposta à inoculação de MA, não sendo cons-

tatado efeito significativo de doses de fósforo 
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Resposta de Sesbania sesban à 
inoculação de micorrizas arbusculares 
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O desenvolvimento de sistemas agríco-

las mais sustentáveis sob o ponto de vista téc-

nico, econômico, social e ambiental é uma das 

alternativas para a substituição da agricultura 

itinerante, caracterizada pelo binômio derruba 

e queima. A utilização de leguminosas arbusti-

vas, na recuperação de solos degradados ou na 

melhoria daqueles de baixa fertilidade natural, 

tem sido uma prática usual nas regiôes tropi-

cais, notadamente nas áreas destinadas à pro-

dução de alimentos básicos. 

Dentre as leguminosas arbustivas avali-

adas em Rondônia, Sesbania sesban destacou-

se entre as mais promissoras, em decorrência 

de sua boa adaptação a solos de baixa fertili-

dade, elevado rendimento de biomassa e altos 

teores de nutrientes (Costa et ai. 1998). No 

entanto, considerando-se que o fósforo é dos 

fatores mais limitantes ao crescimento das 

leguminosas, a inoculação de micorrizas arbus-

culares (MA) é uma alternativa para aumentar 

a disponibilidade de fósforo e sua absorção 

pelas plantas. Os efeitos positivos da micor-

rização sobre o crescimento de leguminosas 

dos gêneros Gajanus, Leucaena, Acacia e 
Desmoclium foram relatados em diversos tra-

balhos. Contudo, as respostas são condi-

cionadas às interrelaçôes entre características 

do solo, espécies de leguminosas e fungos 

micorrizicos (Costa et a]. 1991, Costa e 

Paulino, 1997). 

Este trabalho teve como objetivo 

avaliar o efeito da inoculação de micorrizas 

arbusculares sobre a produção de biomassa e 

composição química de S. sesban. 
O ensaio foi conduzido em casa-de-

vegetação, utilizando-se um Latossolo 

Amarelo, textura argilosa, com as seguintes 

características quimicas: pH em água (1:2,5) = 

4,8; AI = l,Ycmol/dm'; Ca + Mg = 1,4  

cmo l/d m;  P = 2mg/kg e K = 71mg/kg. O solo 

foi coletado na camada arável (0cm a 20cm), 

destorroado e passado em peneira com abertu-

ra de 6 mm, sendo a seguir esterilizado em 

autoclave a 110°C, por uma hora com interva-

los de 24 horas, durante três dias, a vapor flu-

ente e pressão de 1 ,5atm. 

o delineamento experimental foi em 

blocos casualizados com quatro repetiçôes, 

sendo os tratamentos constituídos por seis 

espécies de MA: Gloinus niossaea, G. fase/eu-
latijili, G. inacrnearpuin, G. etunicatum, 
A caulospora inurica ta e Scutellospora /1e-
terogai77a. Cad a unidade experimental constou 

de um vaso com capacidade para 3,0kg de solo 

seco. A inoculação das MA foi realizada adi-

cionando-se 159 de inóculo/vaso (solo + 

esporos + raízes), contendo aproximadamente 

400 esporos/50 g de solo, o qual foi colocado 

numa camada uniforme cerca de 5cm abaixo 

cio nível de plantio. Após o desbaste, deixou-

se (luas plantas/vaso. O controle hidrico foi 

reahzado diariamente através (ia pesagem dos 

vasos, mantendo-se o solo em 800/o  de sua 

capacidade de campo. Doze semanas após o 

desbaste, as plantas foram cortadas rente ao 

solo, postas para secar em estufa à 65°C, por 

72 horas, sendo a seguir pesadas e moidas em 

peneira de 2,0mm. As taxas de colonizaçâo 

radicular foram avaliadas através (ia obser-

vaçào, ao microscópio, de 20 fragmentos de 

raízes com 2cm de comprimento, clarificadas 

com K0}1 e tingidas por azul de tripano em 

lactofenol, segundo a técnica de Phillips e 

}layman (1970). 

A análise estatística revelou significân-

cia (P c 0,05) para o efeito da micorrização 

sobre os rendimentos de matéria seca (MS). 

Entre os fungos avaliados, os mais eficientes 

foram S. lieterogarna e A. muricata, os quais 

1 Eng Age. M. Sc.. Em brap a A rnupd, Caixa P0 5 la O, Macapá - AR E - es ad: a veta a (0) cpafap. era brapa. br  



Fósforo 

q/kg 	mglvaso 

1,46 d 0,78 ri 

1,57 c 1,27 c 

1,54 c 1,43 hc 

1,55 c 1,52 h 

1,75 a 1,36 hc 

1,70 a 2,19 a 

1,64 h 2,24 a 
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TABELA 1. Rendimento de matéria seca (MS), taxas de colonização radicular e teores e quantidades absorvidas de 

nitrogênio e fósforo de S. sesban, em função da inoculação de micorrizas arbusculares. 

Tratamentos MS Colonização Nitroqènio 

q/vaso radicular (°Io) g/k9 mg/vaso 

Testemunha 5,36 d -- 31,18 ah 16,71 	d 

G. macrocarpum 8,03 hc 62 c 28.45 hc 23,01 	c 

G. fasciculatum 9,32 hc 73 a 27,98 c 26.08 e 

G. etunicatum 9,79 h SI 	d 31,08 ah 30,42 h 

G. mossaca 7.78 e 69 ai) 34,19 a 26,60 e 

A. inuricata 12,88 a 65 hc 27,06 e 34.85 a 

S. heteroejatra 13,67 a 70 a 28,13 hc 38,45 a 

Médias scy uid as de mesma e ara e o diferem e n ere si P > 0,05) pe !o teste cc T.i<ey 

proporcionaram incrementos de 1550/o e 1 400/o, 

respectivamente, eni relação ao tratarriento 

sem inoculação. Já, G. mossaca foi o fungo 

menos efetivo, contudo apresentou uru 

acréscimo na produção de MS de 450/o, com-

parativamente ao tratamento testemunha 

(Tabela 1). Da mesma forma, Paulino et ai. 

(1992) constataram diferenças significativas 

na efetividade de quatro espécies de MA no 

rendimento de forragem de Centrosema brasil-

ianum, sendo os maiores valores obtidos com a 

inoculação de A. muricata e Gigaspora mar-

garita. Do mesmo modo, Costa et ai. (1991) 

com L. /eucocep/h7/a, observaram maior efetivi-

dade de A. muricata e S. /wterogama, compa-

rativamente a G. fase/eu/atum, G. marro-
carpimi e G. margarita. Segundo Kruckelmann 

(1975) as plantas apresentam grande variabili-

dade na resposta à inoculação de MA, a qual 

parece ser controlada geneticamente, através 

de variações fisiológicas dos endófitos e dos 

mecanismos de infecção, podendo ocorrer 

especificidade até mesmo ao nível de 

variedades e/ou cultivares. 
As taxas de colonização radicular foram 

afetadas (P < 0,05) pelas diferentes espécies de 

?vlA. Os maiores valores foram registrados com 

a inoculação de G fascieu/atun S. /ieterogama 

e G. mossaea (Tabela 1). O mecanismo que 

regula a relação entre infecção das raízes por 

MA não é ainda bem conhecido, porém deve 

estar associado ao nível crítico interno de fós-

foro da planta hospedeira. Neste trabalho 

obsewou-se esta tendência, pois maiores taxas 

de colonização radicular não refletiram, neces-

sariamente, em maiores teores de fósforo nos  

tecidos das plantas. Miranda et ai. (1989) 

demonstraram que existe um balanço entre o 

fósforo do solo e do tecido que controla esta 

relação simhiótica. O efeito cio fósforo do solo 

seria provavelmente mais evidente na fase ini-

cial de colonização raclicular, quando o fungo 

está se desenvolvendo no solo, seja na germi-

nação rios esporos ou no crescimento micelial 

anterior à penetração na raiz. De acordo com 

Green et ai. (1976), geralmente as espécies dos 

gêneros Gigaspora. Scute//ospora e 

Acau/ospora ocorrem em unia faixa maior de 

pH, apresentando melhor adaptação e maior 

efetividade em solos ácidos que as de Glomus. 

Os maiores teores de nitrogênio foram 

obtidos com a inoculação de G. mossaea e G. 

etunicatum, enquanto que plantas micor-

rizadas por S. heterogama e A. muricata apre-

sentaram as maiores quantidades absorvidas de 

nitrogénio. Para os teores de fósforo, os 

maiores valores foram verificados com a ino-

culação de G. mossaea e A. muricata, no 

entanto a sua maior absorção ocorreu com a 

inoculação de S. heterogama e A. muricata. 
(Tabela 1). O estimulo no crescimento da plan-

ta atribuído aos fungos micorrízicos estão 

fortemente correlacionados com o maior acú-

mulo de nutrientes, especialmente o fósforo. 

As plantas micorrizadas são favorecidas, pois as 

hifas do fungo podem beneficiar-se do fósforo 

distante da rizosfera que permanece inacessí-

vel às plantas não micorrizadas. Trabalhos con-

duzidos poro Munns e Mosse (1980) e Costa et 

ai. (1991) reforçam a importância das MA em 

satisfazer os requerimentos de fósforo pelo 

Rhizohium durante os processos de nodulação 
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e fixação de nitrogênio. O incremento na 

absorção de nitrogênio provocado pela inocu-

lação de MA corroboram com esta idéia, unia 

vez que, na ausência de inoculação as quanti-

dades de nitrogênio acumuladas foram baixas. 

Os resultados obtidos evidenciam que a inocu-

lação de MA incrementou significativamente 

os rendimentos de MS, teores e quantidades 

absorvidas de nitrogênio e fósforo, sendo que 

os fungos mais efetivos, em termos de rendi-

mento de MS, foram S. heterogama e A. nuiri-

cata. 
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Seção Técnica 1 - Biodiversidade e Processos Funcionais de SAF 

Seleção de leguminosas forrageiras para 
utilização em pastagens e sistemas agrofiorestais 

João Avelar MAGALI-IÂES (1); Newton de Lucena COSTA (2); Claudio Ramalho TONWSEND (3); 
Ricardo Gomes de Araújo PEREIRA (4) 

(1)Embrapa Meio Norte, Teresina-PI. (2) Embrapa Amapá, Macapá-AR 
(3 e 4) Embrapa Rondãnia, Porto Velho-RO. 

Em Rondônia, cerca de cinco milhões 

de Tiectares, originalmente sob cobertura de 

florestas, já foram desmatados. A agricultura 

itinerante e a pecuária são as (luas principais 

causas dos altos índices de desmatamento no 

estado. Ademais, a baixa sustentabilidade das 

culturas implantadas, seja em função dos 

fatores edáficos, escolha de germoplasma 

pouco adaptado à região, a adoção de práticas 

de manejo inadequadas e a ocorrência (te pra-

gas ou doenças, são fatores que contribuem 

para acelerar os processos de degradação do 

solo e, conseqüentemente, da rentabilidade da 

atividade agropecuária. A utilização racional de 

fertilizantes, aliado ao cultivo de espécies ade-

quadas, foram as atividades que mais con-

tribuíram para os altos índices de desmata-

mento do Estado. 0 nitrogênio é um dos nutri-

entes mais limitantes ao estabelecimento e 

manutenção das pastagens cultivadas em solos 

de terra firme da região amazônica, os quais 

apresentam alta acidez, baixa capacidade de 

troca catiônica e elevados teores de alumínio. 

Essas limitações podem ser superadas pelo uso 

de calcário e fertilizantes, no entanto, os altos 

custos destes insumos na região justificam a 

busca por alternativas técnica, ecológica e eco-

noniicamente mais viáveis. Deste modo, espé-

cies de leguminosas tolerantes à acidez do solo 

e a baixos níveis de nutrientes disponíveis no 

solo, podem ser de grande utilidade para o 

estabelecimento de sistemas agroflorestais, 

considerando-se o potencial de fixação de 

nitrogênio atmosférico através (Ia simbiose 

com bactérias do gênero R/ifzobfwn. 
Neste trabalho, avaliou-se o desempe-

nho agronômico de leguminosas forrageiras, 

visando selecionar aquelas mais promissoras 

para a formação de sistemas agroflorestais nas  

condições ecológicas de Porto Velho, 

Rondônia. 

O ensaio foi conduzido no campo 

experimental da Embrapa Rondônia, localizado 

em Porto Velho (96 m de altitude, 8046'  de la-
titude sul e 6305'de longitude oeste). O solo da 

área experimental é um Latossolo Amarelo, 

textura argilosa, fase floresta, o qual apresen-

tava as seguintes características químicas: p11 

(1:2,5) = 4,9; AI = 2,3cmol/dm'; Ca + Mg = 
1,3cmol/dm 1 ; P = 2mg/kg e K = 66mgfkg. O 
delineamento experimental foi em blocos 
casualizados com três repetições. Foram avali-

actas dez espécies de leguminosas forrageiras, 

pertencentes aos gêneros Stylosanthes (4), 
Pueraría (1) e ('entroseina (5). As parcelas 

mediam 2,5m x 5,0m, sendo a área útil de 

3,0m2. A adubação de estabelecimento con-

stou da aplicação de 50k9 de P205/ha, sob a 

forma de superfosfato triplo. 

As avaliações para a determinação dos 

rendimentos de matéria seca (MS) foram 

realizadas, após a uniformização das parcelas, 

a intervalos de oito e doze semanas de cresci-

mento, durante dois períodos de máxima 

(844mm) e mínima precipitaçãu (121mm). Os 

cortes foram realizados a uma altura de 10cm 

acima do solo nas espécies decumbentes e a 

20cm nas cespitosas. Os parámetros avaliados 

foram rendimento de MS, teores de proteína 

bruta (PB), fósforo e cálcio. 

Doze semanas após a semeadura, as 

espécies que se destacaram com as maiores 

percentagens de cobertura do solo (900/o a 

1000/o) e menores infestações de plantas da-

nin}ias (0% a 10%) foram C. acutifoliurn dAT-

5277, C. acut/foliurn C1AT-5234 e P. pha-

seoloides. As maiores alturas de plantas foram 

observadas em S. guianensis C1AT-64-A 

N 
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Tabela 1. Rendimento de matéria seca (t/ha) de leguminosas forrageiras, durante os períodos de máxima e mínima 
precipitaçào. Porto Velho-RO. 

legumnosas Máxima Precipitação! Minima Precipitaçào2 Total 

P. phaseoloi(les 3,14 	1) 1,10 cde 4,24 Cd 
C. pubesceos C1AT-438 2,24 c 0,86 de 3,10 ef 
C. acutifolium CIAT-5277 4,11 	a 1,95 a 6,06 a 
C. acutifolfum CIAT-5234 3,71 	ah 1,23 Cd 4,94 bc 
C. brasilianum CIAT-5247 2,18 c 1,04 cde 3,22 6 
C. macrocarpum CIAT-5062 3.87 a 2,08 a 5,95 a 
S. guianensis CIAT- i 36 3,29 1) 1,44 hc 4,73 hc 
S. hamata CIAT-1 47 2,37 c 1,16 cde 3,81 	de 
S. humilis DAT- 1304 1,98 c 0,75 e 2,73 

S. guianensis CIAT-64-A 3,55 ah 1,87 a 5,42 ah 

- Mëdias seq o idas de mesma letra não d iferrm cri rr si (P > 0,05) pelo 	esre de T oke 
1 - Médias de seis rortes; 2- Méd'as de dois corres 

SI 

(30cm), S. guianensís CIAT- 136 (28cm) e S. 
hwni/,s dAT- 1304 (24cm). Com relação ao 

aspecto fitossanitário, as espécies de 

Stylosanthes não apresentaram quaisquer 

problemas. Já, as espécies de Centrosema 

foram atacadas por insetos do tipo comedores 

(Diabrotica speciosa), enquanto que em C. 
brasilianuni C1AT-5247 detectou-se a ocorrên-

cia do fungo Rijizoctonia solani (queima-das-

folhas), com índice de danos de 20 0/o. 
Durante o período de máxima precipi-

tação, os maiores rendimentos de MS foram 

obtidos com C. açutifo//un, CIAT-5277 
(4,llt/ha), O. rnacrncarpuni C1AT-5062 (3,87 

tJ}ia), C. acutifoliuni CIAT-5234 (3,71 t/ha) e S. 
gufanensis CIAT-64-A (3,55t/}ia), os quais não 

diferiram entre si (P > 0,05) e superaram em 

30,9%; 23,2%; 18,1 O/  e 1 3,0/o, respectiva-

mente, os rendimentos de forragem fornecidos 

por P. phaseoloides. Já, no período de mínima 

precipitação, as leguminosas mais produtivas 

foram O. macrocarpuin C1AT-5062 (2,08tJha), 

O. acutifoliuni CIAT-5277 (1,95t/ha) e S. guia-

nensis C1AT-64-A (1 ,87t/ha). Com relação ao 

rendimento total de MS acumulado durante o 

período experimental, O. acutifoliuni C1AT-

5277 (6,06t/ha), O. macrocarpuni CIAT-5062 

(5,95tfha) e S. guianensis CIAT-64-A 

(5,42t/}ia) forneceram os maiores valores, 

enquanto que S. liurniís CIAT- 1304 (2,73t/1i2), 

O. pubescens C1AT-438 (3,10t11—ta) e O. brasil-
ianuni C1AT-5247 (3,22t1ha) proporcionaram 

os menores rendimentos de MS, evidenciando  

pouca adaptação às condições ecológicas de 

Porto Velho (Tabela 1). 

O desempenho agronômico das ieçju-

minosas mais promissoras, em termos de pro-

dução de forragem, foi bastante satisfatório, 

sendo superior aos relatados por Costa et ai. 

(1991, 1995), Dias Filho et ai. (1991) e Passoni 

et ai. (1992), avaliando diversas leguminosas 

tropicais em condiçôes ecológicas semelhantes. 

Todas as leguminosas avaliadas apresentaram 

crescimento estacional, sendo esta característi-

ca mais acentuada em O. acutifoi/uni C1AT-

5234, P. pbaseoloides e S. fluiu//is CIAT- 1304. 

Já, O. niacrocarpuni CIAT-5062, S. gu/anensís 
CIAT-64-A, O. acutifoliuni CIAT-5277 e C. 

brasil/anuiu CIAT-5247, foram as espécies com 

melhor distribuição estacional da produção de 

forragem. 

o maior teor de PB foi fornecido por S. 

guianensis CIAT-64-A (18,7%), o qual não 

diferiu (1' > 0,05) do observado com 5. guia-
,iensis C1AT- 136 (18,1 0/o). Para os teores de 

fósforo, os maiores valores foram obtidos por 

5. guianensis CIAT- 136 (0,217 0/o) e (1 imicro-
carpum CIAT-5062 (0,194 0/o). Com relação 

aos teores de cálcio, S. guianensis CIAT-136 

(0,72 0,lo), O. acutifoliuni CIAT-5234 (0,69%), O. 
niacrocarpuni CIAT-5062 (0,68%) e P. p/lase-
oloüles (0,650/o) proporcionaram as as maiores 

concentrações (Tabela 2). Os teores (ie PB e 

cálcio observados em todas as leguminosas 

avaliadas foram satisfatórios, sendo suficientes 

para atender às exigências requeridas por bovi- 
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Tabela 2. Teores de proteína bruta, fósforo e cálcio de leguminosas forrageiras. Porto Velho-RO 

Leguminosa s Proteína bruta (o/o) Fósforo ( 0/0) Cálcio (0/0) 

P. pliaseoloides 16,1 	cd 0,186 hc 0,65 ah 
C 1)ubesfl/i)5 CIAT-438 14,4 ef 0,165 cd 0,44 e 
C. acutifo/fum CIA'l-5277 16,5 bc 0,170 hcd 0,61 bc 
C. acuufrolium CIAT-5234 15,9 cd 0,173 hcd 0,69 a 
C. brasil/anui,, CIAT-5247 14,8 def 0,155 d 0,48 e 
C. inacrocarpuin CIAT-5062 15,7 cde 0,194 ah 0,68 ah 
S. guiancnsí DAT- 136 18,1 	ah 0,217 a 0,72 a 
S. /,ainaua CIAT- 147 13,9 	f 0,168 cd 0,57 cd 
S. lumulis DAT- 1304 14,2 cf 0,153 d 0,50 de 
S. gu/anensk CIAT-64-A 18,7 a 0,175 bcd 0,62 bc 

- Mèdias seg uda 5 de mesma le t 'a nio difere m e n re si (P > 0,05) pe !o teste de tu key 

nos de corte em crescimento e vacas em lac-

tação (três a quatro meses após o parto), em 

regime de pastejo, os quais segundo o National 

Research Council (1976, 1978) seriam de 8,5% 

a 11,00/o  e 9,2 0/o a 12,0 0/o de PB e, 0,180/o a 

0,30v/o e 0,250/o a 0,29 0/o dc cálcio, respectiva-

mente. Pan os teores de fósforo, apenas os 

obtidos com S. guianensis CIAT- 136, C. 

macrocarpun; C1AT-5062 e P. phaseoloides 
foram superiores aos requerimentos mínimos 

para bovinos de corte ou leite, o qual de acor-

do com o National Research Council (1978) 

seria de 0,18 0/o tia matéria seca. 

As leguminosas mais promissoras para a 

formação de sistemas agroflorestais nas 

condições edafocliniáticas de Porto Velho, 

considerando-se os rendimentos, a qualidade e 

a distribuição estacional de N'iS, foram C. acu-

tifolium CIAT-5277 e C1AT-5234, E'. macro-

carpum CIAT-5062 e S. ,quianensis CIAT- 136 e 

DAT- 64-A. 
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Seqüestro de carbono em sistemas agroflorestais 

com café em Rondônia * 

Vanda c3orete S. RODRIGUES (1); Carlos CASTILLA (2); 
Rogério S. Corréa da COSTA (3); Cheryl PALM (4). 
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O declínio da produtividade e a erradi-

cação de cafezais antigos e decadentes em 

Rondônia, proporcionam perspectivas para a 

recuperação da cultura através do estabeleci-

mento de consórcios agroflorestais. Pesquisas 

realizadas no Oeste do Estado, por Miranda e 

Dorado (1998), confirmam esta tendência, que 

pode ser extrapolada para outras regiões do 

Estado. Nas comparações de 10 anos de 

pesquisa de caracterização e acompanhamento 

de propriedades rurais, os autores puderam 

detectar estratégias produtivas diferenciadas 

que convergem cada vez mais para sistemas e 

estruturas de produção bem característicos: 

uns de cunho nitidamente de produção de 

monocultivo, outros marcados pela produção 

animal e outros, ainda, de caráter mais 

agroflorestal. Para esses autores, a diferenci-

ação e adequação progressiva dos sistemas e 

estruturas de produção às condições ambien-

tais têm acontecido, particularmente, sem a 

incorporação de tecnologias agrícolas moder-

nas. Para os pequenos produtores de Rondônia 

a inclusão de árvores nas lavouras cafeeiras, é 

uma tentativa de auto-sustentabilidade, com 

interações ecológicas e econômicas entre os 

componentes. A utilização da arborização 

pode ser um componente importante no equi-

líbrio ecológico da lavoura, numa perspectiva 

de produção sustentada e preservação ambien-

tal. Este trabalho teve como objetivo, deter-

minar a contribuição de sistemas agroflorestais 

com café para o incremento do seqüestro de 

carbono na vegetação e no solo, no estado de 

Rondônia. 

O estoque de C foi medido cm dois sis-

temas consorciados de café (café x bandarra, 

café x seringurira), monocultivo de café, 

capoiera com cinco anos em pousio e, com-

parados ao de floresta primária, nos municí- 

pios de Theobroma e Ji-Paraná (RO). Os solos 

destes municípios são dos tipos Latossolo 

Amarelo (Theobroma) e Latossolo Vermelho 

Amarelo (Ji-Paraná) com textura argilosa 

(Embrapa 1983). Para medir o estoque de car-

bono, na vegetação e no solo, tomou-se como 

ponto de referencia a floresta primária, que foi 

comparada com os seguintes sistemas de uso 

cia terra (SUT): capoeira natural (5 anos); 

monocultivo de café (7 anos); e sistemas 

agroflorestais (café x bandarra (Sc/ilzo/obiurn 
amazonicum) e café x seringueira (Hevea 
brasiI/ensfs, com 12 anos 

O C contido na fitomassa das árvores, 

troncos mortos, vegetação de sub-bosque e 

liteira, foi calculado assumindo que o conteúdo 

de carbono na biomassa é 450/o. Todo o materi-

al foi medido em 5 quadrantes de 5m x 20ni, 

distribuídos ao acaso nos sistemas estudados. 

A fitomassa com diâmetro à altura do 

peito (DAP) acima de 5cm foi medida e aplica-

da a equação alomética de Brown eta]. (1989). 

Para a fitomassa com menos de 5cm de 

diâmetro, foi utilizado o método destrutivo,. 

onde as plantas foram arrancadas e secas até 

peso constante. A hiomassa de árvores caídas e 

mortas dentro nos quadrantes, foi calculada 

usando a formula D x p x H x s (onde: D = 

diâmetro, H = altura e s é a densidade especí-

fica estimada em 0,49/cmi. 

A vegetação de sub-bosque foi cortada 

e coletada em dois subquadrantes de lmx lm 

dentro de cada quadrante, incluindo todo 

material vegetativo, como ervas e plantas com 

menos de 2,5cm de diâmetro. Para a liteira 

foram coletadas duas amostras aleatoriamente 

dentro dos subquadrante, utilizando uma 

moldura de madeira de 0,5m x 0,5m. Tanto o 

material de sub-bosque com de liteira, foram 

submetido à secagem até peso constante, para 

rj 
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FIGURA 1. Seqüestro de carbono na fitomassa e no solo em diferentes sistemas de 
uso da terra em relaçáo a SFAs com café. Rondônia, Brasil. 1997. 

210 	Horesta 
• carbono na fitorrssa 

180 
150 	 SAF1 	 flCarbono no solo 

SA F2 
120 

c 90 Capoeira Café .2 60 

30 

o 
100 	 5 12 	 12 	 7 

anos 

TABELA 2. Valores médios do Carbono acima do solo (Cacima). Taxa de acumulação de Carbono/ano (Id, tempo 
para máxima de acumulação de 	Carbono (Tmax), Carbono máximo acumulado em Tmax (Cmax) e relação do car- 
bono nos sistemas de uso da terra com floresta primária. Rondônia. Brasil. 1997. 

Sistern a de uso da terra 	1(1 a (1 e 	C 1, 	Tn1r11 C O5 	C max /Cn orcsta  

t/ha t/ha/a no 	anos t/h a 

Floresta Prirnâria 	 148,0 - 	 - 148,0 	1 

Capoeira Natural 	 5 	11,2 2,2 	h 	5 11,0 	0,07 
SAFI -Café x Seringueira 	12 	97,2 8,1 	a 	15 121,5 	0.82 
SAF2- Café x Bandarra 	12 	64,5 5,4 a 	15 80,6 	0,54 
Monocultivo de Café 	 7 	16,6 2,4 	h 	12 28,4 	0,19 

CV-18%, Medias seq uid as da mesma le ra no diferem e n re si pelo teste de Tukey a e ivel de 53/• 

cálculo do peso tia matéria seca. Foram cole-

tadas duas amostras de solo em cada quad-

rante nas profundidades de Ocm-20cni e 

20cm-40cm para deterniinar o teor de carbono 

orgânico no solo. 

O estabelecimento de sistemas agroflo-

restais acumulam carbono ao longo do tempo, 

que podem recuperar quantidades perdidas 

durante a derruba e queima de sistemas de 

florestas primárias. Os sistemas agroflorestais 

estudados, podem funcionar como sorvedouro 

de carbono, recuperando entre 82 0/o e 540/o do 

C contido na florestas. A recuperação da perda 

de carbono como resultado da mudança na 

cobertura vegetal, depende do tempo de per-

manecia dos sistemas em uso. 

A Figura 1 mostra o estoque de car-

bono nos sistemas (te uso (la terra avaliados. A 

conversão da floresta primária em sistemas de 

produção agrícola representa unia significativa 

perda do C no ecossistema. 

o estudo mostrou que a floresta 

primária estoca em média 1 88t lia - ' de C, 

sendo que 1481: lia - ' está presente na filomas- 

sa acima do solo. 

Nos sistemas agroflorestais com café x 

bandarra e café x seringueira, o estoque de C, 

acima do solo foi de 97,25t C }ia e 64,5t C 

lia , eqüivalendo a 65,7/o e 43,6 0/o do C 

contido na floresta primária. No sistema de 

monocultivo de café (7 anos) o C máximo 

estocado na parte aérea foi de 16,60 t C ha - ' 

(11,2 0/o do estoque de C em floresta). Para a 

área em pousio com capoeira natural 

(5 anos), o estoque de C foi de 11,23 t C ha' 

(7,6 0/o da floresta). 

Apesar dos sistemas apresentarem 

índices elevados quando se refere ao estoque 

de C avaliado numa determinada fase da cul-

tura, há que se considerar a importância dos 

valores da taxa de acumulo anual de carbono 

(lc = t C/ha/ano) nos sistemas. Esta taxa foi 

calculada levando em consideração o estoque 

de carbono no periodo avaliado e a idade que 

cada sistema permanece em produção ou em 

uso. A recuperação da perda de carbono como 

resultado da mudança na cobertura vegetal, 

depende do tempo de permanecia dos sistemas 

/- 
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em uso. O cálculo do tempo médio do estoque 

de carbono para o plantio do café com uma 

fase de estabelecimento de 7 anos, onde a 

fitomassa é máxima, seguido de 5 anos de pro-

dução até o corte e restabelecimento (total de 

12 anos), poderá acumular 19 0/a do carbono 

contido num sistema de floresta primária 

(Tabela 1). 

O potencial máximo de estoque de car-

bono dos SAFs, estimados em um tempo de 

rotaçâo de 15 anos, foi de 82 0/o e 54/o, 

respectivamente, para café x seringuera e café 

x bandarra. Apesar de perda de carbono pela 

fitomassa, quando da derruba e queima da flo-

resta primária, é possível capturar e armazenar 

no espaço e no tempo quantidades significati-

vas em agroecossistemas como as agroflorestas 

(Tabela 1). 

Valores semelhantes de taxa de estoque 

de carbono foram encontrados por Katto-

Same et al. (1997) em sistemas agroflorestais 

com cacau em Camarões e por PaIm et ai. 

(1999) na Indonésia, em plantações de 

seringueira com 25 anos de idade. Dixon, 

(1995) avaliando sistemas agroflorestais em 

mais de 50 países de diferentes ecorregiões, 

observou que estes sistemas poderiam reduzir 

as emissões de gases de efeito estufa e conser-

var ou capturar carbono. Os valores dos 

estoque de carbono, incluindo C abaixo e 

acima do solo, segundo o autor, oscilam entre 

1 2t e 2281: C Tia , estando nos trópicos úmi-

dos o maior potencial para acumulação de car-

bono através da biomassa. 

O estabelecimento de sistemas agroflo-

restais acumulam carbono ao longo do tempo, 

que podem recuperar quantidades perdidas 

durante a derruba e queima de sistemas de 

florestas primárias. Os sistemas agroflorestais 

estudados, podem funcionar como banco de 

estoque de carbono, recuperando entre 540/o e 

82 0/a do C contido na floresta, num período de 

15 anos. O estudo mostrou que a floresta 

primária estoca em média 1 88t ha' de C, 

sendo que 148t Tia -  está presente na fitomas-

sa acima do solo. Nos sistemas agroflorestais 

com café x bandarra e café x seringueira, o 

estoque de C, acima do solo foi de 97,2t C Tia-

1 e 64.5t C Tia' , eqüivalendo a 65.7/a e 43.6/o 

do C contido na floresta.  
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Short-term dynamics of Iitter additions in 

secondary forest in central Amazon Region 

T 2. Soil Invertebrate 

Evanira Maria Ribeiro dos SANTOS (1) a Elizabeth Nazaré FRANKLIN (i) 

(i) Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia! 

The quality of the litter indicates a fac-

tor that affects tlie soil invertebrate popula-

tions (Swift et ai., 1979). Vegetal residues 

anci/or specificaiiy, ieaves with different 

c}iemical compositions differ in their paiatabi-

lity for the soil fauna and also affect the sou 

microclimate. Soil carbon and nitrogen content 

and C:N ratio iii soil have been extensivcly 

used to measure resource quality. Thus, the 

application of these residues on the surface 

proniotes food for sou animais (Tian et a], 

1992), attenuatcs the increase of temperature 

and maintains the richer contents in the sou 

(Lal et ai., 1980). in t}ie humid tropics, there is 

an incrcasing interest in using plant residues 

for improving agricuitural productivity (Tian et 

ai., 1992). Th e 1 it ter nia nipuiation i ri d egraci cd 

and ahandoned secondary growth, couid con-

tribute to flue restoration and productivity of 

the soU and to the biochversity in tropicai 

forests. Nevertheiess, oniy a few studies are 

avaulabie about the cffects oU the litter with 

different cheniucal compositions 011 the sou 

invertebrate fauna. 

This study started in 1998 during the 

first phase of t}ue Si ITT Project ENV 52. lhe 

objective of this Project is to investiçjate t}ue 

best utulization of degraded sites, with the aim 

ofreducing tlue antropic impact on the primary 

forests in the Anuazon region. Therefore, t}uis 

study describes the abundance, composition of 

functional groups, and the density of the 

invertebrate soil fauna, in piots of secondary 

forests of the Central Amazon region, with the 

addition of differcnt litter qualities during 

experimental periods of up to 300 days. 

lhe study was carried out in arcas 

located in flue experimental station oU "Centro 

de Pesquisa Agroflorestal da Anuazônia 

Ocidental/Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária", CPAA/Embrapa, 1Km 29, AM 

010 highway. 

In October 1998, four parceles of 

secondary growth were demarcated. At each 

parcele, 32 mini-plots of 3 m 1  were demarcat-

cd for the impiantation oU four repetitions of 

four treatmcnts oU litter manipuiation, after 

renuovinçj the original litter layer: 

(1) Addition of "Andiroba" (campa 

guiariensis DC) caves, medium nutritional 

quality (C/N = 32). 

(2) Addition of "Seringueira" (Hevea 
brasiliensis Mueli. Arg.) leaves, high nutritionai 

quality (C/N = 27). 

(3) Addition of a mixture "Andiroba", 

"Seringueira" and "lacre" ( Vismia latifolia 

Choisy) leaves. 

(4) Natural litter with predominance oU 

"iacre" caves (iow nutritional quaiity, C/N = 

43), used as controi treatment. 

Retrievai was done after 45, 100, 180, 

240, and 300 days oU exposure. Two sub-sam-

ples were taken at each mini-plot/treat-

ment/period, using a split corer (steel cylinder, 

O 6,4 cm) introduced in the litter layer and 

mineral sou. The two sub-samples were sepa-

rated into litter layer and 5-cm depth of min-

eral soil, and joined to form one sample. lhe 

Kempson process was used as the extraction 

meth oci. 

After the taxonomic classification 

(Class, Order or Family) the invertebrate were 

separated into functional groups (decom-

posers, predators, luerbivores, ants and ter-

mites). lhe taxa without a clear feeding luahit 

were grouped within "other groups". 

lhe registers of abundance, domi-

nance, density, diversity and similarity of the 

a 
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Table 01. Mean density (ind.1m2) of irivertebrates sampled in the litter layer and mineral soil of the 
fourtreatments. 

Treatnients 	Ratio CJN 	Nutritional 	l.itter Laver 	(Vo 	Mineral Sou 

Quality (ind/m2) (indjrn2) 

Control 42.8 Low 75 969 40 59 459 22 
"Andiroba" 32,1 lntermediary 27 578 15 76 874 28 
"Seringueira" 27,0 lligh SI 	801 27 86 592 32 
Mistura lntermediary 34 180 18 49 546 18 

Total 189 616 272 471 

Figure 1 - Density of invertebrates in tlie mineral sou (ind/m2) in the four treatments. 
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functional groups were processed. To verif' t}ie 

effect of t}ie addition of !itter on the inverte-

brate density at eac}i functional groups, mdc-

pendent of file seasona] variation, the Lowess 

niodel was utilized (1ocalIy Weighted 

Regression) (Wilkinson, 1998). The values 

registered, after the exclusion of tiie seasonaT 

effects, were submitted to the analysis of vari-

ance (ANOVA). When significant effects 

(p = 0,05) of t}ie treatnients, in relation to 

the control, were registered, the Tukey test 

was utilized. 

lii the mineral soll tlie hiqliest density 

was registered. Except for the contro] treat- 

ment, t}ie gradient of dorninance registered in 

t}ie Titter Iayer ("Seringueira", Mixture and 

"Andiroba") followed the nutritional qua!ity of 

t}ie leaves from }iig}i to low C/N ratio (Tab]e 1). 

A great osci]Iation in the population 

density of invertebrates was observei! in the 

course of the experinient (Figure 1). in the 

!itter !ayer, a clear pattern of increasing or 

reduction of the density was not detected. On 

the contrary iii Um mineral sol!, considering 
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Table 2- Results of ANOVA test 

Funcional Group Litter layer Mineral soil 

DECOMPOSENS F 0.994 p = 0.429 F= 1.289 p 	0323 
PREDATORS F= 0.609 l 	= 0.662 F= 9.401 p = 0.002 
IIERBIVORIiS F= 1.122 p = 0.379 F= 0.452 p = 0.721 
SOCIAL GROIJPS F= 0.048 P = 0.985 F= 2.289 p = 0.130 

oniy 11w density values in t}ie end of lhe wet 

season and in the beginning of the dry season 

(after 100 and 180 days of exposure), a redu-

ction of lhe density of invertebrates in the four 

Ireatments was detected. Also in t}ie soil the 

niean density of invertebrates was lower in file 

"Andiroba" treatnient. 

Amoncj the functionai groups, the 

deconiposers and predators reached the 

highest densities in the four treatnients. After 

11w exciusion of the seasonal effects (Locaily 

Weighted Regression), there were not signifi-

cant differences hetween the densities of the 

different functional groups in the four treat-

ments in the litter layer. In t}ie mineral soil the 

density of predators were hig}ier in the 

"Seringueira" and "Andiroba" in relation to t}ie 

others treatrnent (Tabte 2). 

There was not a clear evidence of sig-

nificant changes in the soil conimunity in the 

course of the experiment. In the iitter tayer, in 

coniparison with t}ie controt treatnient, an 

unexpected negative effect of the density in 

11w three treatments with addition of teaves 

was observed. ln the sou, with exception of the 

"Andiroba" treatment, an increasing nuniber of 

individuais were obtained from the beginning 

until the end of the experinient. ln the litter 

layer and mineral soil, the expected differences 

between functionai groups, caused by lhe 

differences in the nutritional quality of the  

leaves, was not registered. T}iese resuits 

denionstrates that is necessary to niake expe-

riments of long-term period to reach the 

recovery of the system and 11w benefits of the 

transfer of the nutrients of 11w litter layer to 

the soil and to the fauna of the system. 
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Sistema agrissilvicultural com angico 

(Anadenanthera falcata), cumbaru (Dipteryx a/ata), 
banana (Musa sp.) e mandioca (Manihot escu/enta) na 

baixada cuiabana, estado de Mato Grosso 
Fabiano Rodrigues da MATTA (); Carlos Alberto Moraes PASSOS(2). 

(1) Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade Federal de Mato Grosso. 
(2) Faculdade de Engenharia Florestal, da Universidade Federal de Mato Grosso. 

A Mesorregião da Baixada Cuiabana, 

no estado de Mato Grosso, compreende a 

capital do Estado, Cuiabá e os municípios de 

Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento, 

Poconé, Santo Antônio do Leverger e Barão dc 

ívlelgaço e se situa em região ecológica dc 

savana com transição o de Pantanal. Em vir-

tude do acelerado processo de ocupação 

agropecuário, processado através da derrubada 

e queima da vegetação natural, a hiodiversi-

dade da região vem sofrendo fortes pressões. 

Os impactos socialmente negativos são obser-

vados, como por exemplo o êxodo rural, pois a 

maioria dos pequenos e médios agricultores 

não consegue se sustentar nesses sistemas 

implantados. Neste sentido, Vivan (1993) afir-

ma que quanto maiores as distâncias entre 

ecossistema e agroecossistema, maiores serão 

os danos causados ao ambiente e menor será a 

susten tabil idade. 

Na integração de práticas agroflorestais 

reside possibilidade de aumentar a auto-sufi-

ciência das pequenas e médias propriedades. A 

diversificação de cultivos, o preparo mínimo do 

solo e a agrossilvicultura são fatores que 

podem contribuir com a estabilidade produti-

va, sobretudo em áreas de cerrado onde os 

solos apresentam fertilidade naturalmente 

baixa (Melo et al., 1994). No entanto, para 

estes autores é urgente a implementação de 

pesquisas para avaliar sistemas agroflorestais e 

buscar novas opções de culturas que sejam 

viáveis em áreas de Cerrado, inclusive para 
pequenos produtores. 

Desse modo, considerando a importân-

cia dessas pesquisas, este trabalho tem como 
objetivo geral, avaliar práticas agroflorestais, 

na Baixada Cuiabana, estado de Mato Grosso, 

visando contribuir para o desenvolvimento de  

sistemas sustentados de uso do solo. 

O estudo foi desenvolvido no municí-

pio de Nossa Senhora do Livranicnto, com 

coordenadas geográficas 1 5°45'OO' latitude 

sul e 56020'43' longitude oeste, com extensão 

territorial de 5.331,57 lcm. O clima na região 

é do tipo tropical quente e subúmido, com 

regime pluviométrico com indices superiores a 

1 .800mm ao ano, (listriljuídos em 45 0/o a 550/o 

do total, nos meses de janeiro a março, sendo 

os meses de maio a setembro secos. Os solos 

são classificados como Plintossolos, que em 

condições naturais são mais usados com pasta-

gens, porém a ocorrência de manchas de terra 

preta, com solo orgânico, permite as práticas 

agrícolas. A vegetação é formada por savana 

florestada, ou cerradão. A região apresenta 

grau de alteração de 509/o a 70 0/o, principal-

mente às margens da rodovia Transpantaneira. 

O principal uso (la terra é pastagens extensivas 

com pequena produção agrícola diversificada 

(arroz, milho, cana, feijão, banana e mandio-

ca). A extração de madeira é uma atividade 

tradicional, constituindo setor relevante na 

economia estadual, todavia sua produçào vem 

declinando cm função da falta de matéria 

prima. Ocorrem áreas de mineração para explo-

ração de ouro, algumas já decadentes porém 

outras em atividade. A população total é de 

10.472 habitantes, estando cerca de 67 0/o na 

área rural, tendo apenas 34,92 0/o dos chefes de 

domicilios, renda superior a 1 salário mínimo 

(Prodeagro, 1997). 

o cxperimento foi instalado em 

novembro de 1998, na Fazenda Aroeira, 

localizada a 45km sudoeste de Cuiabá e a 8km 

da sede do município, com área total de 

1 8Oha. Foram plantadas árvores de cumbaru 

(Dfpte,yx a/ata) e de angico (,4nadenant/;era 

,7Pr  
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macrocarpa) consorciadas com bananeira 

(Musa sp.), variedade Prata, e mandioca 

(Mari/liot esculenta), variedade Liberata. Essas 

espécies arbóreas foram escolhidas por serem 

nativas da região e terem amplo uso como 

fornecedoras de madeira para diversos fins, 

desde estruturas de construções civis até lenha 

de ótima qualidade, além de cumbaru ser 

usada para sombreamento de pastagens e 

fornecer forragem para o gado e frutos 

comestíveis. As espécies agrícolas foram esco-

lhidas por serem culturas tradicionais e compor 

a dieta da população regional. 

Nos tratamentos foram consorciadas 

cada uma das duas espécies arbóreas, angico e 

cumbaru, com bananeira, mandioca, e 

bananeira e mandioca, além dos plantios 

exclusivos de cunibaru, angico e bananeira, 

totalizando onze tratamentos. As parcelas 

foram distribuídas cm blocos ao acaso, com 

três repetições, totalizando 33 parcelas. O 

espaçamento utilizado foi de 4m x 2m, tanto 

para as espécies arbóreas quanto para a 

bananeira em plantio exclusivo, sendo as espé-

cies arbóreas alternadas com bananeira, quan-

do consorciadas, estabelecendo o espaçamento 

de 4m x 4m entre árvores ou bananeiras. A 

mandioca foi plantada nas entrelinhas, em 

duas fileiras centrais, no espaçamento 1 ,2m x 

0,8m. Nas parcelas úteis foram medidas 6 

plantas, tanto de árvores quanto bananeiras, 

variando a arca da parcela experimental de 

10m 2  a 1 70m 2 . 

No preparo da área usaram-se duas 

gradagens, sendo uma pesada e outra teve. As 

mudas das árvores foram produzidas com 

sementes coletadas na mesma propriedade, em 

sacolas plásticas de 15cm x 30cm, as quais 

foram plantadas em covas de 40cm x 40m, 

com 201 de esterco curtido, 500g de fosfato 

natural de rocha e 2009 de superfosfato sim-

pies. As mudas de bananeira foram compradas 

do Centro da Embrapa de Teixeira de Freitas, 

BÁ. No plantio, tiveram a mesma fertilização, 

acrescida de 5Oq de sulfato de potássio, e 

foram plantadas, assim como a mandioca, na 

mesma época das árvores. 

As características avaliadas foram: para 

as árvores de cumbaru e angico, aos doze 

meses - altura total, diâmetro da copa,  

diâmetro à altura de 30cm do solo; produtivi-

dade das culturas de banana e mandioca, no 

primeiro ano de plantio. Estimaram-se as 

médias dos dados os quais foram submetidos à 

análise de variância, pelo teste E, e ao teste 

Scott-Knott, de comparação de médias, em 

nível de 5/o de probabilidade. 

Após as análises de variância,verificou-

se que os consórcios de angico e cumbaru com 

mandioca ou banana e entre estas, não afe-

taram a produtividade agrícola de banana e de 

mandioca, que apresentaram médias de 

1 3.689kg/ha e 1 3.326kg/ha, respectivamente. 

Porém, as variáveis, diâmetro à altura de 30cm 

do solo, altura total e diâmetro de copa, foram 

influenciadas pelas espécies florestais e pela 

interação espécie florestal x bananeira, e o 

diâmetro de copa, pela bananeira. A sobre-

vivência das espécies florestais não apresentou 

diferença entre os métodos de plantio, sendo 

em média de 84,72 0/o. 

O fato do consórcio não afetar a pro-

dutividade das culturas agrícolas indica que é 

possível consorciar uma das duas espécies 

arbóreas testadas, com bananeiras e mandioca 

que a produtividade destas duas últimas não 

será afetada. Considerando o fator diversifi-

cação, tanto de espécies cultivadas quanto de 

produtos obtidos, assim como a renda adi-

cional obtida em ambas culturas agrícolas, o 

consórcio entre as três espécies demonstra ser 

mais adequado, sob os aspectos ecológicos e 

sócio-econômicos. A expectativa é que a 

rentabilidade financeira do consórcio espécie 

florestal x bananeira x mandioca seja mais ren-

tável que os demais métodos testados. 

As árvores de angico quando consorci-

adas com bananeiras apresentaram P30 médio 

(2,40cm) e médias de altura (1 ,86m) maior que 

das árvores dos demais tratamentos, os quais 

não diferiram entre si. As árvores de angíco 

consorciadas com bananeiras apresentaram 

média de DC (1,37m) maior que das árvores 

dos demais métodos de plantio, enquanto as 

árvores de angico em plantio puro, apresen-

taram média de DC (0,94m) maior que das 

árvores de cumbaru com e sem consórcio. 

As árvores de angico apresentaram 

maior D30 médio (2,02cm) e médias de altura 

(1,60m) e DC(1,54m) que P30 médio (1,17cm) 

,1 

297 



fli Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais 

e médias de altura (0,91m) e DC (0,54m) de 

cunibaru. 

Os resultados indicam uma superiori-

dade inicia] no crescimento das árvores de 

angico em re]ação às de cumbaru. No entanto, 

apesar das árvores de angico e de cumbaru 

possuírem semelhanças quanto aos usos, apre-

sentam suas peculiaridades, sendo as de cum-

bani mais indicadas para sombreamento de 

pastagens e produção de forragem para o 

gado, a]ém de produzir frutos usados na 

nutrição humana, enquanto as de angico são 

mais usadas como ]en}ia e na produção de 

carvão vegetal. Deve-se considerar que a diver-

sificação de espécies e de produtos é um dos 

principais atributos dos sistemas agroflorestais. 

De acordo com os resu]tados obtidos, pode-se 

afirmar que as árvores de angico apresentaram 

maior crescimento inicia] em D30 e altura, 

assim como cobriu mais rapidamente o solo, 

em relação às árvores de cumbaru, não tendo 

o uso de consórcio afetado a produtividade 

agrícola e a sobrevivência das espécies flo- 

restais. Sugere-se que sejam realizadas análises 

econômicas dos métodos testados. 
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5eçio Técnica 1 - Biodiversidade e Processos Funcionais de SAF 

Sistema agroflorestal do coqueiro gigante 
(Cocos nuci fera L.) com o cupuaçuzeiro 

(Theobroma grandiflorum) na região 

cacaueira da Bahia 

José Basilio Vieira LEITE ( ); José Inácio Lacerda MOURA (2) 

(1) Ceplac/Cepec/Sefop - Iíhéus-BA 
(2) CepFac/Cepec/Esmai - Una-BA 

A Bahia possui unia ampla faixa 

litorânea onde se cultiva o coqueiro, com pre-

dominância da variedade gigante e baixo nível 

de insumos modernos. Atualmente, com a 

crescente demanda de frutos para água e tam-

bém de copra para indústria, há um aumento 

significativo de novas áreas com coqueiros da 

variedade anã e híbridos, empregando bom 

nível de tecnologia. 

No entanto, nos plantios com a 

variedade gigante o tempo decorrido entre o 

plantio e a primeira produção é de no mínimo 

cinco anos (l.eite et aI., 1997). Pequenos e 

médios produtores de coco geralmente não 

'conseguem custear o investimento cio plantio e 

manter o pomar durante a fase improdutiva. 

Desse modo, a transformação de monocultivos 

em sistemas policulturais poderá gerar receitas 

com culturas intercalares, tanto de ciclo curto 

quanto semi-perenes e perenes. Alvim et al. 

(1989) citam que o emprego de culturas inter-

calares de ciclo curto em caráter subsidiário, 

bem como consorciação permanente com 

outras perenes são estratégias eficazes para 

amenizar o manejo insuficiente que muitas 

vezes ocorre nas monoculturas. Isso ocorre no 

sul da Bahia, principalmente com os plantios 

de coqueiro gigante, onde são usados espaça-

mentos amplos e geralmente não recebem ou 

recebem pouco insumos modernos. Uma das 

possibilidades prorriissoras de consórcio perrna-

nerite com o coqueiro adulto é o cupuaçuzeiro, 

que possui mercado crescente, tolera o som-

breamento parcial e adapta-se bem às condi-

ções edafoclimáticas da região sul da Bahia. 

O presente trabalho avalia aspectos de 

produção do consórcio do coqueiro gigante e 

cupuaçuzeiro nas condições do município de 

Una (BA), que revelam vantagens e desvanta-

gens desse consórcio na região cacaueira da 

Bahia. Pragas e doenças envolvidas com os 

consortes também foram observadas. 

O estudo teve início em julho de 1992 

e concluído em dezembro de 1998, na Estação 

Experimental Lemos Maia - Ceplac, no 
Município de Una (BA), latitude 150 1 7$ e 
longitude 390 04W. O clima da região é do 

tipo Af, segundo classificação de Kõppen, isto 

é, quente e úmido sem estação seca definida. 

O pomar está instalado em uma área com alti-

tude de 1 5m, em solo classificado como Latos-

solo Vermelho com predominância de argila 

1:1. A precipitação média anual é 1 .800mm e 

a temperatura média anual de 23,4 n[ 

o consórcio foi instalado em julho de 

1992 em coqueiral da variedade gigante do 

Oeste Africano com 4ha, 493 plantas, 12 anos 

de idade e espaçamento de 9m x 9m com dis-

posição espacial em triângulo equilátero. Os 

cupu açuzeiros (T/ieobroma grandiflorum) 
foram plantados em aléias, isto é, no meio das 

entrelinhas dos coqueiros, no espaçamento de 

9m x Srn, perfazendo um total de 430 plantas. 

As covas tiveram dimensões de 50cm x 50cm 

x 50cm. As adubações de cova constaram 

de 6009 de superfosfato simples e 101 de ester-

co de curral. Os coqueiros receberam 4k9 da 

formulação 11-30-17/planta/ano, perfazendo 

assim, um total de 24k9/planta, enquanto os 

cupuaçuzeiros receberam, em média, 12kg da 

mesma formulação no período estudado (1994 

a 1999), em doses crescentes com a idade dos 

cultivos até a conclusão deste estudo. A pro-

dutividade das culturas consorciadas foi avali-

ada, bem como, as perdas e danos com pragas 

e doenças nos consortes. 

v 
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Tabela 1. Produção anual de coco, cupuaçu e rendimento de polpa de cupuaçu no período de 1995 a 1999, no 
município de Una-BA. 

Ano 	Cupuaçu Produção Cupuaçu Polpa de Cupuaçu Coco 
estimada **(k g /h a ) (kçj/planta) (kg/planta) (Frutos/planta/ano) 

1995 	383,51 212,85 0,96 0,37 33 
1996 	529,56 239,91 1,32 0,52 27 
1997 	2.216,45 1.230,13 5,54 2,16 31 
1998 	5.948,71 3.301,53 14,87 5,80 35 
1999 	9.267.1 5 5.143,27 23,17 9,04 28 

• 	P.'oduço média cm 400 plantas. 
** ina de consórcio coco o couaçu. 

O uso de culturas intercalares com o 

coqueiro será, em alto grau, função das 

condições locais, devido principalmente âs 

condições climáticas. Porém, o coqueiro, por 

sua configuração, permite a associação com 

várias culturas (Nair, 1993). Todavia, a associ-

ação de culturas com o coqueiro dependerá do 

espaçamento. Assim, quanto maior for o 

espaçamento entre os coqueiros, maior será a 

possibilidade de consórcio. 

o consórcio do coqueiro com cultivos 

temporários tem sido uma prática viável e 

largamente utilizada como fonte de receita 

adicional para os pequenos e médios produ-

tores. Além disso, benefícios indiretos ao 

coqueiro têm sido observados, como o aumen-

to da proteção dos solos, a reciclagem de 

nutrientes e do teor de matéria orgânica dos 

solos. Fontes et ai., 1998 citam, no entanto, 

que as fases apropriadas para o consórcio cor-

respondem aos primeiros quatro anos de idade 

e após 20 anos, devido a maior penetração de 

luminosidade. No caso de culturas perenes, o 

sistema radicular dos consortes, as exigências 

nutricionais e a disponibilidade de água devem 

ser considerados. O cultivo do coqueiro na 

região cacaueira da Bahia, excetuando a faixa 

litorânea, é bastante atingido pela lixa-peque-

na do coqueiro, que ataca as folhas mais 

velhas, acarretando a perda destas. Esse fato 

apesar de afetar a produtividade do coqueiro 

na região, tem favorecido a implantação de 

consórcios durante todas as fases do coqueiro, 

pela boa luminosidade nas entrelinhas de 

plantio. Aliado a isso, o regime pluviométrico 

regional, com abundância e boa distribuição 

de chuvas, tem permitido a consorciação com 

diversos cultivos tanto de ciclo curto quanto  

perenes. No entanto, no presente trabalho foi 

observado incidência de pragas e doenças 

no coqueiro. 

O início da floração dos cupuaçuzeiros 

ocorreu após dois anos e sete meses após o 

plantio das mudas no campo, dando inicio, 

assim, à sua primeira produção que ocorreu 

após três anos (lo plantio (Tabela 1), com 

383,51k9 (te frutos/ha. A partir daí, a produ-

tividade aumenta a cada ano, acompanhando 

o crescimento e o desenvolvimento das plan-

tas, chegando a 9.267,1 5kg/ha em 1999, cor-

respondente a sua quinta safra. A produção 

média/planta inicia com quase 1 kg/planta na 

primeira safra (3 anos após plantio) e evolui 

com a idade das plantas, chegando a 

23,17kg/1)lanta na quinta safra (7 anos após 

plantio) correspondendo a aproximadamente 

23 frutos/planta, baseado no peso médio de 

fruto de 1,0k9 encontrado por Fraife et al 9  

1998, na mesma área. Falcão e Iera, 1983, 

estudando o cupuaçuzeiro com sete anos de 

idade, encontraram uma produção média de 

17 frutos/planta. Essa produtividade é consi-

derada baixa, no entanto, constatou-se, no 

intercurso desse trabalho, plantas com grande 

variabilidade de produção, variando de 5 a 70 

frutos/plantas. VeriFicou-se, também, variação 

na forma e tamanho dos frutos entre plantas, 

caracterizando a variação genética, provavel-

mente por serem propagadas através de 

sementes de polinização aberta. Assim, estu-

dos sobre melhoramento genético visando 

selecionar plantas com elevada produtividade e 

qualidade de frutos para serem clonados é 

recomendado. 

O rendimento médio de polpa obtido 

foi de 390/o, superior a média citada por Fraife 

(DI'] 
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et a]., 1998 de 30 0/o, tendo atingido uma pro-

dução média de 9,04kg dc polpa/planta na 

quinta safra. 

No entanto, quanto aos aspectos 

agronômicos, o cupuaçuzeiro se mostrou bas-

tante indicado para consórcio com o coqueiro 

na região cacaueira, pois, além de adaptar-se 

muito bem ao sombreamento parcial, a região 

apresenta aspectos mesológicos ideais para seu 

desenvolvimento. Apesar de ser hospedeira da 

vassoura-de-bruxa (crinipel/is pernic/osa), não 

registrou-se durante a condução deste traba-

lho, a presença (lesta doença e/ou outra praga 

que comprometesse seu desenvolvimento. A 
in cicl ên cia cl e vassoura-de-bruxa em 

cupuaçuzeiros na região cacaueira da Bahia é 

baixa, tendo sido observado o máximo dc 

cinco vassouras/planta, permitindo, assim, uni 

controle relativamente fácil através da poda 

fitossanitária (Lopes, 1999). 

No mesmo periodo, a produção média 

de cocos na área variou de 27 a 35 

frutos/planta/ano perfazendo uma produtivi-

dade média variando de 3.861 a 5.005 fru-

tos/ha/ano (Figura 1). Essa produtividade é 

considerada baixa, mesmo para os coqueiros 

gigantes que normalmente são menos produ-

tivos que os coqueiros anões. Provavelmente  

fatores climáticos e ocorrência de pragas e 

doenças tenham contribuído para a 

diminuição da produtividade dos coqueiros 

(Moura et al., 1996). Os fatores bióticos que 

incorreram para a baixa produtividade dos 

coqueirais nesse estudo foram as doenças 

foliares causada pelos fungos PIzy/Ic7c/lora tor-

rrendiella, Botryosp/iaerfa cocogena e os 

artrópod es Acerta guerreroms, Rhync/iop/zorus 

palmarum, Amerrh/nusynca e Strategus sp. No 

entanto, não houve evidências de que o sis-

tema de plantio tenha influenciado negativa-

mente na incidência de pragas e doenças no 

coqueiro gigante, uma vez que essa produtivi-

dade não é muito diferente daquela obtida nos 

plantios solteiros da estação. 

No 	consórcio 	do 	coqueiro 	e 

cupuaçuzeiro, seria mais sensato o uso do 

coqueiro híbrido, uma vez que tem maior pro-

dutividade em relação ao gigante e possui 

dupla aptidão para o comércio (coco verde 

para o consumo in natura e coco seco para a 

indústria). Tomando como base o rendimento 

de polpa de 390/o  obtido neste estudo e con-

siderando a produtividade média obtida na 

quinta safra (9.267,1 5kg/ha) e o preço médio 

pago ao produtor de $1,1 3/l<g de polpa, o 

produtor poderá obter uma receita bruta adi- 

el 
17 

FIGURA 1. Produção de frutas e polpa (kg) de cupuaçuzeiro e cocos em 1 Fia de consórcio 
coqueiro gigante do oeste africano x cupuaçuzeiro. em Una (BA). 
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cional de $4.084,00 em l}ia de coqueiro. 

Nas condições do presente trabalho 

pode-se concluir que o cupuaçuzeiro adaptou-

se bem ao intercultivo com o coqueiro gigante 

na região sul da Bahia, sendo possível a agre-

gação de receitas adicionais aos produtores. 
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Seção Técnica 1 - Biodiversidade e Processos Funcionais de SAF 

Sistemas agrofiorestais com seringueira 
(Hevea brasiliensis M.Arg.) no noroeste 

do estado do Paraná. 
Jomar da Paes PEREIRA( );Armando Androcioli FILHO, A.(2) Alex Carneiro LEAL, 

(3); André Luiz Medeiros RAMOS.(4). 

(1)Embrapa/ IAPAR,. (2), (3), (4) IAPAR,. 

O declínio de produtividade e a erradi-

cação acelerada de extensas áreas de cafezais 

antigos e decadentes na região cio Arenito 

Caiuá (noroeste cio Paraná), com cerca de 

34.000km2 de área, abrem perspectivas para 

ocupação produtiva e ambientalmente susten-

tável do solo através da implantação de Sis-

temas agrossilviculturais com base em culturas 

percnes. O noroeste do Paraná, com o tipo 

climático subtropical úmido mesotérmico (Cfa, 

Kõppen) e solos leves, originários do Arenito 

Caiuá, onde a heveicultura vem se estabelecen-

do, sofreu um processo acelerado de coloniza-

ção com a retirada da floresta original e 

implantação da cafeicultura (década de 1930), 

a qual não se sustentou devido à exaustão do 

potencial produtivo dos solos, erosão hicirica, 

nematóides e outros problemas conjunturais. O 

sistema agroflorestal café x seringueira aparece 

como uma alternativa altamente promissora, 

pois consiste em uma forma de uso cio solo 

capaz de promover sua cobertura e recuper-

ação, além de possibilitar a diversificação da 

pro d u çâ o, pro p orci on a n do esta hi li (ia de 

econômica ao agricultor, mormente na peque-

na propriedade rural, hoje extremamente 

descapitalizada. Isso abriu alternativas para o 

uso de tecnologias, como: café adensado e sis-

temas agroflorestais, onde se inclui a 

seringueira como forma de ocupação produti-

va dos solos. Este sistema atende a requisitos 

sociais, ecológicos e econômicos além de con-

correr para suprir o déficit de borracha natu-

ral no país. O sistema café x seringueira apre-

senta basicamente dois esquemas distintos, no 

primeiro, a seringueira é utilizada na substi- 

tuição de cafezais decadentes, sendo inicial- 

mente favorecida pela melhoria do microclima 

(efeito de quebra-vento) e aporte cio efeito 

residual cIa adubação dada ao café, por outro 

lado proporciona, a este, um efeito benéfico 

inicial à produção (meia sombra). Este esque-

ma representa hoje uma realidade encontrada 

na região noroeste do Estado e cujos resulta-

dos de pesquisa expostos neste trabalho, com-

provaram sua viabilidade. Num segundo 

esquema, a seringueira e o cafeeiro são 

mantidos em associação permanente em 

arranjos espaciais adequados que permitam a 

coexistência das espécies, possibilitando a 

diversificação de fontes de renda na pro-

priedade rural, cujos resultados iniciais obtidos 

demonstraram não haver efeitos negativos para 

ambas as culturas, conforme se segue. 
O primeiro estudo envolvendo a 

"Consorciação da seringueira com cafeeiro ter-

minal e seu efeito na diminuição do período de 

imaturidade do seringal", foi instalado, em 

abril de 1991,   em área de plantio comercial 

pertencente à Companhia Melhoramentos 

Norte do Paraná (CMNP), no município de 

Paranapoema, com altitude média de 450m, 

latitude de 22°39'S, temperatura anual média 

de 22,7°C e 1 .263mm de pluviosidade (média 

de 15 anos), cultivada com café (cultivar 

Catuai Amarelo) com 10 anos- de idade, em 

Utossolo Vermelho-Escuro - textura média, no 

espaçamento de 4,0m x 1 ,5n1 e em fase de 

erraclicação. Os clones lAN 873 (amazônico) e 

GT 1 (asiático) foram plantados no local defin-

itivo na foniia de mudas em sacos de plásticos, 

com dois lançamentos foliares completamente 

maduros, obedecendo ao espaçamento de 

8,0111 x 2,5m (500 árvores/ha), ocupando o 

centro da faixa entre cada duas linhas de café, 

que funcionou inicialmente como quebra-

vento para a seringueira jovem. 

O café previsto para ser mantido na 

área até que o sombreamento da seringueira, 

provocado pelo fechamento das copas, inviabi- 

N 
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TABELA 1. Produção obtida pelo café ao longo do consórcio com a seringueira (Paranapoema-PR). 

CLONE 	 1992 	 1993 

GT 1 	 2.650 	 22316 
lAN 873 	2.570 	 2.766 

ANO 
1994 	1995 	1996 	1997 

996 	590 	252 	37 
1.089 	1.002 	- 	 39 

lizasse a produção, estendeu-se até o sétimo 

ano, ocasião em que a seringueira estava apta 

para o início da sangria. 

Os valores observados, no decorrer de 

12, 18 e 24 meses de instalação do experi-

mento, mostraram o efeito positivo do cafeeiro 

(efeito de quebra-vento) sobre o crescimento 

da seringueira nas parcelas consorciadas, tanto 

para o clone lAN 873 quanto para o GT 1, em 

relação a altura de plantas, circunferência do 

caule e espessura de casca. O cresciniento em 

altura das plantas superou, em quase duas 

vezes, os valores obtidos pelos mesmos clones 

nas parcelas solteiras, onde o lAN 873 a partir 

dos 18 meses passou a apresentar valores 

acima do GT 1. 

Nesse mesmo período, os benefícios 

microclimáticos da formação de copa da 

seringueira tornaram-se mais evidentes sobre a 

produção do café, onde a diminuição da inso-

lação pelo aumento inicial cia sombra propi-

ciou a diminuição da temperatura em nível da 

copa do cafeeiro, resultando em uni aumento 

considerável da produção atingindo em média 

2.610k9 e 2.641k9 de café beneficiado/lia 

(maior produção obtida ao longo do período 

de sobrevida do cafeeiro e de todo o experi-

mento - Tabela 1). 

O clone lAN 873 apresentou uma ante-

cipação de 2 anos no número de plantas aptas 

para a entrada em sangria em relação a todos 

os demais tratamentos. Aos 60 meses (s anos 

de idade) foi atingido 48% de plantas aptas 

para serem submetidas ã sangria, com 45cm 

ou mais de circunferência a 1 ,30m do solo 

(CAP), contra 0% dos demais tratamentos. 

Aos sete anos de instalação do experi-

mento, observou-se que o clone lAN 873, em 

plantio consorciado, apresentou 94% de 

árvores aptas para sangria, contra apenas 44 0/o 
do plantio solteiro. O clone GT 1, por sua vez, 

apresentou um percentual um pouco menor, 

81 0/o de árvores aptas para sangria no talhão  

consorciado. Entretanto, embora com nienor 

percentual de árvores aptas para sangria, o 

clone GT 1 mostra-se mais produtivo que o 

clone lAN 873, na fase inicial de produção. 

No oitavo ano de vida útil da 

seringueira, o clone lAN 873 consorciado com 

cafeeiro apresentou um incremento de 24 0/o 

de plantas aptas para sangria (CAP igual ou 

superior a 45cm) com uni total de 98 0/o de 

plantas sangráveis em relação a 74 0/o cIo plan-

tio solteiro. 

o clone GT 1 nas niesmas condições de 

consórcio apresentou, respectivamente, 94 0/o e 

670/o de plantas sangráveis o que evidencia 

unia maior performance dos plantios consorci-

aclos eni relação aos solteiros, independente-

mente dos clones em estudo, o que se reflete 

positivamente na produtividade inicial e maior 

retorno econômico ao produtor. Quanto ao 

café, este apresentou unia sobrevida de sete 

anos em consórcio coni a seringueira antes de 

ser erradicado, quando a produção média esti-

mada caiu para 47,5k9 de café beneficiado por 

hectare tio consórcio com o clone OTI e ape-

nas 7,0kg de café beneficiado no consórcio 

com o lAN 873 (Tabela 1). 

Constatou-se que a partir do sexto ano, 

o excesso de sombreamento proporcionado 

pela seringueira comprometeu severaniente a 

produção de café. 

O segundo experimento (envolvendo 

coexistência das espécies) "Racionalização do 

uso da terra através a consorciação seringueira 

x cafeeiro", instalado em fevereiro de 1993, 

também em área pertencente à Companhia 

Melhoramentos Norte do Paraná, no município 

de Paranapoema, com cafeeiro da progênie 

Icatu x Catuai (IAPAR PR755054-28), obedece 

espaçamento uniforme de 2,5m x 1 ,3m, 

enquanto a seringueira, clone PB 235, foi 

plantada em filas duplas de 4,Om x 2,5m em 

três espaçamentos entre as filas duplas, a 

saber: 1 3,Oni, 1 6,9m e 22,1 m. Os cinco trata- 
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TABELA 2. Circunferéncia média do caule (CAP) espessura de casca (EC), percentagem de plantas aptas para san-

gria (PAS) e percentagem de árvores quase aptas para sangria (PUAS), aos seis anos de idade (CMNP- 

Para na poema - P8). 

	

Seringueira Consorciada 	 Seringueira 
Solteira 

Espaçamento 	 13,0 x 4,0 x 2,5 tu 	16,9 x 4,0 x 2,5 rn 	22,1 x 4,0 x 2,5 tu 	8,0 x 2,5 m 

Ano 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 

CAP (cm) 34,3 38,8 34,0 38,0 37,0 38,3 33.2 37,8 

EC (mm) 4,09 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1 4,09 4,1 

O/o PAS (CAP > 45 cm) 6 22 2 19 - 17 - 32 

Olo PQAS (CAI' >40cm) 22 48 18 46 12 36 24 48 

mentos consistiram dos três espaçamentos 

entre as filas duplas, além dos plantios 

solteiros de ambas as culturas, onde a 

seringueira ocupa o espaçamento conven-

cional de 8,Om x 2,5m, delineados em blocos 

casualizados com cinco repetições. 

Os resultados relativos à seringueira, 

expressos pela circunferência do tronco (CAP), 

espessura de casca (EC), percentagem de plan-

tas aptas para sangria (PAS) e percentagem de 

plantas quase aptas para sangria (PQAS - CAI' 

acima de 40cm), aos seis anos, são os 

seguintes: o tratamento filas duplas espaçadas 

de 1 3,5m apresentou CAP de 38,8cm, seguido 

do espaçamento 22,5m, com 38,3cm de CAP. 

A análise de variância para CAP, fator 

determinante para identificação do percentual 

de plantas aptas para sangria, seguida do teste 

de comparação de médias de Tukey a 5 0/o, 

mostrou não haver diferenças significativas 

entre os distintos tratamentos, muito embora o 

plantio de seringueira solteira (500 plantas/ha) 

tenha apresentado, em termos relativos, maior 

percentual de plantas aptas para sangria 

(320/o), seguido do tratamento consorciado no 

espaçamento 13,5m x 4,0m x 2,5m (380 plan 

tas/ha), com 22 0/o de plantas aptas para sangria 

(Tabela 2). 

A não observáncia de diferenças signi-

ficativas entre os plantios consorciados e 

solteiro pode ser atribuida ao fato de ambas as 

culturas (café e seringueira) terem sido plan-

tadas simultaneamente, diferente do observa-

do quando a seringueira é implantada em área 

com cafezal já antigo e em decadência, onde  

esta se beneficia do efeito das adubações ante-

riores dadas ao café e do efeito microclimático 

proporcionado pelas plantas adultas do café, e 

apresenta taxas de crescimento muito supe-

riores àquelas obtidas nos plantios solteiros. 

Para a variável PQAS, os tratamentos 

filas duplas de 1 3,5m consorciadas e espaça-

mento convencional 8,Om x 2,5m (500 

árvorcs/ha) em plantio solteiro, apresentaram 

maior percentual de plantas com CAP acima de 

40cm, atingindo respectivamente 48 0/o de 

PQAS. 

Quanto às produções médias de café 

beneficiado por hectare, para a progênie Catuai 

x icatu (IAPAR PR75054-28), obtidas nos dois 

primeiros anos, 1.405kg, 1.530kg e 1.738k9, 

evidenciaram não haver diferenças significati-

vas entre o plantio do café solteiro (1.501k9) 

com o consorciado com a seringueira, compro-

vanclo não haver efeito negativo do consórcio 

sobre a produção inicial do café. 

Os resultados obtidos nesses dois 

ensaios, permitem concluir que os sistemas 

agroflorestais envolvendo café e seringueira 

constituem-se num fator positivo de ocupação 

e recuperação produtiva de extensas áreas do 

Noroeste paranaense, inicialmente por 

propiciar o aproveitamento dos fatores de 

produção como solo, energia solar, proteção 

rnicroclimática, sem efeitos negativos sobre a 

produção do cafeeiro e ao crescimento 

vegetativo da seringueira, garantindo a 

diversificação e estabilidade de renda ao longo 

do ano, quando esta última iniciar a 

sua produção. 
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Sistemas de consórcio envolvendo o cupuaçuzeiro 

(Theobroma grandiflorum) como cultura principal 

Carlos Hans MÜLLER (1; José E. lJrano de CARVALHO (2); Walnice M. O. do NASCIMENTO (3); 
Armando Kouzo KATO (4); Eniel David CRUZ (5) 

(1), (2), (3), (4), (5) Embrapa Amazônia Oriental, Belém-PA. 

A preservação de ecossistemas natura] 

na região Amazônica envolve o equilíbrio 

entre espécies. O agrossistenia de cu]turas 

perenes consorciadas, seguramente, será 

aquele que melhor se adequará ao meio 

ambiente, permitindo o equilíbrio desse ecos- 

sistema. Os resu]tados obtidos até o momento 

permitem que se façam arranjos e combi- 

nações de espécies que apresentam caracterís- 

ticas favoráveis ao cultivo consorciado. Em 

todos os sistemas direcionados, principal- 

mente, para pequenos produtores, o cultivo 

intercalar nos primeiros anos de culturas 

torna-se essencial para não se quebrar o ciclo 

de autosustentação desses produtores e tem 

sido uma preocupação cons-tante da pesquisa 

(Nogueira et a]., 1991). Outro aspecto que 

merece consideração está relacionado ao fato 

de que diversas frutíferas nativas da 

Amazônia suportam sombreamento provisório 

ou definitivo, existindo, portanto, a possibili- 

dade de consorciação semiperene e perene, 

permitindo, dessa forma, o uso mais eficiente 

do so]o, de equipamentos e de mão-de-obra. 

A]ém disso, favorece a obtenção de receitas 

nos diferentes meses do ano, quando as com- 

binações envolvem espécies com períodos de 

safra diferentes. 

O presente trabalho tem por objetivo 

ava]iar sistemas de consórcio de cupuaçuzeiro 

com espécies perenes e semiperenes para 

pequenos produtores. 

O experimento foi implantado em área 

de produtor no município de Santa lzahel, PA, 

em l.atossolo Amarelo textura leve, com cor-

reção da acidez para pH entre 5,5 a 6,5. O 

clima loca] caracteriza-se por não apresentar 

longos períodos de estiagem, enquadrando-se 
no tipo climático Afi, segundo classificação de 

lKôppen. O ensaio foi instalado em blocos ao  

acaso com quatro repetições. Em cada bloco 

foi utilizado como cobertura vegeta] provisória 

as espécies: maracujazeiro, bananeira e 

macaxeira. Os tratamentos representados pelo 

consórcio com culturas perenes estão forma-

dos com as espécies florestais: Mogno africano 

(K/iaya ivorensfs, Freuó  (('or(lia goeldíana), 
Paricá (Sc/;izo/obiu,n amazonicum) e as espé-

cies frutíferas: açaizeiro (Euterpe o/eracea), 
pupunheira (Bactris gasipaes) e coqueiro 

(Cocus nucifera) como plantas sombreaduras 

definitivas, com o cupuaçuzeiro (T/,eol»'oma 
grandiflorum) como espécie umbrófila. 

O experimento composto por quatro 

blocos, sendo três blocos com espécies para o 

sombreamento provisório e um bloco a pleno 

sol. Cada parcela foi composta por 16 plantas 

de cupuaçuzeiro, dispostas em espaçamento 

de 5m x 5m e as espécies utilizadas como som-

breadoras definitivas no espaçamento de lOm 

x lOm. O espaçamento das espécies provisórias 

variou com as diferentes culturas, como sejam: 

a bananeira foi plantada no espaçamento de 

2,5m x 2,5m, o maracujazeiro em linhas de 5m 

x 2m e a macaxeira foi plantada no espaça-

mento de Im x Im, em quatro filas nas entre-

linhas do cupuaçuzeiro, o qual foi plantado 

uni ano após o plantio das culturas de som-

breamento provisório definitivo. 

A adubação da cova foi de dois litros de 

esterco de galinha poedeira e 200g de super-

fosfato triplo, sendo as plantas de maracu-

jazeiro adubadas mensalmente com lOOg da 

formulação 10-28-20 de NPK. Aos seis meses 

após o plantio receberam 3 litros de esterco. 

No plantio das bananeiras foi aplicada 

na cova a mesma adubação utilizada nos 

maracujazeiros e, até onze meses após o plan-

tio foram aplicadas, mensalmente, lOOg da 

mistura de cinco partes de 10-28-20 (NPK) 

Uni.. Agr., Pesquisodor do Ensbrnpo Amozõnio Orientnl, Jrov Or. Enéos Pinheiro s/n, Coixo Poslol 43, Belèm, P4. 
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Tabela 1. Esquema de adubação mineral e orgânica, utilizado 	nas espécies componentes do consórcio. 

Adubação/cova 

Espécie Orgânica Mineral Em cobertura 

Macaxeira 2/esterco (le galinha poedeira 

Espécies florestais 21 esterco de curral 2009 superfosfato triplo 

Espécies frutiferas 2/esterco de galinha poedeira 200g superfosfato triplo 11 ano lOOg/planta 
(palmeiras) (mensal)2 	ano 2009/planta 

Cupuaçuzeiro 51esterco de curral 2009 superfosfato triplo P ,  ano lOOg/planta da 

(bimensal) formulação 10.28.20 

Tabela 2. Produção mensal e peso médio do fruto de 167 plantas de maracujazeiro, jun/1 999 a jul/2000. 

Més Produção total Peso médio Produtividade 
Peso (k(j) 	Número de frutos fruto (g) g/planta 

Junho 4,17 32 128,0 23,29 
Julho 33,63 243 138,4 190,01 

Agosto 50,60 304 166,4 285,88 
Setembro 20,09 125 160,7 113,50 
Outubro 55,26 507 109,0 312,26 

Novembro 74,87 625 119,0 423,01 
Dezembro 92,44 852 100,5 522,25 

Janeiro 522,33 3.876 134,8 3.127,76 

Fevereiro 800,15 5.350 149,6 4.791,32 
Março 201,40 1.288 156,4 1.205,99 

Abril 45,22 320 141.3 270,80 

Maio 63,05 467 135,0 377,50 
Junho 87,80 642 136,8 525,70 

Julho 47,85 386 124,0 286,50 

Total 2.098,83 15.017 

com duas partes de cloreto de potássio. A 

quantidade (le adubo que está sendo aplicada 

no segundo ano após o plantio é o dobro da 

utilizada no primeiro ano. 

As palmeiras que compõem o consórcio 

estão sendo adubadas mensalmente com lOOg 

da mesma mistura utilizada nas bananeiras. J5 

as espécies florestais somente receberam 

adubação na cova (200g de superfosfato triplo 

e 21 de esterco). Na Tabela 1 estão representa-

dos os esquemas de adubação utilizados no 

consó cio. 

A produção das plantas utilizadas como 

sombreadoras provisórias, no caso do maracu-

jazeiro, da bananeira e da macaxeira, estão 

representadas nas Tabelas 2, 3 e 4. Verifica-se 

pela Tabela 2, que a produtividade de maracu-

jazeiro no primeiro ano foi baixa, isto ocorreu  

devido à grande incidência de verrugose nas 

plantas, doença causada pelo fungo 

(Cladosporíum lcrbaru,n e de antracnose, cujo 

agente etiológico é o fungo (Glomere/la efngu-
lata). O controle da verrugose foi efetuado com 

pulverizações semanais do fungicida Captan, 

na concentração de 0,250/o.  No controle da 

antracnose utilizou-se fungicida cúprico 

(0,3 0/o) em pulverizações semanais (Ruggiero, 

et aI., 1996). 

A elevada incidência dessas 

doenças foi devido à localização de um antigo 

pomar de maracujazeiro com alta infestação, 

próximo ao local do experimento. Os meses de 

janeiro, fevereiro e março, foram os meses de 

maior produção e maior peso médio dos frutos. 

Os dados de produtividade por planta de 

bananeiras por quadra das espécies utilizadas 
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Tabela 3. Produtividade média em dois ciclos de plantas de bananeiras da var-
iedade PV. 

Quadra Peso médio do cacho 	(kg) Meses após o plantio 
1° ciclo * 2° ciclo ** 1° ciclo 2° ciclo 

Coqueiro 6,99 14,50 13 18 
Açaizeiro 7,27 14,73 13 18 
Pupunheira 7,41 15,98 13 18 
Freijó 6,98 13,77 13 18 
Paricá 6,75 11,40 13 17 
Mogno-africano 8,07 14,37 14 18 

Médias de 30 plantas por q:jadra. 	Média de 8 plantas por quadra 

Tabela 4. Produtividade e altura média das variedades de macaxeira 

Variedades Produçào média Altura média 
kg/planta da planta (m) 

Saracura 2,69 2,43 
Peruana 2,27 2,10 
Vizeu 1,67 3,90 
Calzavara 2,73 2,42 
Manteiga 2,77 2,82 
Olho Preto 2,68 3,65 

Média das variedades 2,47 2,89 

* Média de 60 plantas por variedade. 

como sombreadoras definitivas (Tabela 3). 

O número de meses requerido do pri-

meiro ao segundo cicio na maioria das plantas 

de bananeira ficou em torno de cinco meses. O 

peso médio do cacho no segundo ciclo foi 

100°/o maior que o cacho do primeiro cicio. 

Na Tabela 4 apresenta-se os dados 

referentes à produtividade das variedades de 

macaxeira utilizadas no experimento. As 

variedades que se destacaram foram, Calzavara 

e Olho preto, no entanto, a variedade que 

melhor se adaptou ao consórcio com o 

cupuaçuzeiro, foi a Manteiga, por apresentar 

boa produtividade e porte ereto, o que facilita 

os tratos culturais na área. 

No caso das plantas utilizadas como 

sombrea d oras definitivas, foram feitas 

medições a cada seis meses para verificar o 

crescimento em altura das espécies, os dados 

referentes à taxa média de crescimento mensal, 

estão indicados na Tabela S. A taxa média de 

crescimento do mogno-africano foi de  

26,8cm/mês, semelhante ao encontrado por 

Falesi e Baena (1999), cuja taxa média ficou 

em 25,28cm/mês. 

Como as 	plantas de cupuaçuzeiro 

foram incorporadas ao consórcio apenas uni 

ano após o inicio do experimento, não houve 

até o momento registro de dados para esta 
espécie. 
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Tabela S. Taxa média de crescimento em altura (cni/mês) de três essências florestais e três palmeiras, no período 

de seis a dezoito meses após o plantio em fevereiro/1999. 

Espécie deflnitiva 	-----------------------------Espécies provisórias 

Maracujazeiro Bananeira Macaxeira Pleno so l** 

Mogno-africano 	 26,5cm 30,5em 23,5cm 18,3 

Paricá 	 86,0cm 815cm 63,5cm 13,5 

Freijó 	 21,0cm 13,0cm 2 , O cm * 4.6 

Pupunheira 	 17,5cm 15,0cm 19,0cm 3,6 

Açaizeiro 	 14,0cm 12,0cm 10,5cm 8,0 

Coqueiro 	 14,5em 12,5cm 9,5cm 2,6 

Média de duas plantas, pois as outras duas foram repia n tad as, a penas no inicio do a no 2000. 

Taxa de a penas seis meses após o pia nxio. 
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Temperatura ambiente sob diferentes sistemas 
silvipastoris em Presidente Médice Rondônia 

Claudio Ramalho TOWNSEND ( ), Joào Avelar MAGALHÃES(2), Newton de Lucena COSTA(3), 

Ricardo Gonies de Araujo PEREIRA(i], Francelino Gularte da S?LVA NETTO(i) 

(1) Embrapa Rondônia, Porto Velho, RO. (2) Embrapa Meio-Norte, Teresina, P1. 

(3) Embrapa Amapá, Macapá, AR 

Nas últimas décadas a pecuária tem 

apresentado um significativo incremento na 

Amazônia. Em Rondônia, no período (te 1985 

a 1995, o efetivo bovino atingiu taxas de 

crescimento da ordem de 1 6% a.a., sendo esti-

mado em mais de 6 milhões de cabeças, repre-

sentando unia de suas principais atividades 

econômicas. Via de regra, as pastagens culti-

vadas são estabelecidas, após a derrubada e 

queima da floresta, sem haver a preocupação 

por parte dos pecuarista de manter alguma 

espécie arbórea (Veiga e Serrão, 1990). Os sis-

temas silvipastoris consistem na combinação 

de árvores, com diferentes propósitos, ao sis-

tema pasto - animal, que têm a finalidade de 

aumentar a eficiência de utilização dos recur-

sos naturais, através da complementaridade 

entre as diferentes explorações, além de obe-

decerem o fundaniento agroecológico de 

manutenção do equilíbrio cio ecossistema 

(Pezo e lbrahim, 1998). A temperatura do ar 

tem grande influência tios mecanismos regu-

ladores energéticos, térniicos, hormonais e de 

água, capazes de afetar o crescimento, a repro-

dução, a produção e resistência á doenças dos 

animais domésticos (Ferreira e Cardoso, 1993). 

Existem limites de temperatura, nos quais os 

animais encontram-se tia "zona de conforto", 

onde mantêm a homeotermia com o mínimo de 

esforço do sistema termo-regulador, não haven-

do sensação de frio ou calor, quando a temper- 

atura ambiente ultrapassa a estes 	li-mites, os 

animais passam a sofrer estresse 	térmico. 

Conforme McManus et ai. 1999, nas re-giões de 

clima tropical o estresse calórico é um dos prin-

cipais fatores que limitam o desenvol-vimento 

dos animais. Pezo e lbrahim (1998) descrevem 

os principais efeitos benéficos da arborização 

de pastagens sobre o desempenho animal, dos 

quais destacam: redução da temperatura do ar 

e interceptação da radiação solar. 

Este trabalho objetivou avaliar as 

condições térmicas sob diferentes sistemas 

silvipastoris, a fim de determinar os seus 

prováveis efeitos nos animais em pastejo. 

O experiniento foi conduzido na 

Embrapa Rondônia no município (le Presidente 

Médice (390m (te altitude, 11 17' de latitude 

sul e 61°55' de longitude oeste), no período de 

junho a dezembro de 1998. O clima (ia região 

é cio tipo Aw, com temperatura média anual de 

24,5°C, precipitação oscilando entre 2.000 e 

2.300nim ao ano, com estação seca bem 

definida (junho a setembro) e umidade relativa 

do ar próxima a 89 0/o. Foram comparados os 

sistemas silvipastoris sob sombreamento (TI - 

pastagem de Bracli/aria brizantita cv. Marandu 

sob seringal adulto - Hevea brasiliensis ); par-

cialmente sonibreado (T2 - pastagem de 8. 

brizant/,'a cv. Marandu associada a bosque de 

espécies florestais nativas, cobrindo cerca de 

100/o da área do pasto) e a pleno sol (T3 - 

pastagem de B. brizantba cv. Marandu). A cada 

quinze dias, durante os turnos da manhã (por 

volta (las 911) e da tarde (por volta das 1 5h) 

foram realizadas três tomadas rIas temperat-

uras obtidas em tennômetros de globo negro, 

bulbos seco e úmido. As médias foram com-

paradas através de delineamento de blocos ao 

acaso, com três repetições, em arranjo fatorial 

3 x 2 x 2 (sistemas silvipastoris x turnos x 

estação (10 alio). 

Os registros térniicos obtidos na 

estação de mínima precipitação (junho a 

setembro) foram superiores (P c 0,05) aos da 

máxima (outubro a dezembro), sendo detec-

tadas diferenças de 2,54°C nos termômetros de 

globo negro e dc 1,10°C nos de bulbo seco 

(Tabela 1), não havendo diferença significativa 

(P > 0,05) entre as estações e os sistenias sil- 

3 	O 	 1 Zoo ice., M.Sc., (ir? brcpo O ond (ir/o, ('a ix?r (Lis tal 100 (TL O 789(0-0/0, [brio Valiro, /i (7 E - mali: ela o ri/o 7 cpofr o. 1 ti (rapo. hr 



Seção Técnica 1 - Biodivcrsidade e Processos Funcionais de SAF 

Tabela 1. Temperaturas médias (°C) observadas em termômetros de globo negro 1  bulbos seco e úmido em 
diferentes sistemas silvipastoris. Presidente Médice, RO. 1998. 

Termômetro 	Estação do Ano 	 --------------------Sistema Silvipastoril ------------------ 

Seringal (T- ) 	Bosque (T-2) 	Pastagem (T-3) 

Globo Negro 	Mínima precipitação 	 35,52 b A 	 39,80 a A 	38,90 a A 

Máxima precipitação 	 32.33 b B 	 36,60 a B 	37,60 a B 

Bulbo Seco 	Mínima precipitação 	 29,52 h A 	 31,13 a A 	31,13 a A 

Máxima precipitação 	 28.92 a II 	 29,57 a B 	29,90 a B 

Bulbo Úmido 	Mínima precipitação 	 24,70 a A 	 25,37 a A 	24,98 a A 

Máxima precipitação 	 24,70 a A 	 25,27 a A 	25,13 a A 

Ti - pastagem de Brachia ria briza nt na cv. Va' and a sob seri nqa 1 ao a :to - Hevea bra 511 ic nsis; 

T2 - pa staqem de B. bdza ntha cv. Ma ra cd u a ssociad a a bosq .je de espdc:es no 'estais e ativas (lat/a da rea); 

TI - pastagem de 5, briza ntba cv. Ma ra nd a. 

Médias seg a idas de tetras diferentes mai dsc ias nas colunas e mi n úscu !as nas 5 n has, di te 'em entre si (Tu key, 5)/o). 

coeficie ntes de variação para temperatura de globo negro Da/a,  bu ho seco 4°/1 e ou bo ú mldo 3 3/3. 

vipastoris com relação as temperaturas (los ter-

niõmetros de bulbo Úmido. Tendências seme-

lhantes foram detectadas por Magalhães et ai. 

(1998) e por Pereira e Oliveira (1998). Durante 

a tarde, independentemente do sistema 

siivipastoril, a temperatura ambiente foi mais 

elevada (P c 0,05) que pela manhã. Em média, 

nesse turno foram registrados 34,26 e 28,08°C 

e a tarde 39,06 e 32,00°C nos termômetros de 

globo negro e bulbo seco, respectivamente, 

resultados que acompanham as oscilações na 

temperatura retal (38,75 x 39,18°C) e movi-

mentos respiratórios (35,65 x 58,56 n0/min.) 

observados por Magalhães et al. (1998) em 

bovinos e bubalinos nas condições do Trópico 

Úmido. 

As temperaturas médias registradas nos 

termômetros de globo negro (Tabela 1), na 

pastagem sob sombreamento de seringal 

(32,93°C) foram inferiores (P < 0,05) às 

registradas nas pastagens parcialmente som-

breada (38,20°C) e à pleno sol (38,25°C), tanto 

na estação chuvosa, como na seca, o diferen-

cial térmico entre esses sistemas foi de 4,30°C. 

Já com os termômetros de bulbo seco, 

somente na estação seca foi constatado efeito 

(P c 0,05) do sombreamento de seringa] na 

redução térmica, com relação aos pastos par-

cialmente sombreado e à pleno sol, em média 

a temperatura do ar nesses pastos foram supe-

riores em 1,63°C. Pezo e lbrahim (1998) 

relatam que a temperatura do ar sob a copa de 

árvores pôde ser de 2 a 3°C inferior a observa- 

da a pleno sol, e que em certas condições, 

pode atingir até 9,5°C. Também ressaltam, que 

a copa das árvores interfere parcialmente na 

passagem da radiação solar, contribuindo na 

diminuição do incremento calórico dos animais 

em pastejo, fato constatado com os termôme-

tros de globo negro, principalmente no peno-

do de mínima precipitação. (McManus et al., 

1999) nas condições de cerrado, constataram 

que a temperatura do ar em ambiente som-

breado foi de 23,8°C e ao sol de 30,3°C. O 

limite térmico dos bovinos da espécie fios fridi-

ais (raças zebuínas - p. e. Nelore, Gir, Guzerá, 

entre outras), a partir do qual passam a sofrer 

o estresse calórico, é atingido quando a 

temperatura do ar ultrapassa os 32 a 35°C, 

enquanto que para os da fios tauros (raças 

européias - p. e. Holandesa, Jersey, Simental, 

Pardo Suíço, entre outras) se dá bpós os 25 a 

29°C, o que confere aos primeiros, maior 

tolerância ao calor (Nlüller, 1989; Peneira e 

Cardoso, 1993). O efeito do sombreamento de 

seringal na diminuição da temperatura do ar, 

propiciou condições ambientais adequadas 

para o manejo de raças européias, já para as 

zebuínas seu efeito foi mais marcante durante 

a estação seca. Segundo Bodisco, citado por 

Pereira e Oliveira (1998), nos trópicos a 

temperatura retal normal de bovinos de raças 

européias oscila entre 38,0 e 39,3°C. Os 

registros térmicos do termômetro de globo 

negro são indicativo da reação dos animais em 

função do ambiente, pois expressam a carga 
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calórica (trocas radiantes e ação convectiva do 

ar conforme seu movimento e temperatura) ao 

qual estão submetidos (Müller, 1989). Em 

média, durante a estação de mínima precipi-

tação, esses termômetros registraram 39,35°C 

nos pastos parcialmente sombreado e a pleno 

sol, e 35,52°C nos sob sombreamento de serin-

gal, enquanto que no período chuvoso, as 

temperaturas médias para os dois primeiros 
pastos foi de 37,10 ° C e de 33,93° no seringal. 

Magalhães et ai. (1998) avaliaram esses mes-

mos sistemas silvipastoris, quando verificaram 

que novilhos bubalinos (T'vlurrah x 

Mediterrâneo) manejados na pastagens sob 

sombreamento de seringal (757 g/ani./dia) e 

com bosque de espécies florestais nativas (472 

g/ani./dia) apresentaram melhor desempenho 

do que quando mantidos a pleno sol (337 

g/ani./dia), não sendo detectada diferença sig-

nificativa entre os sistemas na estação chu-

vosa. Em Porto Velho - RO, Magalhães et ai. 

(1996), constataram que durante o período de 

mínima precipitação, as freqüências cardiaca 

(99,89 x 107,80 no/minuto) e respiratória 

(61,80 x 70,10 no/minuto), foram menores nos 

ovinos deslanados manejados em sistemas sil-

vipastoris (pastagem em associação com 

seringueira) do que naqueles mantidos em 

pastagem sem sombreamento, evidenciando os 

efeitos benéficos da sombra propiciada pela 

copa das árvores sobre as condições térmicas 

as quais os animais estavam expostos, e conse-

quentemente no estado fisiológico e desem-

penho dos animais em pastejo nos sistemas si!-

vipastoris, como constatado neste trabalho. 

O sombreamento de seringal (ti'. 
bras//fensis) em pastagem de H. brfzant/ia cv. 
Marandu propiciou condições térmicas ambi-

entais adequadas ao manejo de bovinos das 

raças européias nas condições climáticas dos 

Trópicos Umidos, para as raças zebuínas seu 

efeito foi mais marcante durante a estação de 

mínima precipitação, d em onstran do a 

importância da adoção desse sistema silvipas-

toril na atividade pecuária da região. 
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Seçõn Técnica 1 - Biodiversidade e Processos Funciooais de SAF 

Teores de potássio em uma cronosequência 
com sistema agroflorestal na Amazônia Ocidental 

Eufran Ferreira do AMARALfl; Iring Foster BROWN(2); 

Antonio Willian Flores de MELO(3); Divonzil Gonçalves CORDEIRO(i) 

(1) Embrapa-Acre. (2) CPWH/UFF/UFAC. (3) BIOMA/WHRC/LBA/UFAC 

Os usos da terra na Amazônia, seja por 

fazendeiros, seringueiros, colonos, caboclos ou 

comunidades indígenas, geram um mosaico de 

áreas de florestas primárias e secundárias e 

áreas de pastos e roçados em diversos estágios 

de degradação. Independente de quem usa a 

terra, todos enfrentam o mesmo desafio, ou 

seja, o de manejo sustentado destas áreas e a 

necessidade de conhecimentos de como fazer 

isso de uma maneira integrada. 

Em regiões como a da bacia amazôni-

ca, parte da população ganha seu sustento 

através de uma agricultura itinerante, uma 

fomia de manejo em que a floresta é cortada, 

queimada, e as culturas são estabelecidas sobre 

as cinzas, entre troncos e ramos parcialmente 

queimados. Os campos preparados dessa 

maneira são úteis durante poucos anos devido 

ao declínio da fertilidade do solo, à coni-

petição de ervas daninhas e ao ataque de inse-

tos. Uni nova parte da floresta tem que, então, 

ser queimada para continuar o processo (Golley 

et aI., 1978). Quando a floresta é derrubada e 

queimada para sua exploração com pastagens 

e com culturas anuais ou perenes, os mecanis-

mos de conservação dos nutrientes são 

destruidos (Jordan, 1985). 

Este trabalho tem por objetivo avaliar 

os impactos dos diferentes usos da terra 

utilizados na região leste do estado Acre, 

utilizando um sistema agroflorestal como 

testemunha, respondendo perguntas como: 

As mudanças nos teores de potássio se 

concentram na camada superficial (0cm-

20cm), ou continuam em profundidade de 

(40cm-6Ocm).? 

A substituição da floresta por sistemas 

agroflorestais causa efeitos diretos sobre os 

teores de potássio do solo? 

O presente estudo foi conduzido no 

estado do Acre, sendo as áreas-piloto situadas 

no entorno de Rio Branco, dentro de um raio 

de 50km. Esta área possui, aproximadamente, 

800 mil ha, compreendendo parte dos municí-

pios de Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari, 

Xapuri, Capixaba, Porto Acre e Plácido de 

Castro. Esta área é cortada pelo principal eixo 

rodoviário do Estado, onde cruzam-se em Rio 

Branco as estradas BR 364 (Cuiabá/Rio 

Branco/Cruzeiro do Sul) e BR 317 (Boca do 

Acre/Assis Brasil). 

Embora esta área represente apenas 

cerca de 50/o  da superfície do estado do Acre, 

ela apresenta todas as classes de uso atual da 

terra encontrados no Estado. São encontradas 

grandes propriedades rurais destinadas à 

pecuária extensiva e a especulação imobiliária, 

pequenas propriedades rurais, dois projetos de 

colonização oficiais (PAU Humaitá e PAU 

Pedro Peixoto, parte da maior reserva extra-

tivista do Brasil (Reserva Extrativista Chico 

Mendes), parte de um projeto de assentamen-

to agroextrativista (PAA São Luis do Remanso), 

áreas de agricultura de ribeirinhos, fragmentos 

e extensas áreas continuas de floresta natural e 

áreas urbanas. 

No desenvolvimento dos estudos foram 

caracterizadas e georreferenciadas unidades 

amostrais com seguintes padrões de uso da terra: 

a. floresta Primária: áreas com cobertura 

de florestal natural (ftOl e fL02); 

b. Areas recém-queimadas: áreas que tin-

liam sido derrubadas e queimadas recente-

mente (ARQ1, ARQ2 e ARQ3); 

C. 	Roçados: áreas já cultivadas e/ou com 

cultivos anuais (RA1 e RA2); 

d. 	Sistema Agroflorestal: área cultivada 

com sistema agroflorestal com 10 anos de 

implantado (SAH; 

C. 	Pastagens: são áreas de pastagem de 

1 Engenheiro Agrõnoma, B.Sc., Ernbrapc;-Acre, 8k 364 ko, 13, Caixa Postal 392, Rio Branco-AC. eufrontcpofoc.ernbropo.br 	
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FIGURA 1. Esquema da coleta de amostras georrefer-
enci ad as. 

Braqufarfa brfzantha, que foram subdivididas 
em pasto jovem-PT51 e PT52 (5 anos de 

implantação), pasto maduro-PT9 (9 anos de 

implantação) e pasto velho-PT1 1 e PTI 5 (> 10 
anos de implantação); 

f. 	Capoeiras: são áreas com floresta 

secundária e foram subdivididas em capoeira 

nova-CN 1 e CN2 (até 4 anos de abandono) e 

capoeira velha-CV1 e CV2 ( >4 anos de 

abandono). 

Por área-piloto foram retiradas infor-

mações sobre o histórico de uso e coletadas as 

amostras para determinação do potássio em 

três profundidades (0-20, 20-40, 40-60cm) 

com quatro repetições (unia por quadrante NE, 

SE, 5W e NE) dispostas nos quadrantes de um 

círculo (Figura 1) de bOm de raio orientado de 

acordo com os pontos cardeais e georeferenci-

ado com GPS Garmim 12 XL (precisão de até 

lOm, com uso de antena externa). 

Os valores obtidos foram submetidos 

ao Teste de Mann-Whitney ao nivel de 0,05 de 

significáncia. 

o potássio (Figura 2), na profundidade 

0-20cm, em condições de floresta primária, 

apresenta baixos teores e baixa variabilidade 

espacial (29,5 a 30,Omg.kg). Nas áreas recém-

queimadas, os teores médios variaram de 134,5 

a 196,2mg.1k9', sendo estes valores encontra-

dos, fruto da incorporação das cinzas com alto 

teor de potássio. Nas áreas de roçado, apesar 

da igualdade estatística (P>0,05) com uma tias  

áreas recém-queimada (ARQ 1), houve urna 

tendência de redução, porém apresentando 

valores superiores aos apresentados na floresta 

primária. 

o sistema agroflorestal apresentou 

teores (45,5mg.kg-1) superiores (Pc0,05) aos 

teores tia floresta primária e menor 

variabilidade que as outras áreas de uso. 

Nas pastagens novas, os teores de potássio 

(25,00 e 30,5m9.kg1)  são iguais (P>0,05) aos 

valores apresentados pela floresta, indicando 

ter forte influência cio processo dc derruba e 

queima nos teores atuais; nas pastagens mais 

velhas, há uma tendência de ocorrerem 

maiores teores de potássio. Nas áreas de 

capoeira nova, os valores tendem a aumentar e 

diminuem com o tempo de abandono nas 

áreas de capoeira velha. 

Em maiores profundidades o compor-

tamento é semelhante, sendo que nas áreas 

recém-queimadas (ARQ2 e AR03), roçado anti-

go (RA2), sistema agroflorestal (SAF) e capoeira 

velha (CV2), houve diferença (Pc0,05) dos 

teores com relação às profundidades 20-40 

e 40-60cm. 

O potássio tende a diminuir em sis-

temas agroflorestais estabelecidos, com 

tendência ao retorno dos teores da floresta, 

porém estes teores não garantem estoque 

suficiente para manter a produtividade da área, 

uma vez que não há nenhuma restituição 

de nutrientes, a queda nos teores originais 

é condicionada, principalmente, pela expor-

tação anual das colheitas. As mudanças se 

processam de forma mais marcante na profun-

didade de 0-20cm. 
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FIGURA 2. Dinâmica do potássio em diferentes usos da terra no sudeste acreano. F101 e FL02=Floresta Primária; 
ARQ1, ARQ2 e ARQ3=Areas recém-queimadas; RA1 e RA2=Roçados antigos; SAF=Sistema agroflorestal; PT5I, 
PT52, PT9 I  PT11 e PT1 5= F'astagens em diferentes idades; CN1 e CN2=Capoeira nova e Cvi e CV2=Capoeira velha. 
As linhas pontilhadas são indicativo da faixa de variação da floresta, que foi considerado o sistema testemunha. 
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Uso da taboca: tecnologia alternativa para 

implantação das IAPs - llhas de Alta Produtividade na 

Resex Reserva Extrativista Chico Mendes 
Alexandre Dias de SOUZA( ); Fernando MICHELLO1TI(2); 

Raimundo Teixeira do NASCIMENTO(3); Renaxon Silva de OLIVEIRA (4). 

(1), (4) Universidade Federal do Acre (UFAC). (2), (3) Cooperativa Agroextrativista de Xapuri - CAEX 

As llhas de Alta Produtividade (lAPs), 

representam unia proposta de melhoria do 

extrativismo, através cio plantio de pequenas 

áreas com Hevea sp., onde o uso de técnicas 

adequadas e específicas permite o aumento da 

produção e da produtividade do extrativismo, 

além de evitar a ocorrência de problemas de 

sanidade com a cultura. As IAPs são pequenos 

plantios feitos nos roçados ou capoeiras, 

espaçados entre si e rodeados pela diversidade 

da floresta natural, preferencialmente consor-

ciados em sistemas agroflorestais tendo a 

seringueira como cultura principal, possibili-

tando uma produção a curto, médio e longo 

prazos. As pesquisas atuais nesse sentido reve-

lam que as 1APs de seringueira têm se mostra-

do viáveis convivendo em equilíbrio com o mal 

das folhas (M/crocyc/us uIe4.  No entanto, no 

inicio da implantação das 1APs em 1995, foram 

seguidas as normas técnicas tradicionais para a 

produção de mudas e plantio de seringueiras, 

envolvendo os viveiros próprios dos serin-

gueiros que, sendo rústicos, acabaram por não 

oferecer as condições adequadas de proteção à 

predação das mudas. Ocorreram casos de 

1000/o das mudas serem predadas no viveiro e, 

em média, ocorreram uma segunda predação, 

de 800/o, nas mudas que foram a campo nas 

primeiras implantações das 1APs. Logo, a 

predação é um grande problema para o plan-

tio em roçados e clareiras devido à grande 

diversidade de predadores naturais das 

sementes e plântulas. Foram criadas duas 

alternativas, uma de proteger a muda da 

seringueira via o uso de "taboca" e outra de 

desenvolver viveiros mais adequados. O uso da 

taboca descrito neste trabalho foi o resultado 

da interação do conhecimento acadêmico dos 

técnicos juntamente com a sabedoria tradi- 

cional dos seringueiros que sistematizaram 

juntos esta tecnologia apropriada às 1APs. 

Posteriormente foi encontrado um registro do 

uso (lesta técnica por Neves (1958), que a uti-

lizou para implantação (le clonais no que é 

hoje a cidade de Rio Branco. Muitos anos 

depois, reaparece este conhecimento tradi-

cional para o mesmo fim, a heveicultura. 

Foram levantadas duas hipóteses: tabo-

cas de tamanho diferenciados podem exercer 

influência positiva no combate da predação 

natural de sementes e plântulas de //evea sp; e 

o uso da taboca pode eliminar a necessidade 

de viveiro para seringueiras proporcionando o 

plantio direto de sementes de Hevea sp. em 

local (lefinitivo. 

Uni primeiro ensaio em no inverno de 

1995/1996 apontou uma boa viabilidade do 

uso cia taboca para a proteção de roedores com 

três tamanhos: 25cm, 35em e 45cm. No inver-

no de 1996/1997 foram implantadas siste-

maticamente 7.659 seringueiras com a taboca 

nos seringais São Pedro, Dois lrmãos e Boa 

Vista. Esta prática consiste cru cortar canos de 

taboca com 30cm a 40cm de coniprimento e 

introduzi-los no chão na linha de plantio em 

duplas, com dois canos por local com 30cm a 

40cm de distância um do outro e a semente é 

lançada dentro do cano para germinar protegi-

da da predação. As linhas duplas são para pos-

terior replantio ou desbaste. Em junho de 

1997, após aproximadamente seis meses, foi 

realizada uma avaliação geral dos plantios de 

seringueira envolvendo os paraflorestais que 

coletaram outras informações sobre os plantios 

além da predação por roedores. Os dados cole-

tados forarÇi: (5) plantas sadias: sem nenhum 

ataque de insetos, coloração natural e com 

todas as folhas; (A) plantas com deficiência 

Eng± E/aresta!, Parque Zaabatânica da !Jfac, C'aika Pasta! 7025, CEP 6908-2 70, Ria Branca-AO addsauza@mdnet canrbr 
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TABELA 1. Dados de Fitotecnia por Seringal São Pedro. 

Plantas Legenda N° de plantas 

Vivas 5 53,6 1.706 

A 1,7 54 
1 0,7 21 
R 5,6 177 

C 2,1 68 
Mortas M 3,0 96 

O 33,4 1.062 
Total - 100 3.184 

TABELA 2. Dados de Fitoteenia por Seringal Dois Irmãos 

Plantas Legenda 0/0 No de plantas 

Vivas 5 61,204 1.393 
A 2,109 48 

1 1,2302 28 
R 3,6467 83 
C 0,2636 6 

Mortas M 1,7135 39 
O 29,833 679 

Total - 100 2.276 

TABELA 3. Fitotecnia por Seringal Boa Vista e Região 

Plantas Legenda O/o No de plantas 

Vivas S 53,023 1.219 
A 2,4358 56 

0,3915 9 
R 11,744 270 
C 0,2175 5 

Mortas M 2.2619 52 
O 29,926 688 

Total - 100 2.299 

TABELA 4. consolidação dos dados dos três seringais. 

Plantas 	Legenda São Pedro Dois irmãos Boa Vista Total de Plantas 

Vivas 5 1.706 1.393 1.219 4.318 
A 54 48 56 158 

1 21 28 9 58 
R 177 83 270 530 
C 68 6 5 79 

Mortas M 96 39 52 187 
O 1.062 679 688 2.429 

Total 3.184 2.276 2.299 7.759 

CItA 
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TABELA S. Porcentagem média de plantas atacadas 
	

Conclusões 
por roedores dos três seringais. 

j 

1egenda 	N de plantas 

S 4.318 55,7 
A 158 2,0 
1 58 0,7 

R 530 6,8 

C 79 1,0 
M 187 2,4 
O 2.429 31,3 

Total 7.759 100 

nutricional: com limbo foliar com cor alterada; 

(1) planta com folhas atacadas por insetos; (R) 

plantas cortadas por ratos ou grilos (nesse caso 

o ataque é muito característico poden( o ser 

facilmente identificado); (C) semente germi-

nando dentro da taboca; (M) plantas mortas; e 

(G) sementes não germinadas. 

Os resultados das observações nos três 

seringais estão nas Tabelas 1, 2 e 3. 

No conjunto os dados revelam um bom 

desempenho das 1APs nos critérios avaliados e 

para a predação, os roedores diminuíram de 

aoo/o, (com casos de até 1000/o  na fase de 

campo) para apenas 6,8 0/o. Na analise dos 

dados ficaram na mesma categoria (R) as plan-

tas que tiveram, por algum motivo, suas tabo-

cas de tamanho menor de 35cm em média, 

permitindo assim que os roedores predassem 

com mais facilidade. 

Foi observado que o tamanho ideal para as 

tabocas é de 35cm onde de fato se impede o 

ataque dos roedores, foram constadas que os 

ataques foram maiores tias medidas abaixo de 

35cm. Além disto com este tamanho não causa 

estiolamento das plantas e proporciona maior 

rendimento da mão-de-obra na retirada do 

material na floresta ao aproveitar melhor os 

colmos das tabocas. Em relação à Segunda 

hipótese, excluiu também a necessidade do 

viveiro para a produção de mudas de 

seringueira, fazendo o plantio direto no campo 

no local definitivo tendo. Após o experimento, 

todas as IAPs estão sendo implantadas no local 

definitivo do plantio. 
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Uso de Ia agroforestería para disminuir ia severidad 

de Ia sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) en 
ei cultivo dei plátano (Musa AAB, Simmonds) en zonas 

de producción de economía campesina dei 

piedemonte ilanero de Coiombia. 

Alforso Martinez GARNICA () 

(1) CORPOICA, Meta, Colombia. 

EI cultivo dei plátano fue la principal 

fuente de ingresos para los agricultores de 

economia canipesina (lei piedemonte Ilanero, 

ya que de 50.000 liectáreas de cultivo que 

existían y eran manejadas por 18.000 faniilias 

en eI aflo de 1995, época en que llegó a la 

región Ia enfermedad foliar de las Musáceas 

conocida como Sigatoka negra (Mycosp/ia-
em/Ia hJiensis, para 1999 habían desaparecido 

casi 18.000 heetáreas por causas corno ia sev-

eridad de la enfermedad en la región, la falta 

de dinero para ei control químico y eI incre-

mento drástico en los costos de producción, 

hecho que }ia empobrecido y disminuido la 

calidad de vida de los productores obligándo-

los a abandonar sus parcelas o dedicarsen a los 

cultivos ilícitos. Por observaciones de campo se 

habia encontrado que algunas plantas sem-

bradas bajo árboles u otro tipo de sombrío 

mostraban menor severidad a la Sigatoka 

Negra en comparación con plantas sembradas 

a plena exposición solar. Esto se clebia posible-

mente a la condición de planta umbrófila a la 

cual pertenecen las Musáceas, ya que en su 

sitio de origen (Sureste Asiático) estas plantas 

siempre estuvieron ubicadas bajo ei soto-

bosque, razón por la cual una planta de plá-

tano nunca cierra totalmente sus estornas, 

siendo ia única defensa de la misma a la 

deshidratación ei de plegar sus foliolos. 

Aprovechando que existia en la localidad de 

Puente de Tabla (departamento de Arauca) una 

plantación de plátano establecicla a plena 

exposición solar, sembrada a una distancia de 

3m x 2.5m y junto a elIa un bosque, confor-

mado especialmente por árboles de bucaré 

(Erythrina glauca) y samán (Samanea saman) 

de una antigua plantación de cacao, se sembró 

en él una plantación de plátano a similar dis-

tancia a la cual estaba sembrada la plantación 

en plena exposición solar. Los árboles fueron 

podados para que suministraran un 50 0/o de 
penumbra y así se mantuvo la penumbra 

durante 19 meses que duró el experimento 

haciéndose podas mensuales. Los desechos 

orgánicos de las podas fueron pesados y anal-

izados para determinar la cantidad de nutri-

entes que aportaban aI suelo y por lo tanto no 

se hizo fertilización química a estas plantas. A 

las plantas de plátano ubicadas a plena exposi-

ción solar se les aplicó tres dosis de fertil-

ización de acuerdo ai análisis deI suelo y se 

realizó en ellas deshoje fitosanitario, es decir, 

se eliminaban las partes de las hojas afectadas 

por la enfermedad y aI tener la hoja más dei 
700/o de la lámina foliar afectada, se elirninaba 

totalmente. Se tomaron 50 plantas sembradas 

bajo penumbra y 50 plantas sembradas a plena 

exposición solar a las que se les tomaron los 

siguientes datos mensualmente durante los 18 

meses que duró la experimentación: altura de 

planta, grosor del seudotallo a 0.50m dei 

suelo, duración dei ciclo vegetativo, dias entre 

íloración y cosecha; peso total del racimo, 

número de manos y número de dedos. La siga-

toka negra se evaluó por medio de la escala de 

severidad de Stover y Dickson. Se evaluaron los 

componentes físicos y químicos dei suelo y se 

realizó un análisis foliar para los dos sistemas. 

AI final del experimento se hizo una evaluación 

económica del mismo. 

Los resultados encontrados fueron los sigu- 

ientes: AI hacer la evaluación semanal de la 

severidad de la Sigatoka Negra con la escala de 

N 

7 logro/aro Agrónomo. M.Sc., pl -LD. CORPO/CA Aportado a&ea 3729. Cl. La Libcrtad. Km 77v/a Puerto 
López. Vilia vi eco cio. Meto. Co lambia. 
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Gráfica 1 Evaluación de la severidad (O/o) de la sigatoka negra en hojas de plátano sem- 
bradas a plena exposición solar y bajo penumbra. Puente de Tabla. Arauca. 1998. 

USOL DPenumbra 

100 

80 

60 
('o 

40 

20 

o 
1 2 3 4 	5 6 7 	8 9 10 11 	12 13 14 

Bojos 

Tabla 	1. Análisis químico dei sueio (promedio de 3 repeticiones) dei lote de plátano sembrado bajo sombra y a 
plena exposiciôn solar (Tame, 1998). 

Tratam. 	Prof. p11 M.0. P Ac Ca Mq K Na Fe O Cu Mn Zn 
(cm) (°/o) (ppm) ------------ (meq/ 100 g) ----------- ---------- (ppm) ---------- 

Sin sombrio 	0-5 6.3 5.9 216 - 8.00 3.50 0.36 0.16 18 0.40 0.9 61.0 27.7 
5-10 6.2 3.4 210 - 6.12 2.68 0.26 0.17 45 0.32 2.0 27.3 16.0 
0-20 5.6 2.3 143 0.4 4.42 2.40 0.18 0.16 103 0.30 4.1 16.3 4.7 

20-30 5.7 2.1 127 0.4 4.95 2.43 0.20 0.18 92 0.30 3.5 22.0 6.0 

IIIIIIIIIIEEIK III±I 1 - 1IF1IIII±IIKhi 6 

Con sombrio 	0-5 6.3 5.5 175 - 6.66 3.07 0.78 0.16 25 0.49 2.3 63.3 35.3 
5-10 5.8 2.3 230 0.1 4.10 2.32 0.28 0.15 73 0.28 2.4 25.7 7.3 
10-20 5.5 2.2 171 0.9 4.27 2.45 0.24 0.17 101 0.30 5.9 34.7 7.2 

20-30  5.3 1.7 77 1.9 4.64 2.47 0.23 0.17 108 0.28 6.9 32.7 9.6 

Prom. 5.7 2.9 163 0.7 4.92 2.58 0.38 0.16 77 0.34 4.4 39.1 14.8 

Stover y Dickson se encontraron en promedio 

los resultados que se muestran en la Gráfica 1, 

en donde se observa que ias plantas sembradas 

a plena exposición solar la hoja más joven 

manchada corresponde a la No. 3, la hoja No. 

4 tiene un 20% de tejido foliar afectado, la No. 

5 un 400/o, mientras que la 6, 7 , 8 y 9 prácti-

camente estaban destruidas por efecto de la 

enfermedad. Las plantas sembradas bajo 

penumbra tuvieron un comportamiento 

respecto a la enferrnedad totalmente diferente, 

ya que ia hoja más joven manchada corre-

spondió a ia hoja No. 6, por lo que en forma 

permanente las plantas mantuvieron 5 hojas 

libres de la enfermedad, y las plantas tenian 

hasta 14 hojas, estando la hoja No. 14 sálo con 

un 25% de su tejido foliar afectado por la 

enfermedad. De igual manera, se encontró que 

las plantas expuestas ai sol tenían racimos de 

un promedio de 11 kilos, mientras que las 

plantas establecidas bajo penumbra tenían un 

racimo de 17 kg. 1..as plantas ubicadas bajo 

penumbra tuvieron en promedio 1.1 2m fliás en 

altura y 0.06m más en grosor dcl seudotailo ei 

ei momento de floración que las colocadas a 

plena exposicián solar. Otro de los parámetros 

encontrados que diferenciaron significativa-

mente los dos sistemas fue el hecho de que las 

plantas sembradas bajo penumbra prolonga-

ban hasta 62 dias su ciclo vegetativo. 

Tratando de encontrar una explicacián 

a ias diferencias encontradas entre los dos 

sistemas se hizo un estudio de ia parte quínhi-

ca y física dei suelo (Tabala 1). 

De acuerdo con la Tabia anterior, sólo 

existieron diferencias significativas en cuanto a 
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la concentración de ia materia orgánica, ya que 

ésta fue mayor en las plantas colocadas sin 

sombrio, pero ai analizar cl potasio, ei cual, 

según Ia literatura, es el elemento que le pro-

porciona resistcncia a la planta de plátano y 

banana contra la Sigatoka Negra, se encontró 

que fue mayor en las plantas bajo sombrio, 

posiblemente por la gran eantidad de materia 

vegetal fresca que se aplicó con las continuas 

podas que se ie efectuaron a los árboles de 

sombrío para mantener un 500/o de penumbra. 
Sin embargo, estos resultados no son lo sufi-

cienternente contundentes para explicar la 

gran diferencia que existió ai evaluar ia severi-

dad de la Sigatoka Negra hajo los dos sistemas. 

En la Tabla 2 aparecen los resultados 

ohtcnidos ai hacer los análisis (te la densidad 

aparente cii los dos sistemas. 

Ai igual que la Tabla anterior, los (los 

lotes mostraron una densidad aparente muy 

similar para las diferentes profundidades. 

De igual manera, se luzo un análisis 

foliar de las plantas colocadas bajo sombrio y 

a plena exposición solar, con cl objeto de 

correlacionar ias cantidades dc elementos 

minerales en ei suelo con Ia absorción de los 

mismos por las plantas. En este caso se enipleó 

la metodoiogía francesa, o sea, tornar la tercera 

haja de plantas adultas en ei momento (lC 

floración. Los resultados de este análisis 

aparecen en la Tabla 3. 
Los resultados que se obtuvieron en los 

análisis del suelo están directamente correla-

cionados con los resultados obtenidos en cl 

análisis foliar, con excepción dcl calcio, ya que 

Ia absorción de este elemento está directa-

mente correlacionada con la transpiración 

foliar, debido a que es un elemento mineral 

que es transportado exclusivamente por eI xile-

ma. Como las plantas de plátano sembradas 

bajo sombra tienen una menor transpiración 

por poseer un metabolismo menos acelerado, 

las cantidades que aparecieron en cl tejido 

foliar fueron inferiores que en las plantas sem-

bradas a plena exposición solar, a pesar de que 

se encontró que la cantidad de calcio bajo 

sombra era mayor en cl suelo que en eI otro 

sistema. Igualmente, se debe resaltar que las 

plantas sembradas bajo sombra poseen una 

niayor concentración de potasio en ei tejido 

Tabla 2. Densidad aparente dei suelo*  (0-30 em de 

profundidad) dei iate de plátano estabiecido bajo 
sombra y a plena exposición solar. Tame. 1999 

Profundidad (cm) Sin Sombrio 	Con Sombrio 

O - 10 	 1.03 	 1.07 
10- 20 	 1.08 	 1.11 
20-30 	 1.07 	 1.13 

* SeIo cor 42o de h o mcd ad. 

foliar, debido a la gran cantidad de materia 

orgánica que se aplicó al suelo ai efectuar podas 

permanentes en los árboles, como también a 

Ia disminución de la competencia con eI calcio a 

nivel de planta. 

AI }iacer un análisis de los residuos veg-

etales producto de las podas a los árboles de 

sombrio se determinó que se incorporan alrede-

(lar de 21.3 ton de desec}ios orgánicos por afio 

y se incorporan 420 1Kg de N, 74 Kg de P, 572 
1Kg de 1K, 54 Kg de Ca y 42 1Kg de Mg. 

Si los costos de producción actuales por 

hectárea dcl cultivo dcl plátano son de 

tiS$ 1.786, la reducción de castos por cl control 

de sigatoka negra (7 aplicaciones en promedio 

por afio a US$40.5 la aplicación siguiendo ei 

método dei preaviso biológico), ei control de 

malezas (4 controles en promedio por ao a 
!JS$23.8 ei control) y Ia fertilización (3 fertiliza-

ciones anuales a US$130 la aplicación), la reduc-

ción en costas por hectárea es de US$768.7, o 
sea una reducción dei 430/o, además que se pra-

duce en promedio 10 toneladas más de fruta. 

Durante los afias 1998 y 19.99 se realizó 

un trabajo de validación de ia experimentación 

anterior colocando plantaciones de plátano bajo 

sombrio de eucalipto clon Pellita y pino clon 

Papua con resultados similares en cuanto a Ia 

reducción de la sigatoka negra por la penumbra 

propocionada por e] sistema agroforestal. 

Se coneluye de este experimento, que 

definitivamente las plantas sembradas bajo som-

brio se eomportan en forma diferente respecto a 

la severidad de la Sigatoka Negra, por lo que en 

cl futuro, el sistema de plátano de economia 

campesina deI Piedemonte Uanero deberá ir en 

un sistema agrofores-tai. Esta implicará que se 

deberán evaluar diferentes tipos de sombrio, en 

321 



111 Cungresso I3rasilei ro cio Sistemas Arjrofloresttis 

Tabla 3. Evaluaeión dei tejido foliar de plantas de plátano establecidos bajo sombrio y a plena exposición solar 

sobre Ia severidad de ia Sigatoka Negra. Tame. 1999. 

Tratam. 	N 	P 	1K 	Ca 	Mg 	Mn 	Zn 	Cu 	Pc 	B 
------- - ------------- (

0/o) ----------------------- 	------------------ (pprn) --------------- 

Sin Sombra 	1.8 	0.30 	3.70 	0.23 	0.25 	265 	16 	7 	95 	18 

Sol 	 1.8 	0.45 	2.84 	0.55 0.24 	270 	14 	5 	88 	12 

especial aquelios que representen unos mayores 

ingresos económicos ai productor (rboles pro-

ductores de maderas finas, hitex, resinas, etc.), 

como también se debern estudiar ias interac-

ciones (antagonismos y sinerqisnios) entre los 

diferentes tipos de sombrio y ias plantas de pl-

tano en ei suelo, en ei cornportarniento de pia-

gas y enferniedades, fisiológicos, etc. De igual 

manera, se deberá estudiar ei comportanliento 

del hongo en ias plantas de plátano bajo som-

brio para tratar de determinar ei porqué de la 

menor severidad, ya que en los estudios de sue-

los y nutricionales no se obtuvieron diferencias 

contundentes. 
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Vegetação espontânea e bancos de sementes de quatro 

sistemas agroflorestais em pequenas propriedades 

(Manacapuru,Amazonas, Brasil) 
Danielie MTJA ( ) Joanne Regis da COSTA (2). 

(1) IRD/LER. (2) INPA/CPCA. 

Nestes últimos dez anos, a conservação 

da biodiversidade tornou-se uni tios objetivos 

principais das políticas ambientais ao nível 

mundial. A conservação das espécies (leve ser 

considerada no quadro global dos ecossistemas 

múltiplos influenciados pelas atividades 

antrópicas. Portanto, é importante avaliar a 

capacidade desses sistemas em conservar as 

espécies, e mais exatamente de identificar, 

entre seus atributos, quais deles asseguram a 

preservação do maior número de espécies. 

Dentro dos sistemas de uso da terra, os 

sistemas agroflorestais (SAFs) que criam um 

sistema de cultivo com características ecológi-

cas próximas do ecossistema original 

(Magalliaes, 1979) poderiam ser uma das 

soluções possíveis para evitar degradações de 

solos e conservação de uma diversidade 

vegetal razoável. Foram estudadas a diversi-

dade e estrutura da vegetação em SAFs 

implantados, a partir de 1992, em pequenas 

propriedades rurais do município de 

Nianacapuru (AM), pelo Núcleo Agroflorestal 

do lnpa (Van Leeuwen et ai., 1994). 

As medidas de vegetação epígea foram 

feitas, em cada SAFs, num transecto de 250m 2  
para os individuos lenhosos de mais de 2m de 

altura, e num transecto de 50m 2  para os indi-

víduos lenhosos menores de 2m e as ervas. O 

banco de sementes foi estudado numa linha de 

SOm de comprimento, na qual foram coletadas 

20 amostras de solo, na profundidade de 0cm-

5cm. Utilizou-se a técnica de emergência de 

plântulas sob condição de casa de vegetação. 

O experimento permaneceu nove meses. 

Breve /7fstó rico das parcelas 
As quatro parcelas foram instaladas 

após desrnatamento e queima recente da flo-
resta primária. 

SF1, Produtor 6 : um cultivo de man- 

dioca foi permanentemente conservado no 

SAFs sendo frequentemente limpo, de duas a 

três vezes ao ano desde a instalação. Não havia 

cobertura lenhosa de espécies espontâneas. 

SF2, Produtor 32: o abacaxi ficou três 

anos, sendo uni ano após a instalação do SAFs, 

e durante este período a parcela foi limpa 

várias vezes ao ano. Depois o agricultor limpou 

regularmente pelo menos unia vez por ano. A 

cobertura lenhosa de espécies espontâneas era 

re (luzi tia. 

SF3, Produtor 31: o SAFs instalado 

após um ano de abacaxi, foi regularmente 

limpo durante mais dois anos com a per-

manência do abacaxi. Depois as limpezas 

tornaram-se raras e parciais (menos de uma por 

ano). Os numerosos lenhosos da vegetação 

espontânea cobriam a parcela. 

SF4, Produtor 34: antes da instalação 

(lo SAFs, a floresta primária sofreu dois 

cortes/queima separados por três anos de 

abandono. Durante um ano e três meses, com 

a presença de mandioca, limpezas regulares 

foram efetuadas no SAFs. Depois, o agricultor 

limpou menos de uma vez por ano. Alguns 

lenhosos da vegetação espontânea existiam, 

porém, a caracteristica maior da parcela foi de 

ter uma cobertura contínua de sapé (imperata 
bras/liensis). 

Densidade de indivíduos 

A vegetação crescida: em todas as 

parcelas a maioria dos lenhosos foram inferior 

a 50cm (Fig. 1). Existe uma variação impor-

tante entre a denside dos lenhosos nos 4 SAFs 

que podemos explicar graças ao manejo das 

parcelas. Foi no SF1 que a densidade de indi-

víduos lenhosos foi menor, de fato esta parcela 

foi limpa regularmente, várias vezes por ano, 

no decorrer do período de cultivo. No SF2 que 
sofreu limpezas regulares porém, menos 

7 Don:dlle MUlA, Botôníca/Ecálogo, Doutoro, IRO (!nstitut de Recherche pau! Ir Développemrnt)/LER (Laboratoire d'Etudes 
Purcirs), 9 7 avenue Agopohs, BP 5045, 24032 Montpcl!ic'r, França e-moi!: rnitjacõ'rnpl.ird.fr. 
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FIGURA 1. Densidade de lenhosos nos quatro SAFs 
(em número de individuos por 250n12). 
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FIGURA 2. Densidade de lenhosos nos quatro SAFs 
(em número de indivíduos por 250m2). 
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frequentes cio que o SF1, o número de indiví-

duos foi 4 vezes menor. Na parcela SF3, onde 

uma maioria de lenhosos altos foram deixados, 

a qantia total de lenhosos foi maior. A parcela 

SF4, apesar de ser invadida pelo sapé, teve uma 

densidade alta de lenhosos. 

Os bancos de sementes : os SAFs apre-

sentaram poucos lenhosos férteis e isso influ-

enciou a composição cio banco de sementes de 

lenhosos que foi reduzido, variando de 1 ,40/  a 

6,2 % do total, conforme à parcela (Fig. 2). 

Densidade de ervas 
A vegetação crescida: uma avaliação 

visual no momento do levantamento da vege-

tação crescida indicou qua as herbúceaes das 

parcelas SF1 e SF2 cobriam 60% da superfície, 

enquanto na parcela SF3, onde os lenhosos 

foram melhor representados, esta taxa passou 

para 300/o e na parcela SF4 invadida por sapé a 

taxa era de 90 0/o. 

Os bancos de sementes: a proporção de 

sementes de herbáceas nos bancos foi muito 

elevada variando de 91,8 0/o a 97,90/a  conforme 

à parcela (Fig. 2). De fato estas espécies, em 

sua maioria anuais, produzem rapidamente 

uma grande quantidade de pequenas sementes 

que alimentam permanentemente o banco de 

sementes. As duas parcelas sem cobertura de 

árvores espontâneos, SF1 e SF2, têm o maior 

banco de herbáceas. A parcela SF3 caractériza-

da por uma cobertura lenhosa considerável  

tem um banco reduzido. Mas a parcela que 

tem o banco menor é a SF4 caracterizada por 

uma cobertura densa de sapé. 

Número de espécies lierbâceas e 
lenhosas 

A vegetação crescida: a Riqueza total 

de espécies variou de 42 a 97 (Fig. 3). As 

numerosas limpezas feitas pelo agricultor 

explicam o baixo número de lenhosas e a baixa 

riqueza especifica do SF1. No SF3 com cober-

tura lenhosa maior, a riqueza de espécies foi 

maior. Neste SAFSs, a riqueza de espécies foi 

maior do que aquela encontrada em outros 

cultivos como mandioca ou pastagens (Mitja, 

dados não publicados). 

Os bancos de sementes: a exceção do 

SF1, a riqueza específica foi menor do que 

aquela da vegetação crescida (Fig.4). Enquanto 

o número de espécies lenhosas foi menor nos 

bancos do que na vegetação crescida, a rique-

za de espécies das herbáceas dos bancos foi 

parecida com aquela cia vegetação crescida. Em 

média, a riqueza de espécies foi maior nestes 

SAFSs do que nos cultivos de mandioca (Costa 

e Mitja, 2000) ou nas pastagens (Costa, 1999). 

Principais espécies encontradas 
A vegetação crescida: So/anwn ruga-

suin é presente em todos os SAFSs, as outras 

principais lenhosas foram Vismia guianensis, 
Vemonia scabra, Derris floribunda, e Solanum 

J9rnaicense. Três h erbá ceas estiveram presentes 
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FIGURA 3. Densidade de espécies na Vegetação 
crescida. 
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em todos os SAPs Paspalum decumbens, 

clidemia hirta e Phyllanthus cf urinaria. Outras 

foram frequentes como lrnperata brasilensis, 

Pan icum laxum, ('rotou trinita [is, e 

('bromo/acua odorata. 
Os bancos de sementes: as principais 

lenhosas foram 501,71711177 rugosuni. So/anuin 

spp., ('ecropia spp.. e Visuna spp. As herbáccas 

mais comuns foram SP 61 (Aciotis circaeifblia e 

Micoula sp.). Liudernia d,'ffusa, ('bromo/acua 
oclorata e Pan/eu,,; fax,;,;;. 

Siniilaridade entre espécies crescidas e 

bancos de sementes em cada SAFs 

Os índices de Jaccard das quatro parcc-

ias variaram de 16 a 35,6 mostrando que há 

muita diferença entre as espécies crescidas e as 

do banco de semente como é observado na 

literatura (Trabaud et aI., 1997). Algumas espé-

cies presentes no banco tem sementes que não 

foram encontradas na parcela e ao contrário 

tem na parcela espécies que são representadas 

por indivíduos ainda não férteis e que ainda 

não alimentaram o banco. Nestas parcelas cul-

tivadas a vegetação espontânea, que sofreu as 

limpezas efetuadas pelo agricultor, se encontra 

numa fase dinâmica, não estável, de tentativa 

de colonização. 

Conclusões 

Existiu uma grande variabilidade na 

vegetação espontânea dos 4 SAFs, influencia-

da pelas limpezas. A diversidade da vegetação 

epícjea foi alta com 42 a 97 espécies (média 73 

espécies). A similaridade de espécies entre 

banco e plantas crescidas foi baixa, relaciona- 

da à dinâmica do SAFs. 
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Viveiro modular: uma alternativa para a 

produção de mudas nas reservas extrativistas 

Pedro de Abuquerque FERRAZ ( ); Alexandre Dias de SOUZA(2); Renaxon da Silva OLIVEIRA(3); 
Paulo Yoshio KAGEYAMA(4); Edson Luiz FURTADO(S) 

(i, 2 e 3)Ufflversidade Federal do Acre (UFAC). (4)Escoía Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz - ESALOJUSR (5)UnJversidade Estadual Paulista - UNESP. 

As llhas de Alta Produtividade (IAP5), O 	estudo 	realizado 	consistiu 	em um 
formuladas por (Kageyania, 1991), são plantios levantamento 	elos sistemas 	de 	produção de 
de seringueira, (Hevea brasi/iens,j 	preferen- mudas 	utilizados 	pelos 	extrativistas em 	dois 
cialmente consorciados em roçados de sub- seringais da Resex - Chico Mendes, a saber: 
sistência, 	imersos 	na 	floresta, 	onde 	os Dois Irmãos e Floresta, assim corno no seringal 
seringueiros 	tradicionalmente 	realizam 	suas Caquetá 	- Município ele Porto Acre, fora da 
plantações. Essa proposição visa minimizar a Resex e dentro do Projeto ele Assentamento 

epidemia da doença mal-das-folhas, provoca- Extrativista 	Caquetá 	(PAE), 	onde 	os 	dados 
da pelo fungo MfcrQcyclus ti/ei, fator limitante foram 	obtidos 	mediante visitas 	e 	entrevistas 
ao sucesso dessa cultura na região norte, além com os seringueiros. Foram avaliados: as espé- 
de aumentar a produção e a produtividade dos cies 	produzidas; 	a 	sobrevivência 	final 	das 
seringais nativos. A concepção das IAPs pre- mudas; e as condições técnicas dos viveiros, 

coniza o aumento da diversidade interna das além 	da 	aplicação 	de 	questionários 	aos 
1APs através do plantio de espécies econâmi- donos/responsáveis pelos viveiros. 	Para avali- 
cas, madeireiras, frutiferas e anuais, nas entre- açao e analise, consideraram-se duas especies: 
linhas 	na 	forma 	de 	Sistemas 	Agroflorestais pupunha 	(Bactrís gasipaes 	H.B.K) 	e 	café 

T (SAFs) ou, ainda, manejando a regeneração na- (Coffea arábica L.), sendo essas as espécies que 
tural (capoeira) como gradiente de biodiversi- mais recebem incentivos de financiamentos, a 
dade, 	visando 	equilíbrio 	entra 	planta 	e exemplo 	do 	Programa 	de 	Desenvolvimento 

patógeno. Para tanto, é indispensável a produ- para o Extrativismo (Prodex). O parâmetro uti- 
ção de mudas de boa qualidade para os con- lizado para o estudo foi a porcentagem do 

sórcios nas 1APs. O objetivo deste trabalho foi índice 	de 	perda 	de 	mudas, 	na 	fase 	de 
levantar e comparar os sistemas de produção sementeira, 	repicagem 	e 	acondicionamento 
de mudas encontrados 	nas colocações 	dos das mudas nos canteiros. O viveiro modular, 
seringueiros da Resex - Chieo Mendes, no esta- projetado e testado, apresenta uma área de 
do do Acre, além de testar um novo sistema de 24m2 (4m x 6m), com 2m de altura, com 

produção de mudas: o viveiro modular, visan- capacidade para 	1.500 mudas de diferentes 

do à geração de uma tecnologia acessível e espécies. Salientando que cada metro quadra- 
com baixo custo para produção de mudas. Esta do 	de 	canteiro 	pode 	acondicionar 	até 	100 
iniciativa 	aproveita 	o 	máximo 	de 	materiais mudas de pupunha e/ou 200 mudas de café, 

locais, respeita 	e sistematiza 	o 	etnoconheci- devido à diferença no tamanho do saquinho 
mento das comunidades envolvidas, minimiza (torrão). O mesmo está projetado em função 

as perdas de sementes e, conseqüentemente, do número mínimo de mudas necessário para 

aumenta a produção de mudas, garantindo um implantação de um módulo das IAPs, podendo 

maior número de 1APs consorciadas. O plane- ser ampliado ou reduzido conforme a necessi- 

jamento e a concepção do viveiro modular dade do produtor. 

foram obtidos através da pesquisa participati- As partes principais do viveiro modular, 
va, buscando uma tecnologia alternativa, sub- bem como sua constituição são: 	Armação: 
sidiada 	e 	complementada 	pela 	a 	equipe 	e esteios e vigas de madeira roliça e resistente; 

aprovada pelas comunidades envolvidas. laterais: 	tela plástica de piscicultura 	(malha 
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Seçu Técnica 1 - I3iodiversiclade e Processos Funcionais de SAF 

li mml com 60em de altura, podendo ser 

substituida por tela de cipó ou fibra de 

madeiras, confeccionadas de forma semelhante 

a balaios (paneiros), fixadas na base, com ripas 

de paxiubão (Socratea exor/ifza). Varas de 
madeira roliça podem completar as laterais. Foi 

observado, durante a fase de planejamento, 

que a tela desempenha a função de contenção 

eficiente dos roedores silvestres, a exemplo 

ratos e coelhos e de outros predadores domés-

ticos; Cobertura: palhas de palmeiras Jaci 

(Attalea butyracea) ou Ouricuri (Atta/ea ,)halcr-
ata Mart), que podem ser retiradas ou substi-

tuíclas, conforme a necessidade de luz, para a 

sementeira ou mudas. Sementeira: esta varia 

de tamanho e forma, podendo ser confec-

cionada suspensa ou diretamente no solo. 

Possui 4m2, com 30cm de altura e, quando 

suspensa, o fundo pode ser de Paxiuba ou 

material similar, para a drenagem cio excedente 

de agua da rega. Substrato: materia organica 

(esterco ou "paú" de macieira), acrescida de 

terra ou cinza, palha de arroz queimada, entre 

outros materiais, servindo para o preenchimen-

to dos saquinhos. Outro ponto para o sucesso 

do viveiro é a sua localização: o viveiro deve ser 

preferencialniente construído em terrenos 

'levemente inclinados, com plena luz, próximo 

a fonte de água limpa em abundãncia, local 

com boa ventilação, bem drenado e de fácil 

acesso, se possível próximo ao local do 

plantio definitivo. 

Os resultados obticlos nos levantamen-

tos de viveiros já existentes na Resex revelaram, 

para as espécies analisadas, um expressivo 

índice de mortalidade de mudas, conforme 

apresenta a tabela 1. 

Os dados apresentados indicam 13,2% 

de perdas nas mudas de pupunha e 37 0/o para 

as mudas de café. Uma elevada mortalidade de 
mudas após a repicagem, em relação ao 

número de mudas plantadas. Essas perdas 

foram associadas a predação de animais 

domésticos (galinha, porco, bois etc.) e sil-

vestres, além cio emprego incorreto de alguns 

insumos (fertilizantes e defensivos). Durante os 

levantamentos em campo, foram identificadas 

algumas deficiências presentes nos modelos 

dos viveiros tradicionais, corrigidos no modelo 

testado. As principais deficiências foram: som-

breamento irregular no viveiro; ineficiência de 

proteção contra predadores; desenvolvimento 

irregular das mudas; e pouco espaço interno 

para atividades de tratos culturais. Estes levan-

tamentos apontam que também existe uma 

perda muito grande na fase semente-plantada 

para semente-germinada, uma vez que o 

rendimento fica prejudicado pelos fatores 

acima mencionados, não contabilizados neste 

trabalho. O viveiro modular foi instalado 

experimentalmente no Seringal Caquetá, 

município de Porto Acre, em 1998, analisado 

quanto à eficiência na produção de mudas de 

café, espécie contemplada por financiamentos 

tradicionais, que apresentou alta predação nos 

viveiros tradicionais. Os dados comparados 

entre os sistemas de produção de mudas de 

café no viveiro tradicional versus viveiro mo-

clular constam na Tabela 2. 

Os dados indicam uma expressiva dife-

rença quanto à mortalidade de mudas de café, 

na fase de repicagem até o plantio definitivo. 

Os principais fatores que justificam esses resul-

tados estão relacionados com a restrição efeti-

va à predação e à adoção de técnicas 

adequadas para o manejo de mudas. Com  

TABELA 1. Perdas de mudas em viveiros tradicionais, seringal da Resex - Chico Mendes 

Colocação Espécie Quantidade Mudas Mudas Perda 	(o/o) 
de sernen tes Repicadas Prontas 

Boa Vista Pupunha 15kg 4.500 4.000 11,00 
Santa Maria Pupunha 15k9 4.000 3.380 15,50 

Café 2kg 5.000 3.150 37,00 
Morada Nova Pupunha 20kg 2.200 2.000 10,00 
Já Começa 1 Pupunha 20kg 3.800 3.200 16,00 
Total Pupunha 70k9 14.500 12.580 13,24 

Café 2k9 5.000 3.150 37,00 

2 Paú. nome dado poro o adubo oriundo dos drvores em decomposição no floresta. 	
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TABELA 2. Nível da mortalidade entre a fase de 

repicagem e plantio definitivo em campo nos dois sis-
temas. 

Mudas 	Viveiros Tradicionais Viveiro Modular 

Mudas Repicadas 	5000 	 3600 
Mudas Plantadas 	3150 	 3502 
Mortalidade ( 0/o) 	37 	 03 

objetivo de quantificar o custo final e os recur-

sos necessários para implantação de uma 

unidade do viveiro modular, tomamos como 

base os preços médios dos materiais na época 

do trabalho, bem como a necessidade de 

recursos locais apresentados na tabela 3. 

Embora o modelo atual preconize a 

utilização de alguns materiais externos às 

colocações, os mesmos podem ser adaptados, 

utilizando outros recursos locais, desde que 

apresentem função similar ao material indica-

do, exemplo a tela plástica, substituida por 

tela de cipó, tecida como nos balaios. 

Os resultados obtidos mostram que a 

sobrevivência na produção de mudas em 

viveiros modular padrão é superior aos viveiros  

tradicionais. O maior rendimento do trabalho 

rios extrativistas foi decisivo para a incorpo-

ração desta tecnologia. Após este estudo, onde 

foram implantados 16 viveiros pelas cornu-

nidades extrativistas, houve, conseqüente-

mente, um avanço no consórcio das 1APs. Para 

a real validação da proposta, a importância dc 

cursos e treinamentos anteriores à implantação 

dos viveiros foram fundamentais, assim como a 

explicação de processo, onde o sucesso do 

consórcio não depende só da muda e sim da 

manutenção e dos tratos culturais das JAPs, 

após o plantio definitivo. 

Referências bibliográficas 

KAGEYANIA, P. Y. Extractive reserves in 

Brasilian Amazônia and genetic resources con-

servation. Tent}i world Forestry Congress hel in 

Paris, September, 1991. 

NEVES, C. A . das. A cultura da seringueira nos 

seringais nativos. Federação das Associações 

Rurais do Estado cio Acre, Rio Branco, 1958, 47pp. 

TABELA 3. Custos de materiais e recursos locais necessários para confecç5o de um viveiro modular. 

Material 	 Modalidade Recurso 	Quantidade  

Esteios (15 cm diâmetro) Loca l* 08 
Palhas Local 25 
Ripas de paxiuba ou varas local 60 
Vigas dc madeira roliça Local 10 
Tábuas (sementeira) Local 03 
Tela plástica (1,20 m de altura) Externo 10 m 
Pregos Externo 31Kg 
Mão de Obra Local 4 TIO 
TOTAL - - 

Valor tJnitário(R$) 	Valor tota!(R$) 

0,97 7,76 
0,13 3,25 
0,23 13,80 
0,14 14,00 
1,00 3,00 
6,60 66,00 
2,00 6,00 
7,00 28,00 

- 141,81 

O rtcu rso local possua um valor fina ncciro variável, a epe ndcn te d a loca lizaçã o e á ispon i Ci 1 idade na área. ASPF 25104100. 
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Aspectos agronômicos, silviculturais e econômicos 
de sistemas agrofiorestais implantados em áreas 

de pastagens degradadas 

Suas Garcia A. de SOUZA ( ); Elisa V. WANDELLI (1); Rogerio PER!N (1); Erick C. M. FERNANDES (2); 
Joào Carlos de S. Matos (1); Iracno BONFIM (1) Mário KOKAY (1); Rubenildo Lima da SILVA (i) 

(1) Embrapa Amazônia Ocidental, Manaus-AM.(2) Cornell University, Ithaca, 

O objetivo (leste trabalho foi desen-

volver tecnologia para recuperar áreas de 

pastagens abandonadas e degradadas através 

cIo uso de sistemas agroflorestais, baseados em 

prática de baixo insumos, que possam propor-

cionar desenvolvimento social, econômico e 

ecologicamente sustentável para o agricultor 

da Região Amazônica. 

Avaliou-se 4 modelos de sistemas 

agroflorestais implantados em 1992 em áreas 

de pastagens degradadas situadas no km 54 da 

BR 174, na Estação Experimental cia Embrapa 

do Distrito Agropecuário da SUERAMA, 

Manaus AM. Os sistemas foram implantados 

após o processo tradicional de derruba e 

queima da vegetação secundária estabelecida 

nas pastagens degradadas, que após serem 

submetidas ao pastejo intensivo foram aban-

donadas ao processo de regeneração natural. 

Na época de implantação dos sistemas, 

a vegetação secundária estabelecida após o 

abandono da pastagem tinha biomassa média 

de 1 6t/ha, baixa diversidade florística, com 

domínio do gênero Vismia. O solo é latossolo 

amarelo distrófico, de textura muito argilosa, 

alta densidade aparente e com as seguintes 

características químicas à 15 cm de profundi-

dade: p}I=4,3; N=0,20/o; P=2,0ppm; K=0,09; 

Ca=0,89 e Mg=0,32 cmolo kg-1. O experimen-

to teve 3 repetições em blocos casualizados 

(Bloco 1, 11 e 111) em parcelas de Som X 60m e 

5 tratamentos, sendo uma área de pastagem 

degradada avaliada como testemunha e 4 

modelos de sistemas agroflorestais: Sistema 

Agrossilvicultural 1 - dominado por palmeiras 

(AS 1), Sistema Agrossilvicultural Multiestra-

tificado (AS2), Sistema Agrossilvipastoril (SP 1) 

médios insumos, Sistema Agrossilvipatoril 

(ASP2) baixos insumos 

Os quatro modelos de sistemas agroflo-

restais testados foram implantados em áreas de 

pastagens degradadas através da derruba e 

queima da vegetação secundária, que na época 

de implantação tinha uma biomassa média de 

16 t/ha. Este valor, quando comparado com 

outros trabalhos da região, representa somente 

50/0 da hiomassa estimada para floresta 

primária e 300/o  do estimado para vegetação 

secundária de mesma idade, mas com histórico 

de uso menos intenso. Durante a queima da 

vegetaçào secundária, perdeu-se grande parte 

dos nutrientes por volatização e transporte. 

Após a queima, outra parte das cinzas foi per-

dida por lixiviação e erosão, restando uma 

pequena fração de nutrientes para ser incorpo-

rado ao solo. A queima da vegetação 

secundária de pastagens degradadas, como as 

das áreas deste estudo não é um processo efi-

ciente para disponibilizar nutrientes, pois a 

queima da hiomassa vegetal não aumentou o 

status nutricional do solo N = 00/o; P = -260/o; 

K = 9 0/o; Ca = -10 0/o; Mg = 

Comportamento das espécies Madeireiras 

(Tabela 1) 

Mogno - Nos sistemas agrossilvipas-

tons, obteve-se sucesso contra o ataque da 

mariposa Hypsipy/a grande//a ao plantar indi-

víduos de mogno entre paricá (Sehisolobium 

amazonicum) e ladeados por linhas de ingá 

(Inga edulis) formando um túnel vegetal de 

proteçào. No primeiro ano as grandes folhas de 

paricá e a sombra provocada pelas culturas 

anuais sombrearam o mogno. Após o segundo 

ano, a barreira física e possivelmente mecãni-

ca, devido à presença de formigas, formada 

pelo túnel de ingá, protegeu o mogno do 

5 Trabalho realizada com apoiado PP-07(MCT/FINEP) 
7 Eng. Agrõnama. M.Sc. Embrapa Amazónia Ocidental, Manaus-AM. E-mail: silasga9@cpaa.embrapa.br. 	 331 
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ataque de Hypsipylla grande//a. Após o terceiro 

ano, quando o mogno ultrapassou em altura o 

túnel de lngá, até 80 0/o de seus indivíduos 

foram atacados. Entretanto, no sistema 

agrossilvipastoril de altos insumos, com 3 

anos, o mogno já teve um fuste comercial de 

mais de 6 metros e o ataque não representou 

prejuízo econômico (Matos etal., 1996; Sousa 

et ai, 1996b). Com 7 anos, o mogno no sis-

tema agrossilvipastoril de alto insumos atingiu 

10,2m de altura e 1 2,3cm de diâmetro, no 

baixo insumos atingiu 8,9 m de altura e 

11,9cm de diâmetro. No sistema agrossilvicul-

tural 2, apesar da presença do ingá ao redor do 

mogno, o ataque de Hyps/py/Ia grande//a ocor-

reu em altura mais baixa que no sistema 

agrossilvipastoril de altos insumos, pois além 

de estar em menor densidade, foi podado duas 

vezes por ano para ser usado como adubo 

verde e portanto, não sombreou o mogno. 

Com  7 anos, no sistema agrossilvicultural muI-

tiestratificado o mogno atingiu 9,5m de altura 

e 12,3cm de diâmetro. Estas experiências 

indicam que o mogno deve ser ladeado por 

espécies de crescimento final maior que o ingá, 

para que assim o túnel formado por ela possa 

proteger o mogno pelo menos até o quinto 

ano. Nos indicam também que quando o 

mogno for plantado em um sistema multies-

tratificado, este deve ser introduzido somente 

depois que os demais componentes formaram 

um dossel que possa conduzir o crescimento 

do mogno e ao mesmo tempo proteger do 

ataque de Hypsipy//a grande//a. 
Paricá - Embora paricá (Sc/;izolobiurn 

amazonfeum) seja amplamente indicado na 

literatura como um excelente componente de 

sistemas agroflorestais, devido ao seu cresci-

mento rápido, para as condições das pastagens 

degradadas da região de terra firme de Manaus 

está espécie não é recomendada devido ao seu 

baixo desempenho. 

Castanheira - A castanha teve um bom 

desempenho atingindo 10.3m de altura e 

15,5cm de diâmetro aos 7 anos sem ter rece- 

bido insumos. Este desempenho confirma a 

tolerância da castanha para áreas degradadas. 

Tec'a - Esta espécie exótica teve um 
ótimo desempenho até o segundo ano, após o 

que houve uma intensa ramificação e baixo 

incremento, demonstrando que, além de ser 

uma espécie exigente em nutrientes, precisa de 

podas de condução constantes ou ser planta-

da bem adensada. 

('apoeirão - O capoeirão (('olubrina 
glan(1ulosa) destacou-se como um conipo-

nente promissor de sistemas agroflorestais em 

áreas de pastagens degradadas pelo seu exce-

lente desempenho, atingindo 13,3 m de altura 

e 13,1 cm de DAP com 4 anos. O desempenho 

em altura, diâmetro cio tronco e área basal do 

capoeirão foi alto e semelhante nos três blocos 

estudados, independentemente do nível de 

fertilidade destes, indicando o adaptação desta 

espécie para baixa disponibilidade de nutri-

entes. Aliado a alta taxa de crescimento e a 

alta sobrevivência (96 0/o), o capoeirão apresen-

tou uma arquitetura aérea bastante desejável 

para sistemas agroflorestais; seu fuste é retili-

neo e a ramificação é monopodial; os galhos 

apresentam derrama natural, a copa é pequena 

e de baixa densidade foliar, o que permite a 

passagem da luz solar, favorecendo o desen-

volvimento de outros componentes. Após a 

colheita da madeira a 20 cm do solo, a rebro-

ta do toco é rápida, podendo-se conduzir dois 

rebrotos, que podem ser colhidos para esteiro 

após 1 ano. O arranjo espacial e temporal do 

capoeirão no ASP 1 (a 1 m dos açaizeiros e a 

2 m dos cupuaçuzeiros) permitiu um bom 

sombreamento ajudou a sobrevivência e a con-

dução de um fuste reto - 

Produção de plantas anuais e fruteiras 

Apesar do arranjo espacial muito aden-

sado, a produção diversificada foi satisfatória 

quando se avalia por unidade de área, sendo 

que a espécie que mais agrega valor, o 

cupuaçu (20 ind/pé), teve maior produção 

quando recebeu adubo verde de ingá e gliricf-

dia do que só deste último. O maracujá, 

banana, mamão, acerola e araça-boi são com-

ponntes importantes que podem aumentar a 

renda do produtor na fase intermediária entre 

a substituição da colheita das culturas anuais 

pelas perenes. Fez-se a substituição gradativa 

por espécies umbrófitas, mogno e colubrina, 

assim que a disponibilidade de luz for insufi-

ciente, geralmente após o sexto ano. O 
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maracujá é unia semi-perene que agregou alto 

valor ao sistema e que por ter sido plantada no 

sentido leste-oeste pode permanecer produzin-

do desde a fase de roça até pelo menos o oita-

vo ano do sistema. 

Jenipapo - O genipapo (Genipa ameri-

cana), que é uma espécie tipicamente conheci-

da pelo seu rápido crescimento, nas áreas 

degradadas do estudo, em região de "terra 

firme", não teve um bom desempenho 

alcançando somente 2.8m de altura e 3,5cm de 

diâmetro aos 4 anos. 

Forrageiras - As pastagens consorciadas 

com desmodium produzem de 7 a lOt/ha de 

forragem para o gado. O melhor preparo do 

solo, aliado a utilização de maior nível de 

insumos, permitiu a obtenção de maior produ- 

tividade no ASP1 em relação ao ASP2 (maiores 

detalhes ver Perin et ai. neste mesmo volume). 

Plantas invasoras dos sistemas agro flo- 
restais - As espécies Borreria vertici1/ata, 

Bra chiaria li umidicola, Fimbristy/is ann ua, 
Paspa/um conjuga tum e Solan um juripeba, 

foram as invasoras mais comuns nos 4 sistemas 

agroflorestais. Obteve-se uma produção de 1,4 

ton/ha de biomassa total por capina distribuí- 

dos em 21,90; 2,16; 21,82; 8,43 e 3,78 kg/ha 

de N, P, K, Ca e Mg, respectivamente. Após 

cada roçagem a biomassa das invasoras deve 

ser redistribuida, como fonte de nutrientes, no 

sistema. Esta prática ajuda a manter os nutri- 

entes, que sem a presença das invasoras seriam 

exportados do sistema, poderá compensar os 

custos de roçagem e diminuir a necessidade de 

compra de fertilizantes. Após o quinto ano 

de implantação dos sistemas não ha necessi-

dade de roçagens, pois o adensamento das 

perenes diminui a incidência de luz que 

entra no sistemas. 

Dados Econômicos 

Os modelos de sistema agrossilvicul-

tural, AS 1 e AS 2, apresentaram retorno a par-

tir do quarto ano. Para a implantação dos 

sistemas, foram gastos com mão-de-obra e 

insumos (implementos, construção de viveiros, 

produção de mudas, adubos, sementes, trans-

porte etc.) R$3.000 em dois anos e demandou 

240.1, 187.5, 128.8 e 151,4 ho-

mensdia/ha/ano, respectivamente no ASi, AS2, 

ASPi e ASP 2. Os produtores que se dedicarem 

a esta atividades devem receber fomento ade-

quado pelos serviços ambientais que prestam, 

até que a atividade comece a ser sustentável 

economica mente. 

A partir do quarto ano, os sistemas 

agroflorestais testados demandaram anual-

mente menos de 50 homem/dia/há. A deman-

da de mão-de-obra dos sistemas agroflorestais 

permite que os produtor possam realizar outras 

atividades produtivas na propriedade. Os sis-

temas agroflorestais reincorporaram áreas de 

pastagens degradadas ao sistema produtivo, 

com produtividade e demanda de mão de 

obra viáveis. 
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Tabela 1 - Média do desempenho vegetativo dos componentes dos sistemas agroflorestas. 

Sistemas 	Esoécie 	NO. De plantas. 	Altura(m) 	DAP(cm) 	Altura fuste 	idade 

5 anos 

13,1 36,19 5 anos 

16,1 27,85 8 anos 
8anos 

55* 6 anos 

2,9 6 anos 

15,5 7 anos 

10,4 8 anos 

12,3 6 anos 

12,3 25,52 7 anos 

ID Sanos 

12,3 27,58 7 anos 

44,2 34,41 7 anos 

5 anos 

11,9 7 anos 

18,4 7 anos 

AS 1 Açai 540 540 

Coiumbrina ii 5 13,0 

Cupuaçu 296 7,0 

Pupunha p/  fruto 297 

AS 2 Araça-Boi 72 2,52 

Teca 178 

Acerola 72 1,6 

Cast. Do Brasil 78 10,2 

Cupuaçu 36 4,37 

Jenipapo 36 

Mogno 720 9,5 

ASP 1 inga 61 

Médio insumos Mogno 98 10,1 

Paricá 720 13,8 

ASP 2 ingá 57 

Baixo insumos Mogno 84 8.9 

Paricá 11,2 

Diâ metro observado a 30 cm de altura em relação ao solo. 
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Avaliação da disponibilidade de fósforo e potássio 

em uma cronosequência de sistemas agrofiorestais 

na Amazônia Ocidental 
Ermilson Maciel PINTO ( ); Eufran Ferreira do AMARA1(2); Roger Daniel RECCO(3) 

(1) Universidade Federal do Acre-UFAC. 2. Embrapa Acre. 3. PESACRE. 

0 processo de ocupação dos solos acre-

anos e de alguns estados tia região Norte tem 

se caracterizado, ao longo cio tempo, pela 

implantação cia agricultura migratória. A área é 

derrubada e queimada para ser incorporada ao 

processo produtivo, principalmente, com as 

culturas cia mandioca, milho, arroz e feijão, 

por um a tres anos. Apos isso, parte da area e 

transformada em pastagens e a outra parte, 

geralmente, é abandonada para regeneração 

natural, com a finalidade de recuperar a ferti-

lidade natural do solo para nova derruba e 

queima. Em conseqüência disso, restam apenas 

as áreas protegidas como reserva legal e/ou 

preservação permanente. Na maioria das vezes, 

também, são incorporadas ao processo produ-

tivo até que não mais exista terra para ser des-

bravada. Com  isso, o agricultor abandona sua 

terra e ocupa outra, iniciando o mesmo proces-

so, ou ainda migrando para as cidades em 

busca de trabalho. 

O objetivo do presente trabalho foi 

avaliar a dinâmica potássio e fósforo em uma 

cronosequência de sistemas agroflorestais na 

Amazônia Ocidental, para dar subsídios aos 

estudos de sustentabilidade deste sistema de 

uso da terra. 

Foram analisados os níveis de fósforo e 

potássio disponíveis em floresta primária e sis-

temas agroflorestais (SAF) com três, quatro, 

seis, oito, e dez anos de implantação e com-

postos basicamente com as culturas do café 

(Coffea arabica), castanha (Bertholetia excelsa), 
cupuaçu (Theobroma grandiflorum) e pupunha 

(Bactris gasiaes). As áreas de estudo foram 

selecionadas nos municípios de Acrelândia-AC 

e Nova Califórnia-RO, apresentando, como car-

acteristicas comuns, tamanho da unidade 

amostral superior a um lia, solos da classe dos 

Argissolos e Latossolos, relevo suave ondulado  

a ondulado. O clima equatorial úmido com 

temperatura média anual variando de 24°C a 

30°C e precipitação média anual de 2.000mm, 

com nítida estação seca nos meses de junho a 

setembro. Definidas as áreas, cada uma delas 

foi georeferenciada com Sistemas de 

Posicionamento Global (GPS) no centro do cir-

culo de 100m de diâmetro, as amostras foram 

obtidas dividindo-se cada círculo, com auxílio 

de uma bússola, em quatro quadrantes 

(su d oeste-SW, su cl este-SE, n ordeste-N E, 

noroeste-NW), coletando-se amostras com-

postas, de três amostras simples, em cada 

quadrante. As amostras foram retiradas nas 

profundidades de Ocm-20cm, 20cm-40cm e 

40cm-60cm para determinação dos teores de 

fósforo e potássio, usando o trado tipo 

holandês para a coleta das amostras. Os 

valores obtidos foram submetidos â estatística 

não-paramétrica, através da prova U de Mann-

Whitney ao nível de 0,05 de significância. Os 

teores de fósforo disponíveis (Tabela 1), na 

camada de 0cm - 20cm de profundidade, 

foram baixos na floresta primária e nos sis-

temas agroflorestais com três, seis, oito e dez 

anos, apresentando-se estatisticamente iguais 

(p>0,05) quando comparados entre si. Apenas 

o sistema com quatro anos apresentou teores 

médios de fósforo, sendo superior às demais 

paisagens, em função do histórico de uso da 

área, onde foi realizada uma adubação por 

cobertura, com superfosfato triplo, um ano 

após a implantação das culturas. Na profundi-

dade de 20cm - 40cm, as paisagens apresen-

taram níveis baixos de fósforo não observan-

do-se diferenças significativas nos teores deste 

nutriente. O SAF com três anos apresentou 

apenas pequenos traços de fósforo disponível 

na camada de 40cm - 60cm, diferindo estatis-

ticamente com os SAF de oito e dez anos. A 

1 LIFAC, Departamento de Ciências Agrárias, Programa Especial de Treinamento, Compus Univers,táro, 69900-915, Rio Bronco-AC. 	
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Tabela 1 — Valores médios de fósforo disponível (m9.k9-1) em três profundidades de solo sob diferentes 
paisagens do Acre e Rondônia. Rio Branco/AC, 2.000. 

Camadas (cm) 
Paisagens 
	

0-20 	 20-40 
	

40 - 60 

Floresta primária 2,25 h 1,25 a 0,75 ah 
SAF c/ 3 anos 2,50 h 0,50 a 0,00 1) 
SAF c/ 4 anos 11,50 a 1,50 a 1,00 a 
SAF c/ 6 anos 1,75 h 1,00 a 0,75 ah 
SAF c/ 8 anos 1,50 h 1,75 a 1,25 a 
SAF c/ lo anos 1,75 h 1,00 a 1,00 a 

Médias seg u idas de mesma letra, na col o na, no diferem esta tist ira mente ao nível de 5 P'o de probabilidade de acordo com Ma n n -Wh i ney 

Figura 1 - Dinâmica de potássio nas paisagens(FP-Floresta Primária, SAFa-sistema agroflorestal com 3 anos. 

SAF4-sistema agroflorestal com 4 anos, SAF6-sistema agroflorestal com 6 anos, SAFS-sistema agroflorestal com 

8 anos, SAF10-sistema agroflorestal com 10 anos) nos estados do Acre e Rondônia. Rio Branco, AC, 2.000. 

150 

120 
Á 

LEGENDA 
ri1 

FP SAF3 SAF4 SAF6 SAF8SAF10 
usos da terra 

maior carência de fósforo na camada mais 

inferior ainda não foi sentida pelas plantas do 

SAF com três anos, por ser a paisagem mais 

jovem e as raízes não terem alcançado grande 

desenvolvimento, fator que pode comprometer 

a produtividade futura desta área, caso não 

sejam feitas adubações a base de fósforo. Os 

baixos níveis de fósforo observados nas três 

camadas analisadas são decorrentes da baixa 

disponibilidade de fósforo dos solos da 

Amazônia, uma vez que, segundo Fernandes 

(1994), cerca de 90o/o destes solos apresentam 

níveis, na camada superior, menores que 

7ppm. Esta situação demonstra a limitação do 

elemento nas paisagens, trazendo como conse-

quência rendimentos menores das culturas, 

mesmo poucos anos após a derrubada e 

queima da floresta. 

Os teores de potássio disponíveis no 

solo da floresta primária foram baixos nas três 

camadas coletadas (Figura 1), o que enfatiza a 

pobreza de nutrientes e a importância da 

biociclacjem para a manutenção da fertilidade 

do solo. 

Constatou-se altos níveis de potássio 

no SAF com três anos, na camada de 0cm - 20 

cm, provavelmente, por ser a patsacjem mais 

jovem e ainda possuir grande quantidade de 

resíduos resultantes da queima da biomassa da 

floresta e da capoeira na camada superficial, 

mostrando-se superior âs demais paisagens 

analisadas. Sendo estes valores não observados 
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nas demais camadas, embora, tenham apresen-

tado níveis médios na camada intermediária. O 

SAF com quatro anos apresentou teores de 

potássio inferiores estatisticamente aos com 

seis, oito, dez anos em todas as camadas cole-

tadas, (Figura 1). Os SAF apresentaram valores 

médios de potássio na camada superior, o que 

também pode ser atribuido à ciclagem, teores 

de argila e acúmulo deste elemento na super-

fície do solo. O interessante é que os valores 

diminuíram nas camadas inferiores, mais ainda 

mantiveram-se em níveis médios nos SAFs com 

6 e 8 anos, o mesmo não ocorrendo com o SAF 

de W anos que apresentou níveis baixos nas 

camadas inferiores, este fato pode ser explica-

do pela exigência das culturas ao nutriente, 

onde à medida que aumenta o número de 

colheitas, os teores do elemento diminuem, 

principalmente nas camadas inferiores, onde se 

encontra a maior parte das raízes das culturas. 

Os teores de fósforo disponíveis nos SAF, a 

partir da profundidade de 20cm, mantiveram- 

se os mesmos níveis encontrados na floresta, 

apresentando pouca variação. A queima da 

biomassa vegetal da floresta proporciona 

acréscimo ao solo de fósforo e, principalmente, 

potássio na camada superficial. Os teores de 

potássio apresentaram grandes variações nas 

paisagens estudadas e nas profundidades de 

20cm - 40cm e 40em - 60 cm, com tendência 

de queda em função do aumento do tempo de 

uso do solos, necessitando de adubação de 

restituição a partir do 80 ano de implantação. 

Bibliografia citada 

1:ERNANDES, E.C.M. et al. Estratégias agroflo-

restais para a redução das limitações químicas 

do solo para produção de fibras e alimento na 

Amazônia Ocidental. In: Congresso Brasileiro 

sobre Sistemas Agroflorestais, 1, Porto 

Velho/RO, 1994. Anais. Colombo, EMBRAPA-

CNPF. p. 141-147. 
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Avances de Ia caracterización con criterios agroecológicos 	Mi 

de los sistemas de producción ganadero de doble 	ap 

fij 
proposito establecidos en laAmazonia colombiana 

Berta Leonor RAMR[Z Pava 

(1) Universidad de Ia Amazonfa, FForericia, Caquetá, Colombia. 

/ 

El área de la Amazonia colomhjana 

intervenida es una zona que nace en ei flanco 

Este de la Cordiliera Oriental de Colonibia, for-

mada por un área niontaüosa, completada por 

un relieve de colinas o lomas suaves de aspecto 

ondulado y predominando finalmente un valie 

extenso; ei cuai, según la clasiflcación de 

Holdridge (1978), corresponde a bosque húme-

do tropical (B}it). El piedemonte es un área de 

intensa actividad humana y ha servido como 

antesala para la colonización de la selva. 

En la zona se presentan Ires tipos gene-

rales de uso dei suelo: la agricultura, la 

ganaderia y cl bosque. Sin embargo, tanto la 

agricultura como la ganaderia son, en general, 

extensivas, con muy baja producción por área y 

un amplio desperdicio de recursos forestales, que 

son simplemente quemados para establecerlos. 

El agotamiento rápido de la fertilidad de los sue-

los hace que un alto porcentaje de esas tierras se 

abandone cada aio (Cadma, 1992). 

En eI presente trabajo se presenta un 

avance deI estudio que inicia con la caracteri-

zación y con criterios agroecológicos y socioe-

conómicos, cl cual presenta la problemática e 

indicadores de los sistemas ganaderos de doble 

propósito de la Amazonia colombiana. los resul-

tados parciales incluyen, principalmente, aspec-

tos sobre localización, tamafio de las fincas, 

número de animales, presión sobre las tierras, 

capacidad de carga, superficie y tipo de bosques, 

deforestación y reforestación de bosques, 

relación de especies silvestres amenazadas, uso 

potencial dcl suelo, utilización de forrajes 

arbustivos para la alimentación deI ganado, uso 

de leguminosas asociadas a los pastos, 

implementación de cercos vivos con o sin 
árboles forrajeros. 

A partir de esta iníormación, será posible 

evaluar cl impacto ambiental que las actuales 

prácticas ganaderas están provocando y estable-

cer propuestas de manejo con criterios 

sostenibles, estos resultados serán incluidos criei 

documento final, los cuales podrán ser difundi-

dos entre los ganaderos y campesinos de la 

región con vistas a su introducción, como 

opciones de producción pecuaria en cl ámbito 

silvopastoril, además servirá como referencia 
para toma de decisiones no solo desde cl punto 

de vista gubernamental, sino también aplicados 

como material de consulta cri la (locencia y para 

futuros trabajos (te investigación. 

Objetivo general: Proponer técnicas 

sostenibles para eI sistema de producción 

ganadero de doble propósito establecido cri la 

Amazonia colombiana. 

Objetivos especificos: a) Caracterizar cri 

cl área de estudio, eI sistema ganadero de doble 

propósito, con criterios agroecológicos y socioe- 

conómicos; h) Evaluar eI impacto ambiental que 

produce eI sistema ganadero actual de doble 

propósito sobre eI uso deI suelo, dcl agua, cosi- 

servación (leI bosque y otros aspectos detecta- 

dos en la etapa de diagnóstico; y c) Froponery 

difundir alternativas silvopastoriles que sirvan 

como fundamentos deI desarrolio socioeconómj- 

co de los sistemas ganaderos de la región de 

estudio, con base en los criterios agroecológicos. 

Resumen dela metodologia: Para efectas 

la etapa de caracterización dei sistema ganadero 

de doble propósito en la Amazonia intervenida 

deI departamento dei Caquetá, se escogió e] 

municipio de Florencia que posee 5.727 predios 
rurales, de estos fueron excluidos para cl pre- 

sente estudio 2.134 predios (1 55,3ha), que 

tienen un área menor de lha por considerar 

1* 
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mínima la actividad ganaclera desarroliada. 

La seleccion y tamano de la muestra a 

aplicar fue (lei tipo aleatorio estratificado con 

fijación proporcional de los predios rurales (lei 

municipio de Florencia, seleccionando ei 100/o  de 

las fincas registradas en los listados catas-trales 

dcl instituto Geográfico Agustín Codazzi 

vigentes aI 01-01-99. Teniendo corno criterio 

para estratificar cl tamaio (le ia finca se agru-

paron por rangos de l}ia a 50 lia, (le Sitia a 100 

lia, de 101ha a 200 lia de 20111a a 500 lia y 
mayores de 500 lia. Se determinó ei porcentaje 

que representa cada grupo dentro (lei número 

total de predios de la región de estudio y, par-

tiendo (le este conociniiento, se tomó una mues-

tra representativa de cada grupo hasta alcanzar 

ei 100/o que perniitiera cvaluar globalmente ias 

características de ia zona. 

En consecuencia, se seleccionaron 359 

fincas en las cuales se aplicaria la encuesta como 

método (le recoiección de la iníormación de 

campo. Ei proceso de recoiccción de ia informa-

ción comprendió recorndos por la zona de estu-

dio, haciendo visitas de campo cii ias fincas 

seleccionadas, aplicando ia encuesta, conversan-

do con los campesinos, caminando por la finca, 

obsen'ando, preguntando sobre los recursos 

de ia finca, (le los animaics, dei propietario y 

dcl ambien te natural (cii torno de ia fin ca) 

incluyendo aspectos agroecológicos y socioe-

conómicos. La encuesta estaba dividida en 

cuatro indicadores: 

1. indicadores dei predio: donde se inciuyó 

cl nombre dei propietario, la ubicación dei pre-

dio, la extensión aproximada, la topografia 

predominante, cl número y tipo de animales; 

2. Los indicadores a,nbienta/es. área dei 

predio que posee en bosques, cantidad de 

árboles que deforesta y sienibra, uso potencial 

dcl suelo, tipo de vegetación existente, uti-

Iización de árboles de sombrío, de cercas vivas, 

recurso utilizado como combustible para cocinar, 

presencia de áreas erosionadas, presencia y pro-

tección de fuentes de agua, especies animales 

silvestres frecuentes, especies desaparecidas y 

consumidas por la familia; 

3. Los indicadores tecnoiógicos. método de 

estabiecimiento y manejo de praderas, tipo de 

praderas estabiecidas, área en pastos naturales y 

niejorados y asociaciones de gramíneas y legu- 

ruinosas, 	utilización de especies proniisorias 

autóctonas, cspecies animales explotadas 

conjuntamente con los bovinos y control de 

desechos; 

4. indicadores económicos y soda/es: 
Número de personas que dependen económica-

mente de ese recurso, mano de obra utilizada, 

objetivo de la producción y grado de escolaridad 

dcl propietario. 

Con los (latos recolectados en las 

encucstas se eiaboró eI manual de codiflcación 

de variabies cualitativas y cuantitativas; con base 

en cl manual se codificaron ias encuestas; se 

elaborá ia base de datos digitalizada y disefl2d5 

expresamente para este trabajo en eI programa 

dBASE IV; los datos se analizaron mediante por-

centajes, promedios, tablas de frecuencia, coefi-

cientes de correiación y regresión, utilizando ei 

programa EPIINFO 6.2 y con cl paquete estadís-

tico SAS (SAS, iooi). A partir de aqui se hará un 

análisis multivariado aplicando la técnica de 

CLUSTER para formar y caracterizar grupos. 

Anáhsis de los resultados: De las 359 fin-

cas seleccionadas se muestrearon únicamente 

253, ya que por problemas de índole social, eu 

algunas regiones no se tuvo licencia para realizar 

las encuestas y otros predios tuvieron que ser 

eiiniinadas por no dedicarse a la explotación de 

ganado doble propósito objetivo de estudio dei 

presente trabajo; teniéndose finalmente una 

muestra dei 7.04 0/o dei total de las fincas dei 

municipio de Fiorencia, lo que representa un 

nivel (te confianza entre eI 85 y cl 900/o con un 

error máximo admisible deI 100/o ; según (Rivas y 

Hoirnann, 1999). Citados por (Velásquez et 

aí, 1999). 
Arca: Los porcentajes se presentan en la 

Tabla 1 e indican que la mayoria de las fincas 

encuestadas ei 43.080/o , (109) fincas tienen un 

área comprendida entre 1 y 50 hectáreas. 

Locaiización: El área rural deI Municipio 

de Elorencia se encuentra dividida en 7 cor-

regimientos encontrándose que ei mayor 

número de fincas visitadas se ubicaron en eI cor-

regimiento de San Martín. 

ivómero de Aniniaies El promedio de 

animales por finca fue de 66 de doble propósito 

prevaleciendo enices de Cebú por Flolstein, Cebú 

por Pardo Suizo en diferentes porcentajes de 

cruzamiento. 
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Tabla 1. Tamaio de Ia muestra teniendo en cuenta los rangos de superficie 

Rangos de áreas de Ias fincas (ha) N 	Total de predios Tamao de la muestra % (lei Total 

De 1 a 50 2.710 109 3.03 
De SI a 100 602 83 2.31 
De 101 a 200 184 35 0.97 
De 201 a 500 72 22 0.61 
Mayores de 500 25 4 0.11 

Total 3.593 253 7.04 

Topografia predorninante Se encontró, 

en ia niayoría de ias fincas, topografIas variadas, 

presentándose predios con dos y hasta tres tipos 

de topografias entre cordillera, piedemonte, 

vailes (vegas) y lomerio (mesones); eI 45v/o de los 

predios registraron topografias de pieclemonte y 

ei 23.56/o de iomerio. 

Àrea en bosques- La niayoría de las fin-

cas tienen muy poca área dedicada a preservar 

los bosques, debido a que los han tumbado 

para diferentes fines, entre elios sembrar pastos 

para la ganaderfa, como combustible para coci-

nar y como material para hacer cercos. El 74v/o 
presenta solo entre 1 a 50 hectáreas en bosque 
con edades entre 1 - 50 afios lo que nos indica 

que por lo menos una generación posee la 

inforniación. 

Área deforestada anua/mente: El 32.50/o 

deforesta anualmente entre 1 - 200 hectáreas y 

ei resto no lo hace bien porque ya no tiene que 

cortar o porque tiene ia convicción que lo que 

tiene debe mantenerio para ei bien de la misma 

expiotaclón. Esto contrasta con ei hecho que ei 

32.50/o de los predios no tiene un programa de 

reforestación en sus fincas, manteniendo única-

mente algunos árboies en los potreros y aqueilos 

que se encuentran cerca de los nacimientos y 

fuentes de agua. Lo anterior concuerda con lo 

expresado por (Dalibard, 1995), cuando afirma 

que a lo largo de ias últimas 5 décadas la 

ganaderia ha sido ia directa responsable sobre ei 

deterioro dei medio ambiente. 

Uso potencial dei sue/o: Como primer 

uso potencial dei suelo encontramos los pastos, 

tanto naturaies como introducidos, en segundo 

y tercer lugar se presentan cuitivos tradicionales 

en la zona como ei plátano y ia yuca. 

Uti//zación de cercos vivos- El 86.5% de 

los predios no utilizan los cercos vivos, especial-

mente porque no han tenido instrucción sobre 

ellos, no tienen semillas y también argumentan, 

los que los conocen, que son rnuy costosos de 

estabiecer por ei manejo que hay que darles para 

que no scan consumidos por ei ganado cuando 

aún se están estabieciendo, pero reconocen que 

seria una tecnologia muy favorabie para el 

campesino que no tendría que hacer ia inversión 

en renovar cercos. Estos conceptos coinciden 

con los de (Holmann, 1992), cuando afirma que 

en los últimos aflos ei sistema de cercos vivos ha 

tomado mayor relevancia económica y ecológi-

ca, no solo porque su establecimiento puede sig-

nificar un ahorro hasta dei 460/o con respecto ai 

costo de ias cercas convencionaies, sino porque 

constituyen un mecanismo para reducir la pre-

sión sobre ei bosque. 

Utf//zación de árbo/es foirajeros para ali-
mentación: La mayoria de las fincas, ei (93.7 0/o) 
no utilizan los árboles forrajeros para la ali-

mentación de sus aniniales porque no los cono-

cen; solamente en dos predios los utilizaban en 

un sistema de corte y acarreo con una frecuen-

cia de una vez por semana, suministrados a los 

animales mientras permanecen en ei corral. De 

las pocas especies usadas se tiene eI matarratón 

(Gliricidia sepium). 

Uso de leguminosas asociadas: No se 

utilizan leguminosas asociadas a los pastos ni 

como bancos de proteína; solo ei 9.50/o de los 

predios tienen entre 50 - 300 hectáreas de aso-

ciaciones de pastos y leguminosas, entre las que 

se encuentran ei frijolillo (Ca/opogoniurn 

rnuconoidej, ei mani forrajero (Ara chis pinto,), y 
ei pega pega (Desrnodium ovaiifo/iurn). 
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Biodiversidad y manejo hortícola en puebtos 
indígenas de laAmazonía. 

Jorge GASCF-IÉ 

(1) Instituto de Investigaciones de Ia Amazonia Peruana (IIAP) y  EREA-CNRS-París 

Proponemos aqui Ia descripcióu de una 

aspecto poco tratado por los estudiosos de la 

horticultura indígena: los patrones de siembra 

reveladores dcl manejo de la biodiversidad en 

las chacras. Nuestro objetivo es, por un lado, 

definir con mayor precisión las nociones de 

"cultivo mixto" y "policultivo" y sus implicau-

cias, y, por eI otro, preseutar un ejemplo de 

manejo de Ia diversidad de tal manera que 

puedan servir de ejemplo para la experi-

meutación eu otros sitios y otros medios 

social es. 

Se sabe que los indígenas amazónicos 

practícan eI cultivo nuxto o policultivo. Es eso 

una forma de manejo de Ia biodiversidad 
domesticada que aprovecha y beneficia de las 

ventajas que eI cultivo mixto coulleva y que 

sou: una alimentación diversificada, ei coutrol 

de pestes y plagas, ei control de luminosidad, 

temperatura y humedad, y, desde luego, de la 

nialeza, así como Ia reducción de la erosión de 

nutrientes bajo eI efecto de Iluvias torrenciales. 

Estas ventajas alimenticias y agronómicas deI 

cultivo mixto recomiendan que se profuudice 

ei conocimiento de las modalidades de esta 

práctica de cultivo. 

Los datos de una serie de estudios de-

dicados a la horticultura indígena nos sugiere 

una tipologia que distiugue las asociaciones 

vegetales por las que se manifiestan diferentes 

tipos de policultivo o cultivo mixto. (A) 

liamanios policu/tivo en manc/iales las chacras 

cuya diversidad vegetal se manifiesta como un 

mosáico o patchwork de manchas mono-

específicas de cultígenos; y reservamos eI tér-

mino (B) de cultivos nuxtos a las chacras eu 

las que por los menos tres diferentes 

cultigenos apareceu mezclados, es decir, 

"entre-sembrados" (ingl.: intercropped). Un 

ejemplo dcl tipo policu/tivo en mancha/es sou  

las chacras de los Caudoshi deI rio Nucuray 

(Stocks 1983), las de los Yukuua-Jarechiva 

(Vau der Hammen 1992: 161-165), las de los 

Yanomarnõ (Lizot 1971 cit. eu Hames 1983: 

16), ias de los Muudurucú (Frikel 1959) y las 

de los Awa-Cuaiquier de la vertieute pacífica 

de los Andes colombianos. Uu sub-tipo (a) 

sería cl policu/tivo en manchales bi-especi/icos 
tal como se da predomivautemente entre los 

Ka'apor (Balée y Gely 1989: 140-141, cit. eu 

Cerón 1991: 72). El cultivo tnixto está repre-

sentado por los Waika de Ocamo (Harris 1971: 

480; Clay 1988: 38 cit. eu Ceróu 1991: 78). Eu 

este caso, couvieue considerar un subtipo (b) 

de cultivo mxto por mancha/es en ei cual se 
combina un mosaico de manchas cou asocia-

ciones pluri-especificas distiutas que ilustrau 

los Amuesha (Salick 1989: 202 cit. en Ceróu: 

182-185), los Secoya (Hõdl y Gasché 1981:90) 

y los Yekuana (Clay 1988: 32 cit. en Cerón 

1991: 77). 

La tipologia antes meuciouada, basáu-

dose sobre las especies dominantes eu la 

chacra o ciertos sectores de cila, caracteriza, 

desde luego, un manejo de la diversidad eu 

forma relativameute homogénea: la siembra de 

una especie (y/o de sus variedades) o la entre-

siembra de dos, tres o más especies sobre uua 

superficie delimitable. Tal p!anteamieuto 

puede parecer, a primera vista, contradictorio 

cou ei hecho de que listas amplias de 

cultígenos están atestadas para los pueblos 

amazónicos (Harris 1971: 478-480; I -lõdl y 

Gasché 1981: 88-89,Vickers 1989: 107; Vau 

der Hammen 1992: 174; Balée 1984 cit. eu 

Cerón 1991: 221-226; Boster 1983: 49, 50; 

Boom 1989: 226-235 cit eu Ceróu 1991: 73; 

Frikel 1956: 31-34; Audrade 1993: 74-75, 

Edeu y Andrade 1987: 347; Deuevau y Padoch 

1988: 12y 14, Deuevau etal. 1984: 350-351; 

lAntropdiogo y lirigúista, licenciado. Instituto dc investigociones dela Arnazonia Peruana, Casula 784, Iquitos, Perú. Correi: jurgas@iquitos.net  
Equipe deRecherche en EthnoloyicArnérindienne - Centre Ivational dela RechercheScientifique, 7 rue GuyMõquet, H.P 8, F-91801 Viliejuif, 
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CUADRO 1: distancias intra- e inter-especificas promedias en ia asociacián (1), en cm. 

	

chacra yuca 	maiz 	Rn/Bxt Bactris 2B c* Rn/Bx -i-  Rn/Bx -f-  Rn/Bx -I-  Rn/Bxl- Bactrk Bactris 2Bc* 2Bc' 

	

3dMfl 	mais 	Rn/Bx I3actrs 213c* v uca 	mafz 	Bactris 2 pij. yjçj 	rraíz yjçjj S 

JC 	129 	145 	539 532 60 	52 
J 	116 	139 	487 50* 	657 60 	62 	 174 	 48 	75 
D 	120 	164 	607 500 53 	85 
C' 	122 	146 	457 462 48 	58 	320 	 63 	53 
Mt 	114 	127 	447 57* 	624 
5' 	127 	130 	1000 1000 

Nota: Las 6 eh arras contiq uas cubren ei dorso y :as vertientes m jy suaves de una loma. Ei ordcn de siem b ra corresponde ai orde n de los rui igeros de 
izq u lerda a de recha en ias coas ro primeras rol u mnas. 

1 -7q ra nos de Bixa orei !ar.a sembrados cor 40-80 q ra nos de Reneo i mia sp. e n ei m ismo hoyo. 
* Bactds g asipaes sem orad o por pares. 

ademas 10 caSas, t 11 caSas, 	6 caSas. 

Denevan 1971: 505; Descola 1989: 226, 228-
22; Jo}inson 1983: 40-42). Aun cuando una 
parte de las diferencias en e] tamao de las lis-
tas se deba probables -nente atribuir a] grado 

variable de profundización de las encuestas, 

los extremos entre algo más de 10 hasta 80 
especies cultivadas parecen sustentar una 

realidad certera, es decir, eI hecho que los 

diferentes pueblos amazónicos manejan dife-
rentes grados de biodiversidad dornésticada en 
términos de números de especies cultivadas. 

Sin embargo, seria erróneo pensar que 

todas las especies domesticadas se encuentran 

entre-mezcladas en un chacra. Una parte de 

estas especies se encuentran casi exclusiva-

mente en huertas caseras (p.ej., aji, culantro, 

plantas medicinales; Vickers 1983: 37-38, 
Johnson 1983: 39) y otra parte - los árboles 
frutales - rodea las casas formando a menudo 

pequeios bosquecitos (cf. Achuar: Descola 
1988: 237 y observaciones personales entre los 

Huitoto, Bora y Secoya). Eso no exciuye que 

ciertas especies, en particular los frutales, 

aparecen también en las chacras, pero más 

bien a título de individuos dispersos, que son 

generalmente sembrados los últimos, de ma-

nera a preparar la futura "purma", en la que se 

seguirá manteniendo y cosechando frutas 

durante varios aflos (ei ejemplo bora: Denevan 
y Padoch: 1988, 1990). Por otra parte, ocurre, 

como lo observamos en las chacras huitoto, 

que ciertas plantas herbáceas, en particular 
tubérculos (Canna sp., Xant/,osoma sp., 
Ca/aclium sp., ('o/ocasia sp., ('a/athea sp.), se 
concentran puntualmente en ciertos puntos 

de la chacra enriquecidos con carbón y ceniza 

o nidos de comején de tierra queniados 

(Gasché 1976: 122). Tales ocurrencias pun-
tuales (le ciertas especies, por cierto, enrique-

cen ei inventario de los cultígenos observables 

en las chacras, mas modifican sólo mínima-

mente eI grado de homogeneidad mono- o 

pluri-específlca de ias asociaciones predomi-

nantes en las chacras o sus sectores. 

En lo que sigue profundizamos cl 

ejemplo deI manejo de la hiodiversidad domes-

ticada tal como lo hemos observado (1978-79) 
entre los Secoya deI rio Yubineto, un afluente 

occidental dei rio Putumayo. Caracterizamos el 

tipo de su cultivo mixto y describirenios los 

patrones de siembra para presentarlos como 

ejemplos que sirvan para la experimentación 

en otros medios sociales y edáficas y contribuir 

a la divulgación de diferentes modalidades dei 

Francua. E-mail:jurgas'compuserve.cor-n 

2 Nuestras abservaciones se hicieron sobre todo un ciclo ogricoia desde mediados de dic. 7977 basto set. 7978 y co nos'. 7979 en Bel/avisto (Usevyi quebrado 
Yubintto) - Cabe anotar que e/modela aqui descrito difiere dei tipo //amodo entre-siembra de bojo diversidad' y descrito por Vickers (7983:38-39) por dos 
rasgos sobreso/icntes: (7) una mayor diversidod de cu/tigenos olimenticios poria genera/izacidn dela siembra de Reneo/mia y Bactris gosipaes cri/a mayor 
parte de/a superficie; (2) la siembro individual de/a yuca, cuondo Vickers obscrvd (39) monnicuios con3 estacas. La moyor diversidod co las chocras de 
Bel/avisto se explico ta/ vez poria ausencio dci 7ordrn cascro coo 'entrc-sie,nbro de oito diversidad' descrito por Vickers (37-38) E/coso de un otanacultivo - 
p/otana - tombién se d,d tn Bel/avista coo ei propdsito de venderei producro o comerciantes f/uvia/es, pero, parstr probo b/e,nente uno modalidod recieott 
ois/oda no se/o discute aqui. 
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manejo de ia diversidad y de sus ventajas ali-

menticias, agronómicas 3' ecológicas. 

(Para la variante secoya (lei Ecuador, 

ver: Vickers 1989). 
Las chacras secoya 5011 (lei tipo cultivo 

mixto por mancha/es, como lo reveian los dos 

patrones de siembra observados y justificados 

por los mismos Secoya: en ei uno se asocian (1) 

yuca, maíz, Rencalmia sp., Bixa ore/lana y 
Bactris gasipaes, en ei otro (2), niaíz y plátano, 

y eventualmente yuca (pero en menor densi-

dad). Estas dos asociaciones cubren en conjun-

to ia totalidad de la c}iacra y  su patrón de 

siembra está deterniinado por las distancias 

intra- e inter-especificas que separan los indi-

viduos sembrados (cuadros 1 y 2). 

CUADRO 2: distancias intra- e inter-especificas 
promedias en Ia asociacián (2), en cm. 

plátano yuca rnafz 

chacra plátano yuca tnaz 

JC 289 167 

J 316 154 

D* 289 186 147 

Nota: El urden de sienibra corresponde ai urdcn de Ins cultigenos rJe 

izquierda a derech a. 

adentis: 1 Baciris gasipaes y 4 E ierbas niorosas 

Lo que nos permite habiar de un patrón 

de siembra conscientemente manejado por los 

Secoya es ei control visual que eilos ejercen 

sobre ias distancias que observan entre los 

individuos de una especie y de especies dife-

rentes en cl momento de ia siembra. Eso es 

particularmente claro en ia primera asociacián 

(1): cada siembra se orienta en la localizacián 

de los individuos previamente sembrados. La 

siembra comienza con ia plantación de la cafia 

de azúcar a io largo de algunos troncos, y 

enseguida , dei plátano que se agrupa en ias 

secciones mejor quemadas y abonadas de ia 

roza. Las estacas de yuca sembradas unos dias 

más tarde evitarán los manchales de piatanos 

(o, en caso de mezciarse con los plátanos, 

serán sembradas en mayores distancias/menor 

densidad) y orientarán posteriormente la ubi-

cación de los hoyos dei niaiz, cuya distancia 

intra-especifica, sin embargo, es reguiarmente  

mayor que la de la yuca, ai contrario de lo que 
observó Vickers en Ecuador (1983: 39). 
Cuando se siembra la Renealmia, se observa 

los hoyos dcl maíz que ha germinado; sin 

embargo, más importa respetar una mayor dis-

tancia respecto a la yuca (más densa que ei 

mau) cuyo desarrolio a lo largo de un afio/aro 

y medio entrará en competencia con eI de ia 
Repea/mfa, mientras que ei maiz será elimina-

do por cosecha aprox. 3 meses después de la 
siembra de la Renealinia. Los hoyos de la 
Renealmia (asociada con achiote) son marca-

dos por un folioio de cogollo de la palrnera 
Maximiliana niaripa, que ayuda, por un lado, a 

respetar las mayores distancias intra-específi-

cas, y, por ei otro, junto con los otros puntos 

de siembra maniflestos en la chacra, a orientar 

la siembra subsecuente de la Bactris gasfpaes, 
cuyos hoyos son, a su vez, marcados por 

un foliolo de cogolio de Jessenia bataua o de 
ia paimera puti, que permiten observar 

ias distancias entre Bactris o pares de Bactris 
en eI proceso de la siembra y que orientarán 

la siembra de los últimos cuitígenos (árboles 

frutales, piia, hierbas olorosas, /pomoea 
batatas, Dioscorea, Banisteriopsis - planta 

halucinógena -, y ai final, tabaco). La Bactrisse 
siembra a veces (chacra J y M) por pares con 

dos fines declarados: (1) cuando ei ratón 

come uno, siempre queda ei otro; (2) cuando 
un tronco tiene espinas, se puede subir en ei 

otro para cosechar con mayor facilidad eI raci-

mo. En este caso ei foliolo se planta a media 

distancia entre los dos hoyos y ia distancia 

entre pares es mayor que entre los hoyos de 

Bactris sembrados uno por uno. 

Cabe mencionar que ei maíz, según 

este sistema, cubre ia totaiidad de la chacra, 

igual que ia yuca en ei caso en que se 

asocia con eI plátano , pero ambos con densi-

dades distintas según la asociación en ia que 

entran. Existen dos clases de yuca: "yuca 

dulce" y "yuca amarga", ias que se siembran 

separadamente, aproximadamente en ia pro-

porción de 1:1 o 2:3, sin mezciarias como 

ocun-e en las chacras de los pueblos vecinos, 

huitoto y bora. 

La homogeneidad de los dos patrones 

de siembra (asociaciones), sin embargo, puede 

ser perturbada por la entre-siembra de algunos 
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cultigenos escasos y cuyo lugar de siembra 

obedece aI criterio, no de la distancia, sino de 

ia fertilidad: ia cercania de troncos, cepas o ia 

presencia de carbón y ceniza. A esta categoría 

de cultígenos pertenecen la cafla de azúcar, la 

Dioscorea sp., la Ipomoea batatas y ias 

Arceas, una variedad de Banisteriopsis y el 

tabaco. Ciertos árboles frutales como ia Pou-
rouma cecropiae folia y la Pouteria cainito, as 

como dos variedades de Banisteriopsis se plan-

tan cerca de las cepas de árboles tumbados. 

1a siembra de algunos cultígenos her-

báceos, parece obedecer ai criterio de] azar: 

una especie de Solanum se come y ias semi]-

las son escupidas en ia chacra inmediatamente 

después de ia quema, la semilia de la Physalis 
angu/ata se entierra en ei centro de ia c}iacra, 

y ias herbáceas odorantes oko ma}a, kono 
ma)'ayyape también se colocan en medio de 

la chacra, igual como curre con ei árbol de la 

Inga edulis. 

En resumen, podemos caracterizar ei 

manejo de la biodiversidad domesticada en ias 

chacras seco,ya por una combinación de tres 

criterios: (1) dos patrones de siembra relativa-

mente homogéneos que crean dos tipos de 

manchales (asociaciones) de cultivos mixto que 

cubren juntos la totaiidad de la chacra; (2) ia 

presencia de puntos o lugares de mayor ferti-

iidad acondiciona la siembra de una serie de 

cultigenos más exigentes que enriquecen 

esporádicamente los cultivos mixtos homogé-

neos; y (3) ei azar parece presidir a ia siembra 

de un pequeflo grupo de cultigenos, mayor-

mente herbáceos, y enriquecer, a su vez y por 

lugares aisiados, los cuitivos mixtos homogé-

neos. De esta manera, ia aplicación de estos 

tres criterios produce superficialmente una 

chacra desordenada, cuyo orden subyacente, 

sin embargo, revela a la vez la racionalidad y 

los criterios dei manejo de ia biodiversidad 

domesticada en chacras de cultivo mixto por 
mancha/es. 
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Caracterização do sistema integrado de produção 
agro-silvi-pastoril-rotativo (Voisin) com clones de 

Eucalyptus para usos múltiplosV 
Rerato Luiz Gris} MACEDO (1), Nelson VENTIJRIN 1(1); Jozébio Esteves GOMES (2), LHian TELLES(2) 

(1), (2) Unïversïdade Federal de Lavras-MO 

Pesquisas sobre sistemas agroflorestais 

nas regiões do cerrado do Brasil, consideram 

que os sistemas integrados de produção agro-

silvi-pastoris, juntamente com a diversificação 

de cultivos e o preparo do solo, são fatores que 

podem favorecer a sustentabilidade destas 

regiões pois contribuem para aumentar e man-

ter o potencial produtivo (lestes agroecossis-

temas . A integração da floresta com agricul-

tura e pecuária, parece ser uma alternativa 

interessante, não só pela diminuição dos cus-

tos de mão-de-obra dispendida na manu-

tenção e na proteção do povoamento, como 

também pela otimização do uso do solo, per-

mitindo a obtenção simultânea de produtos de 

origem vegetal e animal. Neste sentido, o sis-

tema agroflorestal agro-silvi- pastoril -rotativo 

desponta-se como unia das possíveis alternati-

vas tecnológicas a serem implementadas, prin-

cipalmente, por permitir conciliar os objetivos 

de produção floresta], agrícola e pecuária 

numa mesma área e na mesma unidade de 

tempo (Macedo, 1998). A implantação e a 

manutenção das florestas de eucalipto nos cer-

rados, após a eliminação dos incentivos fiscais 

para reflorestamentos, tornaram-se menos 

atrativas economicamente para a maioria dos 

projetos florestais. Por este motivo, cada vez 

mais, empresas vêm procurando alternativas de 

usos múltiplos da floresta, e neste sentido os 

sistemas agroflorestais, tem-se despontado 

como uma das alternativas mais atrativas para 

os investidores. A Universidade Federal de 

Lavras (UFLA) através do Departamento de 

Ciências Florestais em parceria com a 

Companhia Mineira de Metais (C.M.M.), vem 

ao longo dos últimos seis anos desenvolvendo 

projetos que têm por objetivos fornecer 

embasamento teórico e subsídios técnicos-

científicos, para viabilizar na prática, a implan- 

tação e o manejo dos consórcios dos Sistemas 

Agro-Silvi-Pastoril-Rotativo (Voisin) com 

Eucalipto. Portanto, os objetivos do presente 

trabalho são de caracterizar e divulgar o mane-

jo cio Sistema integrado de Produção Agro-

Silvi-Pastoril-Rotativo (VO1SIN) com clones de 

Eucalyptus Para Usos Múltiplos, lmplantados 

na Regiào Noroeste do Estado de Minas Gerais 

- Brasil. 

Metodologias. Na implantação dos 

Sistemas Agro-Silvo-Pastoril-Rotativo (Voisin) 

têm-se utilizado espaçamento de 10 x 4m e 

mudas clonais de Eucalyptus camaldulensis e 

de Eucalyptus urophylla selecionados para a 

produção de madeira para serraria. Estes sis-

temas agroflorestais foram instalados ao longo 

deste últimos seis anos na Fazenda Riacho da 

Companhia Mineira de Metais, localizada no 

município de Paracatu, Minas Gerais, a 170 36' 

de latitude sul e 46o 42' de longitude oeste, 

com altitude de 550 metros. Segundo a classi-

ficação climática de Kbppen, a região apresen-

ta clima tropical úmido de savana, tipo AW, 

com inverno seco e verão chuvoso. A tempe-

ratura média anual é de 22,6o C, sendo a 

média do mês mais frio superior a 180 C e a 

média do mês mais quente de 29,10 C. A pre-

cipitação média anual é de 1400nim, concen-

trada principalmente nos meses de novembro a 

fevereiro, sendo que no mês mais seco é infe-

rior a 60mm. A vegetação natural da região é 

constituída por cerrados representados por 

seus vários tipos, desde campos a cerradões e 

florestas ciliares subperenifólias, principal-

mente nas proximidades dos rios. O solo do 

local foi classificado como latossolo vermelho 

amarelo distrófico, ocupando terrenos pratica-

mente planos. Em dezembro de 1993 implan-

tou-se estes sistemas agroflorestais em oito 

talhões retangulares de 37,5 ha cada um ( com 

VTroboffio cientifieo realizado com apoio do Fundação de Amparo o Pesquiso do Estado de Minas Gerais - FAPEMIO. 
1 Professores do Universidade Federal de Lavras - Deportorriento de Ciências Florestais - Cx Postal 37- CEP - 37200-000 - Lavras-MO - Brasil. E- 
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750 x 50Dm). O preparo e correção do solo 

consistiram de: aplicação de 2,5 ton/ha de cal-

cário Zincal MMA (85 0/o de PRNT), com uma 

aração profunda e duas gradagens niveladoras 

Os camalhões de plantio dos clones de 

Eucalyptus foram levantados com grade bed-

ding e apresentam alturas aproximadas de 

40cm e estão dispostos no sentido leste-oeste, 

no espaçamento de 10 x 4m . Principalmente, 

para se prover de luz as culturas agricolas e 

pastagens (Brachiaria decumbens e Panicum 

maximum - Var. Tanzânia) a serem consorci-

adas nestas entre linhas de eucalipto.Para 

adubação de plantio do eucalipto aplicou-se 

13,59 da fórmula 04-30-16 (NPK + Zn) mais 

0,9g de FTE por metro linear de camalhão de 

plantio. O preparo, correção e adubação do 

solo das entrelinhas de eucalipto, para o plan-

tio dos consórcios com arroz (Oriza sativa), soja 

(Glycine max), milho (Zea mays), sorgo 

(Sorghum vulgare), feijão (Phaseolus vulgaris) e 

pastagens foram realizados conforme as sug-

estões advindas das análises de solo, respeitan-

do-se as recomendações técnicas para cada 

uma das respectivas culturas consorciadas. 

Resultados e Discussão. Os resultados e 

discussão se referem 5 caracterização propria-

mente dita do sistema integrado de produção 

agro-silvi-pastoril -rotativo. A seguir, são apre-

sentadas as propostas de consórcios com 

Eucalipto e de manejo seqüencial de implan-

tação do sistema. Ano Zero: no ano zero, ini-

cial das atividades, teremos a abertura (lo cer-

rado, seguida da venda da madeira destas 

respectivas áreas. A correção e adubação do 

solo é realizada conforme as recomendações 

técnicas para a cultura do Eucalipto, em 

função das análises de solo. As mudas clonais 

de Eucalyptus camaldulensis e Eucalyptus uro-

phylla são plantadas em camalhões de aproxi-

madamente 40cm de altura, no espaçamento 

de 10 x 4m, na direção leste-oeste. Neste ano, 

as entrelinhas de Eucalipto são plantadas com 

variedades de arroz adaptadas 5 região. E, 

serão conduzidas conforme as recomendações 

técnicas pertinentes ao seu manejo. Os restos 

culturais da sua colheita são incorporados ao 

solo; Ano Um: no ano um, estas mesmas 

entrelinhas de Eucalipto, são preparadas e cul-

tivadas com a cultura da soja, segundo as suas  

recomendações técnicas de manejo. Os restos 

culturais da sua colheita são também incorpo-

rados ao solo; Ano Dois: para o ano dois, as 

entrelinhas de eucalipto poderão ser consorci-

adas de várias maneiras, a saber: com formação 

de pastagens, associadas a plantio e colheita 

de arroz, no sistema denominado "Barreirão 

Modificado", ou, consórcio Eucalipto x soja; 

ou, consórcio Eucalipto x milho; ou, consórcio 

Eucalipto x feijão; ou, consórcio Eucalipto x 

milho x feijão; ou consórcio Eucalipto x sorgo. 

Os respectivos restos culturais (Ias colheitas são 

também incorporados ao solo. As árvores de 

eucalipto são desramadas até a altura de 

2,40m do solo; para se amenizar os efeitos 

competitivos com as culturas agrícolas e, con-

fcrir no futuro, fustes livres de nós, com mel-

hor qualidade e de maior valor agregado na 

época do seu corte; Ano Três: para o ano três, 

as entrelinhas de eucalipto poderão ser mane-

jadas das seguintes maneiras: a) Nos módulos 

que foram no ano anterior consorciados com 

pastagens formadas pelo Sistema Barreirão 

Modificado, estima-se unia capacidade suporte 

média de 0,8 a 1,2 unidades animais / hectare 

/ ano (U.A./Ha / ano); e serão manejados para 

engorda de gado de corte. A aquisição de 

novilhos terá periodicidade bianual, uma vez 

que o prazo considerado para engorda é de 2 

anos. Assim, a cada 2 anos os bois gordos 

serão vendidos e, será necessário adquirir 

novilhos para iniciar um novo ciclo de engor-

da. Os novilhos deverão ser adquiridos com um 

peso médio de aproximadamente 150 kg; 

decorridos 2 anos, espera-se que os mesmos 

atinjam 450 kg e, estarão prontos para o abate. 

Adotando-se uru rendimento de carcaça de 

500/o, espera-se uma produção de 15 arrobas 

de carne por hectare a cada 2 anos de pastejo. 

Para a instalação da fase silvo-pastoril do sis-

tema, cada uni dos talhões retangulares de 

37,5ha são subdivididos em piquetes de apro-

ximadamente 1,5 ha, e demarcados através de 

cercas elétricas de arame liso fixados nas 

próprias árvores de Eucalipto existentes. Estas 

cercas elétricas estão acopladas a um sistema 

de geração de energia solar, com baterias 

instaladas no próprio local. A rotação do gado 

de corte (Bos indicus - raça nelore)nas pasta-

gens dos piquetes é conduzida conforme as 
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recomendações técnicas propostas no manejo 

de pastagens pelo método VO1S1N; b) Ou, com 

formação de pastagens associadas a plantio e 

colheita de arroz, no sistema "Barreirão 

Modificado"; ou, consórcio Eucalipto x milho; 

ou, consórcio Eucalipto x feijão; ou, consórcio 

Eucalipto x milho x feijão; ou, consórcio 

Eucalipto x sorgo. Os respectivos restos cultu-

rais das colheitas deverão ser incorporados ao 

solo; Ano Quatro: para o ano quatro, as entre-

linhas de eucalipto poderão ser manejados da 

seguinte maneira: nos módulos consorciados 

anteriormente com pastagens formadas pelo 

sistema "Barreirão Modificado", as recomen-

dações de manejo, são as mesmas propostas 

para o ano três, alternativa a; ou, para aqueles 

módulos que foram consorciados no ano ante-

rior com cultivos agrícolas, recomenda-se a 

formação de pastagens associadas a plantio e 

colheita de arroz no sistema "Barreirão 

Modificado". A partir do ano cinco, teremos 

efetivamente a implantação do Sistema Silvo-

Pastoril, envolvendo Eucalipto x Produção de 

carne de gado de corte. Se necessário, poderá 

ser realizado um desbaste seletivo para o 

eucalipto, visando diminuir a competição e 

sombreamento sobre as pastagens e, com a 

venda desta madeira, antecipar receitas ao 

fluxo de caixa do sistema. Recomenda-se tam-

bém que todas as árvores de eucalipto 

renianescentes sejam desramadas até a altura 

de 7 metros do solo. E, que a manutenção (ias 

pastagens seja feita de 3 em 3 anos após sua 

implantação. A partir cio ano cinco, conforme 

a opção de manejo sequêncial adotada, tere-

mos uma periodicidade anual de vendas de 

bois gordos. E, coincidência do corte raso, 

reforma da floresta e das pastagens a partir do 

ano onze. Os capins utilizados para formação 

de pastagens são: Brachiaria (lecumbens e 

Panicum maximum - Var. Tânzânia. Após o 

plantio do capim nas entrelinhas de eucalipto, 

recomenda-se que o gado de corte comece a 

pastejar estes piquetes somente 1 ano após a 

sua instalação. As silagens das colheitas de 

sorgo forrageiro são preparadas nas próprias 

entrelinhas de plantio de Eucalipto, utilizando-

se do método de ensilagem de superfície com- 

pactada e coberta por lona plástica preta. E, 

são utilizadas para a complementação alimen- 

tar do gado de corte nas épocas secas do ano, 

nas áreas adjacentes de consórcio de pastagens 

x Eucaliptos. As árvores de Eucalyptus, com 

alturas médias superiores a 22 metros serão 

colhidas para usos múltiplos conforme o 

seguinte esquema: a) Toras até a altura de 

desrama artificial de 7 metros serão dire-

cionadas para serraria; b) Toras entre 7 a 13 

metros, serão comercializadas para postes; c) 

Toras entre 13 a 18 metros, serão comercial-

izadas para construção civil; d) Toras a partir 
de 18 metros serão comercializadas para cercas 

rurais e, c) As partes terminais das toras e 

galhos grossos serão comercializados como 

carvão vegetal para uso doméstico. Apesar das 

várias opções de manejo do sistema agro-silvi-

pastoril-rotativo (VOIS1N), atualmente, na 

prática, a C.M.M. tem preferido conduzir suas 

florestas de eucalipto com consórcios agrícolas 

durante os dois primeiros anos e, a produção 

de pastos a partir do terceiro ano. Oliveira et 

aI., (1997) realizaram estudos de análise 

econõmica (leste sistema, considerando-se a 

metodologia de manejo exposta anterior-

mente, no qual, para se estimar as receitas do 

Eucalyptus consideraram-se 3 níveis de produ-

tividade ou de incremento médio anual (1MA) 

para a floresta, ou seja, 15, 25 e 35 st/ha/ano. 

Além disso, simularam-se a seguintes possibi-

lidades para utilizar a madeira produzida: a) 

toda a madeira produzida é utilizada para 

energia; b) 80 0/o da madeira é utilizada para 

energia e 200/o é utilizada para serraria; c) 650/o 

da madeira é para energia e 350/o  é para serraria 

e, d) 50/o da madeira é para energia e 50/o é 

para serraria. Os métodos usados para analisar 

a viabilidade econômica do sistema agro-silvi-

pastoril -rotativo foram o valor presente líquido 

(VP1J, calculado para uma taxa de desconto de 

100/o ao ano, e a taxa interna de retorno (T1R). 

Os resultados desta análise econômica permiti-

ram concluir que: a) níveis baixos de produ-

tividade do eucalipto inviabilizam economica-

mente o investimento no sistema agro-silvi-

pastoril-rotativo; b) a lucratividade do sistema 

aumenta significativamente à medida em que 

se eleva a proporção da quantidade de madeira 

vendida para serraria em relação à proporção 

da quantidade de madeira vendida para ener-

gia. Os técnicos da C.M.M. admitem que as 

347 



II Congresso Brasi leito de Sistemas Agroflorestais 

produtividades médias das lavouras de arroz 

(1400 kg/ha), soja (1680 kg/}ia), milho (1980 

kg/ha) e sorgo ( de 35 a 40 t/ha) são baixas, 

quando comparadas com as obtidas em sis-

temas de monocultivos das respectivas culturas 

em regiões tradicionais de produção. Porém, as 

receitas destas colheitas oferecem suporte 

econômico para a formação da floresta nos 

primeiros anos de seu estabelecimento. E, tam-

bém propicia e favorece o preparo do solo para 

a introdução das pastagens melhoradas de 

capins braquiária e tanzânia. 

Conclusão. O manejo das florestas de 

clones de Eucalyptus para usos múltiplos 

através da consorciação com cuitivos anuais 

nas entrelinhas, durante os primeiros anos da 

instalação da floresta, seguido posteriormente 

da instalação de pastagens perenes para 

engorda de gado de corte, se apresenta como 

uma das alternativas potenciais para amortizar 

os custos iniciais de implantação e  

manutenção cia floresta, permitir um fluxo de 

caixa contínuo ao longo do período de niatu-

ração (ia floresta, e ainda fornecer rendas adi-

cionais. 
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Caracterização e avaliação de sistemas 

agroflorestais na Amazônia Ocidental: 

Projeto RECA, um estudo de caso 
Aureny Maria Pereira LUNZ(i); Idésio Luis FRANKE (1); Claudenor Pinho de SÁ (1); 

Carlos Mauricio Soares de ANDRADE (2) 

(1) Embrapa Acre, Rio Branco-AC. (2) Pós graduando UFV, Viçosa-MG 

Corno alternativa aos modelos tradi-

cionais de uso cia terra nos trópicos começou-

se a fomentar, no final dos anos 80, a explo-

ração de pequenas propriedades agrícolas, com 

uso de um sistema produtivo que se asseme-

lhasse ao ecossistema local, buscando-se 

implantar espécies florestais consorciadas com 

culturas agrícolas (anuais e perenes) e/ou ani-

mais, conhecido tecnicamente como Sistemas 

Agroflorestais (SAF5). 

Neste contexto, um grupo de agricul-

tores em Rondônia organizou-se em busca de 

alternativas econômicas para suas terras, for-

mando uma associação de produtores designa-

da Projeto RECA (Reflorestamento Econômico 
Consorciado e Adensado). Em 1988, essa orga-

nização de agricultores elaborou uni projeto 

alternativo, que teve como base a implantação 

de sistemas agroflorestais. 

Tal proposta tinha como objetivo 

implantar sistemas de uso da terra mais 

sustentáveis. Para os agricultores, os SAFs, por 

apresentarem unia estrutura e dinâmica seme-

lhante ao ecossistema da floresta, apresentari-

am maior segurança do ponto de vista ecológi-

co e maior produtividade nos solos pobres da 

Amazônia, gerando com isso, um maior 

retorno econômico às famílias e melhoria da 

qualidade de vida. 

Neste contexto, o trabalho caracteriza 

os sistemas agroflorestais do Projeto RECA, 

analisando os componentes dos sistemas, 

interações, densidade, arranjos, manejo, produ-

tos e serviços gerados e dificuldades e benefí-

cios existentes. 

O ecossistema da região estudada é de 

floresta tropical úmida. A pluviosidade média 

anual é de 1.900 mm, com estação seca bem 

definida de julho a setembro, temperatura 

média de 25°C e umidade média relativa do ar  

de 87/o. O solo ,  dominante é Argissolo 

Vermelho Amarelo Alico, associado a Latossolo 

Vermelho Amarelo Alico, com relevo suave 

ondulado. 

A pesquisa realizada em 1997, consis-

tiu, inicialmente, na compilação de dados 

secundários da área de interesse, obtidos 

através de revisão bibliográfica e contato com 

pessoas ligadas ao projeto. Posteriormente, foi 

realizado um levantamento de campo, com 

entrevistas aos produtores e visita aos SAFs. 

Devido ao elevado número de agricultores 

membros da associação, foram entrevistados 

apenas 10 0/o (30), selecionados de forma 

aleatória. 

Os membros do Projeto RECA, em sua 

maioria, são migrantes de outras regiões. O 

RECA é um projeto concebido e dirigido pelos 

próprios agricultores, ou seja, pelos agrossil-

vicultores, como autodenominam-se. Adota 

um processo de organização comunitária que 

busca cooperação e solidariedade entre os 

membros e um modelo de produção agrossilvi-

cultural que respeita o meio ambiente e as 

peculiaridades da região. 

o tempo médio de residência dos 

agricultores nas propriedades é de 12 anos, 

demonstrando um baixo índice de migração, 

ao contrário do que ocorre na maioria dos pro-

jetos de colonização do INCRA. O tamanho• 

médio dos lotes é de 100 ha e, em média, 67% 

da área da propriedade encontra-se com 

floresta nativa. O uso da terra na área de ação 

antrópica está representado, em ordem 

decrescente, por pasto, sistemas agroflorestais, 

perenes solteiras, capoeira e culturas de 

subsistência. 

A renda média anual (R$ 4.100,00) 

auferida pelos associados é superior a da maio-

ria dos pequenos agricultores da região. Vale 

7 

1 Eng. Age. Ernbropa Acre, CP 392. 69907- 180, Rio Brnnco -A 6, aurenyQicpafocembrapa br 	
349 



III Congresso Brasileiro de Sistemas Agro lioretIais 

ressaltar que 74 0/o da mesma é proveniente das 

culturas perenes (Sá et. ai. 1998). 

1-lá três modelos básicos de sistemas 

agroflorestais adotados pela comunidade. 

Dois com fins econômicos e um modelo desti-

nado mais a subsistência, estando esses 

descritos a seguir. 

a) SAF / - Sistema agro florestal de 
cupuaçu, pupunhia e castanha-cio-brasil - 
Esses SAFs foram desenvolvidos pela própria 

comunidade, sob orientação de alguns técni-

cos. Começaram a ser implantados em 1989, 

encontrando-se atualmente com idades va-

riando de 8-11 anos. 

Os sistemas foram implantados com 

recursos de financiamento de instituições 

internacionais, a fundo perdido para a associ-

ação, mas financiado aos agricultores. Cada 

produtor recebeu US$ 958,001ha, parcelado 

em três anos. Como forma de capitalização 

para novos investimentos, este recurso é reem-

bolsado ao projeto, no prazo de dez anos, em 

produtos oriundos dos SAFs. Foram 206 

agricultores beneficiados com esse financia-

mento, podendo cada um implantar de 1-3 ha, 

abrangendo uma área total em torno de 400 

ha de SAFs. No entanto, muitos desses agricul-

tores ampliaram suas áreas de cultivo, com 

recursos próprios. Atualmente estima-se que a 

área desses sistemas é de aproximadamente 

650 ha. 

São SAFs do tipo silviagrícola, conheci-

dos na Região Amazônica como consórcio 

agroflorestai comercial ou muitiestrato. 

Verificou-se a formação de três estratos verti-

cais. O cupuaçu (Theobroma granc/iflorurn) 
forma o primeiro estrato, com altura média de 

4 m; o segundo é composto pela castanha-do-

brasil (Bertho/letfa excelsa), com aproximada-

mente 11 m e o terceiro é formado pela 

pupunha (Bactrís gasipaes), atingindo 15 m. 

Posteriormente a castanha tenderá a ultrapas-

sar a pupunha, constituindo-se no estrato 

superior. O espaçamento adotado no sistema, 

pela maioria dos produtores, foi de 7 m entre 

linhas por 4 m entre plantas, com pequenas 

variações. No entanto, a densidade de cada 

espécie e o arranjo são bastante diferentes, 

variam de 120-258 plantas de cupuaçu/ha, 

60-198, plantas pupunha/ha e 40-60 plantas  

de castanha/fia. Implantou-se culturas de sub-

sistência nas entrelinhas das espécies perencs, 

nos primeiros anos de cultivo do sistema. 

Produtos químicos, como defensivos 

agrícolas e adubos químicos, são evitados 

nesses sistemas, devido a filosofia do projeto 

que condena tal prática e estimula o uso de 

agricultura alternativa. 

As práticas de manejo de solo e das 

culturas utilizadas são poucas. A adubação 

realizada foi apenas por ocasião da iniplan-

tação das culturas, onde utilizou-se adubo 

orgânico nas covas. No entanto, é comum o 

uso de leguminosas como cobertura do solo. 

As podas, que são práticas de manejo impor-

tantes para a cultura do cupuaçuzeiro, pratica-

mente não são utilizadas. Por serem culturas 

novas para maioria dos agricultores, ainda falta 

domínio das técnicas para condução destas em 

cultivos racionais. 

O principal problema fitossanitário 

enfrentado é a broca dos frutos do cupua-

çuzeiro, causada pelo coleóptero ('onotra-
che/us sp. O fruto atacado não é comercializa-

do. Em algumas propriedades a broca, chega a 

comprometer boa parte da produção, chegan-

do a atingir índices de até 90o/o de frutos ata-

cados. Sua incidência é bastante variável de 

unia área para outra, existindo propriedades 

onde não há ocorrência da mesma. Há também 

a incidência de vassoura-de-bruxa (('rinipe//is 
perniciosa) no cupuaçu, sem no entanto afetar 

significativamente a produção. Na pupunha há 

a incidência de uma lagarta que ataca a mio-
rescência, no início de sua formação, prejudi-

cando o seu desenvolvimento, e plantas afetadas 

com broca do tronco. 

A produtividade das culturas no sis-

tema varia muito em função do manejo, den-

sidade de plantas, arranjo, tipo de solo, mate-

rial genético, idade do plantio, entre outros 

fatores. Pôde-se observar que a pupunha é 

muito agressiva, competindo em alto grau com 

o cupuaçu. De uma maneira geral, a produtivi-

dade do cupuaçu, diminui nas áreas onde a 

densidade de pupunha é maior. Porém, em 

áreas onde é maior a densidade do cupuaçu a 

produtividade desta não é afetada. A agressivi-

dade do sistema radicuiar dessa espécie e o 

excesso de sombreamento, causado pela alta 
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densidade de plantas e muitas vezes pela ine-

xistência de manejo dos perfilhos de pupunha, 

podem ser os responsáveis por tais fatos. O 

manejo de perfilhos e o desbaste de algumas 

plantas de pupun}ia diminuiria, em parte, 

alguns dos problemas. Poderiam ser deixadas 

as melhores pupunheiras como matrizes para 

produção de sementes. 

Observa-se uma queda na produtivi-

dade do cupuaçu em anos sucessivos, isto 

pode estar relacionado aos fatores citados 

anteriormente e ao empobrecimento do solo, 

causado pela exportação de nutrientes nas 

colheitas anteriores de cupuaçu e pupunha, 

visto que ambas espécies exportam em maiores 

quantidades o mesmos nutrientes, 1< e N. lsto 

indica a necessidade (le reposição de nutri-

entes, por meio (le adubação seja ela orgânica 

ou mineral. Neste sentido o uso de legumi-

nosas, que já é uma prática relativamente 

comum em algumas propriedades, deve ser 

incentivado, pois elas podem ser uma excelente 

fonte de nitrogênio. A casca dos frutos de 

cupuaçu também podem ser aproveitadas 

como adubo, pois é bastante rica em potássio. 

Há uma incompatibilidade dos componentes 

em relação a época de produção. As três espé-

cies possuem período de safra praticamente 

simultáneos. Tal fato, leva a uma competição 

de mão de obra nesse período, além de con-

centrar a renda em urna única época do ano, 

ao contrario do que preconizam os SAPs. 

A assistência técnica de órgãos oficiais 

é deficiente. O Projeto desenvolveu um sistema 

interno de assistência, no qual treina associa-

dos formando o agricultor técnico, responsá-

vel pela assistência técnica. 

O escoamento da produção é uru dos 

principais problemas enfrentados pelos produ-

tores. A dificuldade (le transportes e a pre-

cariedade tias estradas são os responsáveis por 

tal problema. 

A comercialização dos produtos oriun-

dos do sistema é livre. No entanto, pratica-

mente toda produção do cupuaçu é vendida 

para o RECA. Já em relação aos produtos da 

pupunha (semente, fruto e palmito), apenas 

uma pequena parte é comercializada com a 

associação, pois essa não tem infra-estrutura 

para absorver toda a produção, sendo a maior  

parte negociada com terceiros. Os produtos 

atualmente oriundos desse sistema são frutos 

de cupuaçu, onde somente a polpa e as 

sementes são comercializadas. O Reca já vem 

trabalhando, em pequena escala, com a fabri-

cação de doces e geleias. A pupunha, além de 

frutos, fornece palmito, oriundo do desbaste 

de perfilhos. O mercado para fruto de pupu-

nha "in natura" é limitado. A associação vem 

trabalhando na possibilidade de produção de 

farinha de pupunha e fruto em conserva. O 

grande mercado para a pupunha vem sendo, 

além do palmito, a comercialização de 

se mentes. 

i» SAP 2 - Sistemas agro/Jorestais de 
pupunlia com espécies florestais - A necessi-

dade de diversificação da produção, somada às 

dificuldades na comercialização de frutos de 

pupunha, em oposição à crescente demanda 

de mercado de palmito, incentivaram o RECA a 

investir no cultivo de pupunha para produção 

de palmito. Em 1994 esses sistemas 

começaram a ser implantados. 

Devido a visão ecológica dos produ-

tores e a maior facilidade para aquisição de 

financiamentos, os plantios de pupunha, para 

produção de palmito, não foram realizados em 

monocultivo, como ocorre comumente nas 

plantações comerciais com esse fim. Utilizou-

se o consórcio com espécies florestais diversas 

tais corno, mogno (Swietenia macropliylla), 

freij ó (cordia alliodora, ba n d arra (Sc/nzolo-
bium aniazonicuu4, cedro (cedrela odorata), 
teca (Tectona grandisL cerejeira (Torresia acre-
ana), castanha-do-brasil (Bertliol/etia excelsa), 
cumaru (Dipterix odorata), amarelão (Aspidos-
perma vargas4 copaíba (copaiba mu1tj7uga), 
andiroba (campa guianensis, entre outras. 

Muitos produtores aproveitaram os espaços 

disponiveis e plantaram, nos primeiros anos, 

culturas de subsistência nas entrelinhas. 

Esses sistemas também foram financia-

dos por entidades internacionais e pelo FiNO 

(Fundo Constitucional do Norte). A primeira 

fonte de financiamento foi a fundo perdido 

para a associação, sendo 1 ha/produtor, num 

total de 200 ha e pelo FNO, em média 2 

ha/produtor. Muitos produtores ampliaram a 

área de cultivo com recursos próprios e atual-

mente estima-se que há aproximadamente 450 
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hectares desse SAF. 

São sistemas agroflorestais do tipo si]-

viagrícola, onde foram utilizados vários 

espaçamentos, com densidades variando de 

2.000-5.000 plantas de pupunha/ha e 66-100 

plantas de espécies florestais/ha. 

O grande desafio é selecionar espécies 

florestais e espaçamentos adequados, visto que 

a pupunha requer muita luminosidade e por 

sua vez as espécies florestais tendem a ter 

desenvolvimento arbustiforme, quando em 

presença de grandes espaçamentos ou seja 

com muita luminosidade. Até o momento a 

pupunha vem tendo uma produtividade 

razoável, pois as espécies florestais ainda não 

tiveram uma influência forte sobre a mesma, 

no entanto verificou-se algumas espécies 

como a cerejeira com fuste deformado. A teca 

e a bandarra têm sido as espécies que tiveram 
um melhor desempenho. 

Observou-se grande incidência da 

broca das gemas apicais Hyps/0y/a grande//a 
nas Meliáceas. Detectou-se a ocorrência de 

uma lagarta, não identificada, no freijó que 

também ataca os brotos terminais. 

O produto atualmente obtido desse sis-

tema é palmito de pupunha; futuramente se 

terá madeira e sementes de espécies florestais. 

Como o Projeto ainda não dispõe de infra-

estrutura de processamento adequada para 

absorver toda a produção de palmito, a comer-

cialização do palmito é livre, sendo vendida 

para empresas locais de beneficiamento como 

a Bonal ou para pequenos atravessadores. 

c) SAP3 - Qu/nta/agro/loresta/- Estão 
presentes em todas as propriedades e são 

manejados geralmente para subsistência, no 

entanto, algum excedente é comercializado, 

permitindo uma renda suplementar a essas 

famílias. Formam diversos estratos verticais, 

sendo os componentes distribuídos de forma 

bastante irregular, não seguindo nenhum 

arranjo espacial pré-determinado, sendo seu 

estabelecimento feito ao longo do tempo. 

São relativamente pequenos, em média 1,0 ha, 

nos quais são investidos somente rnâo-de-obra 
familiar. 

ldentificou-se 155 espécies de vegetais 
e 7 de animais, totalizando 162 espécies, per-

tentencentes a 78 famílias. Seis famílias  

desta cara m -se em número de espécies, sendo 

estas lamiaceae, Myrtaceae, Arecaceae, 

Asteraceae, Euphorbiaceae e Araceae. Os com-

ponentes frutíferas e medicinais foram os que 

apresentaram um maior número (le espécies, 
31 0/o e 28 0/o respectivamente. Há quintais mais 

diversificados, com 45 espécies/quintal, e out-

ros menos diversificados, com 13 espé-

cies/quintal. Observou-se, em média, 26 

espécies/quintal. As frutíferas, florestais e 

ornamentais foram os componentes de maior 

freqüência, estando presentes em todos os 

quintais estudados. As plantas medicinais tam-

bém ocorreram em uma parcela significativa 

(76%) das propriedades, fato este atribuído; 

provavelmente ao "Projeto de Saúde 

Alternativa" existente na comunidade. Em 

relação ao componente animal verificou-se 

que as aves foram os mais frequentes, princi-
palmente as galinhas (Ga//us doinesticusj, que 
ocorreram em 96 0/o dos quintais estudados. 

Conclusão 

O RECA adota um processo de organi-

zação que propicia o desenvolvimento da 

capacidade organizacional e gerencial de seus 

associados e um modelo de produção agrossil-

vicultural, que respeita o meio ambiente e as 

peculiaridades da região, sendo provavelmente 

estes um dos principais fatores de sucesso do 

projeto. Com  todos os erros e acertos, não há 
dúvidas que a iniciativa dos produtores do 

Projeto RECA, em busca de alternativas sócio-

econômicas, utilizando sistemas de uso da 

terra que respeitam a vocação agroflorestal da 

região, é ímpar na Amazônia, devendo ser 

apoiada e até seguida por outras organizações 
de produtores. 

Referências bibliográficas 

SÁ, C.P de; MIJNIZ, P.S.B; SANTOS, J.C. dos; 

LUNZ, A.M.P; FRANKE, 11; BEZERRA, A.L. 

Análise dos aspectos físicos, sociais e econômi-

cos do projeto RECA. Rio Branco: Embrapa-

CPAF/AC, 1998. hp. (Embrapa-CPAF/AC. 

Circular Técnica, 26). 

352 



Scçâo Técnka II - SAF no Manejo da Paisagem Rural 

Castanhais Nativos: um caso de domesticação 

incidental de uma espécie dominante do 

dossel de floresta tropical. 
Henrique dos Santos PEREIRA(i) 

(fl Universidade do Amazonas 

A noz da castanha-do-brasil é o princi-

pal produto florestal não-madeireiro de expor-

tação da Amazônia brasileira. A espécie cresce 

principalmente em florestas de terra firme 

(Huber, 1909 e 1910) e está distribuída irregu-

larmente pela região amazônica. Como muitas 

outras espécie silvestres de importância 

econômica, como, por exemplo, a seringueira 

(Hevea sp.), a castanheira ocorre eni povoa-

mentos adensados, formando um tipo de pais-

agem rural bastante típica - os castanhais. 

Nesse locais, a densidade de árvores é suficien-

teniente alta para tornar a coleta de sementes 

economicamente viável. 

A ocorrência de povoamentos florestais 

naturais" dominados pela castan}ieira é con-

siderada uni dos mais intricados fenômenos do 

ecossistema florestal amazônico. De acordo 

com diversos autores, é provável que os cas-

tanhais nativos sejam o resultado de ações 

humanas (Balée, 1987). Assim sendo, pode-se 

dizer que grandes extensões da floresta 

amazônica, como conhecidas atualmente, não 

são um ecossistema "natural" mas sim 

paisagens antropogênicas. No entanto, após 

décadas de exploração por populações 

brasileiras contemporâneas, têm-se noticia de 

vários reqistros de declínio na produção de 

castanhais nativos em várias partes da região 

amazônica (Sills, 1995). Estudos recentes têm 

sugerido que povoamentos "nativos" de cas-

tanheira vêm provavelmente sofrendo uma 

depressão demográfica devido ao fato de 

nenhum ou apenas poucos indivíduos estarem 

alcançando estágios reprodutivos e portanto os 

povoamentos estão sofrendo um processo de 

envelhecimento agravado por um processo de 

"empobrecimento biótico" (Nepstad e! ai., 
1992; Emperaire e! ai., 1994). 

Neste trabalho, adota-se uma abor- 

dagem evolutiva para avaliar o papel de popu-

lações humanas, passadas e presentes, •nos 

padrões atuais de distribuição e auto-ecologia 

da espécie a partir de uma revisão de levanta-

mentos dendrométricos e de estudos sobre os 

sistemas de manejo contemporâneos. As pos-

síveis interações entre humanos e a espécie 

vegetal foram examinados dentro de um 

cenário evolutivo hipotético, onde humanos e 

propágulos de B. excelsa podem ter inicial-

mente desenvolvido relações ecológicas har-

mônicas que mais recentemente regrediram 

para unia relação unicamente de predação. 

Sugere-se que isto tenha ocorrido pelo fato de 

práticas tradicionais de manejo e enriqueci-

mento dos castanhais terem sido gradativa-

mente abandonadas quando estas áreas foram 

apropriadas por latifundiários que passaram a 

explorar os castanhais devido 5 valorização da 

semente como um produto de exportação, a 

partir de 1867. 

Devido ao alto valor nutritivo e aos 

múltiplos usos da espécie, grupos de 

caçadores-coletores (palco índios) devem ter 

desenvolvido o hábito de proteger individuos 

adultos de castanheira, à medida que adotaram 

práticas agrícolas. indivíduos adultos de cas-

tanheira passaram a se beneficiar das clareiras 

abertas pelo processo de preparo do terreno. 

De fato, o ambiente de uma clareira de cultivo 

pode ser extremamente favorável para o recru-

tamento da castanheira se indivíduos porta-

semente são poupados e sobrevivem ao 

processo de preparo do terreno. Nestas clareiras 

artificiais, rnantidas abertas por alguns anos, 

juvenis regenerantes podem crescer e alcançar 

o dossel livres de competidores. Após esse 

processo localizado de domesticação incidental 

(Rindos, 1984), é possível que populações 

humanas tenham promovido o adensamento 

7 Eng Age, Professor Adjunta, Ph.0 Universidade do Amazonas. Compus Universitária. Manaus (AM) CEP. 690/O-COO. EmalO 
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da espécie através do plantio de sementes e 

proteção de regenerantes por toda a região. 

Este processo resultou na distribuição atual de 

castanhais que, milhares de anos mais tarde, 

começaram a ser explorados intensivamente 

pelos coletores de sementes modernos: os 

castanheiros. 

Estimativas de densidade de castanhais 

obtidas de áreas não perturbadas (ausência de 

populações humanas, ou vestígios de ocu- 

pação recente) são bastante distintas daquelas 

relatadas para áreas de castanhais sob manejo. 

Densidades menores que um indivíduo por 

hectare foram observadas em nove lugares não 

habitados de florestas nào perturbadas 

(Heinsdijk, 1957/1958; Carvalho, 1981). No 
entanto, em áreas manejadas, a densidade de 

árvores chega a ser vinte e cinco vezes maior. 

Miller (1990) encontrou em média treze 

árvores de castanheira por hectare em uma 

área de sessenta e dois hectares próxima ao rio 

Jari, no Pará. Em outro estudo, Salomão 

(1991) determinou o número de árvores de 

castanheira por hectare em nove locais próxi- 

mos a Marabá e em três locais próximos a 

Carajás, onde encontrou uma densidade média 

de 4,2 e 1,3 indivíduos/ha, respectívamente. 

Emperaire e Mitja (2000) estudaram diversos 

povoamentos localizados na Amazônia Central 

e relataram densidades de 3,3 a 13,5 indivídu- 

os/ha. Em Tefé, no Médio Solimões, a densi- 

dade e a distribuição de castanheira mostrou 

uma correlação com a distância da margem do 

rio, o que pode ser considerada como uma 

indicação indireta da intensidade de ocupação 

humana. No local 1, próximo à margem do rio, 

a densidade média foi de 3,1 indivíduos/ha e 

no local 2km a 10km de distância do rio a den- 

sidade foi de 1,8 indivíduos/ha (Pereira, 1994). 
Em áreas de castanhais, árvores de H. 

excelsa ocorrem em povoamentos de 50 a 100 

indivíduos, separados uns dos outros por dis- 

tância de até um quilômetro, que no Peru são 

conhecidas com "manchales". A distribuição 

irregular temporal e espacial de clareiras resul- 

ta na produção de "ondas" de recrutamento 

em povoamentos de espécies arbóreas. Quando 

uma clareira é aberta, um lote de sementes 

germina, e plântulas começam a crescer, dando 

origem a um processo de recrutamento em 

ondas. À medida que a sucessão secundária 

avança, ocorre uma redução no número de 

indivíduos pequenos. As clareiras mais antigas 

conterão uma maior proporção de indivíduos 

maiores que representam os sobreviventes do 

recrutamento em ondas produzido pela aber-

tura da clareira. 

A tabela 1 contém a distribuição de 

indivíduos expressa em freqüência por classe 

de diâmetro em quatro diferentes povoamen-

tos de castanheira. O povoamento 1 mostra 

uma acumulação de individuos maiores que 

100 cni de DAP, enquanto os povoamentos 2, 

3 e 4 apresentam diferentes padrões de recru-

tamento em onda. Em áreas não perturbadas, 

a maioria das frutas irá permanecer próximo às 

árvores mães, mas devido ao processo natural 

de envelhecimento das clareiras, a freqüência 

de indivíduos jovens tenderá a diminuir, e o 

povoamento irá mostrar unia acumulação de 

indivíduos de grande porte. Este é precisa-

mente o padrão encontrado no povoamento 1. 
O povoamento 2 apresenta uma fre-

qüência significativa de indivíduos jovens que 

podem ser o resultado de uma onda recente de 

recrutamento que se seguiu ao distúrbio provo-

cado por uma extração seletiva de madeira. O 

povoamento 3 é uni castanhal de mata com 

baixa predação de sementes, onde observam-se 

diferentes ondas de recrutamento. O povoa-

mento 4 é um castanhal consorciado com roças 

(SAF tradicional) com alta predação de semente, 

onde observa-se uma única onda de recruta-

mento e a ausência de regenerantes. Esse 

padrão é típico de povoamentos silviculturais. 

Levantamentos dendrométricos revelam 

que, entre áreas manejadas e não manejadas, 

além dessas diferenças quanto ao padrão de 

recrutamento, existem diferenças quanto ao 

padrão de distribuição espacial dos indivíduos 

do povoamento (Pereira 1994). Arvores de cas-

tanheira apresentam uma distribuição conta-

giosa em povoamentos florestais submetidos ao 

manejo agrícola, enquanto que em áreas nào 

perturbadas apresentam unia distribuição ao 

acaso. O padrão de distribuição contagiosa 

decorre do fato de que, em grandes clareiras, 

um maior número de árvores atinge a niaturi-

dade a partir de um grande estoque 

de sementes. 

o 1 ç 
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Por milhares de anos, populações nati-

vas da Amazônia têm alterado a cobertura flo-

restal para cultivar plantas e tambem para 

manipular outros recursos naturais, criando, 

assim, uni importante regime de distúrbios. Os 

levantamentos dendrométricos analisados 

neste estudo corroboram com a hipótese de 

que o atual padrão (te distribuição de R. excel-
sa na bacia amazônica foi determinado num 

contexto de uni regime intermediário de dis-

túrbios. Atualmente, os castanhais estão sendo 

empobrecidos devido ao aumento das taxas de 

predação de sementes (coleta extrativa para 

exportação) e concomitantemente, ao aban-

dono de práticas agroflorestais tradicionais. 

Num passado recente, a abertura de pequenas 

clareiras em áreas de florestas para o plantio de 

roças seguido de longo período de pousio cri-

ava uni regime de distúrbio brando que favore- 

TABELA 1. Freqüência por classe de diâmetro obtidas 
de castanhais em áreas perturbadas e não pertur-
badas. 

Classc (cm) Frcqüncia (O/o ) 

'(a) (2)1) 	( 3)b (411) 

1 (15-24) - 29 	4 O 

2 (2 5-3 4) 8 4 	O 3 

3 (35-44) 7 13 	4 2 

4 (45-54) 6 4 	4 3 

5 (55-64) 4 8 	20 16 

6 (65-74) 6 4 	8 21 

7 (75-84) 5 4 	12 22 

8 (85-94) 7 4 	4 18 

(9) (95-104) 10 13 	16 6 

(lo) ( 	>ios) 48 20 	28 17 

l-!leinsdilk, 195611958; 2-Floresta Nacional do Tapajós (canalho. 

981); 3-Itapiranetita. Tefé; 4-Barreira-da-missão, ide. (a) área não 

perturhad a; (5) área perturbaria. 

cia a regeneração dos castanhais. No entanto, 

esta e outras práticas agroflorestais, tais como, 

a proteção dos regenerantes e o plantio de 

sementes de castanheira foi perdendo incenti-

vo à medida que pequenos agricultores se 

especializaram em monocultura de produtos 

agrícolas, como a farinha de mandioca, que 

permitem um melhor retorno financeiro 

(Pereira, 2000). 
O simples estabelecimento de reservas 

florestais protegidas, com as RESEXs, não irá 

assegurar a sobrevivência dos castanhais e da 

atividade econômica oriunda de sua explo-

ração. Se estudos futuros não elucidarem as 

condições de manejo sob as quais povoamen-

tos de H. excelsa podem rejuvenescer, um 

declínio de produtividade a longo prazo não 

poderá ser evitado. 
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Diagnóstico e avaliação das formas de conservação 

de árvores in situ em unidades de produção 

familiar nas microrregiões do agreste e do 

curimataú paraibano 
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A degradação quantiqualitativa da 

cobertura vegetal nativa constitui um dos mais 

graves problemas ambientais cia atualidade. 

Nas regiões sub-úmidas sccas e ou semi-áridas, 

como é o caso de extensas áreas cio Nordeste 

brasileiro, a situação reveste-se de maior 

importãncia devido as suas particularidades 

climáticas e sociais. A caatinga, assim como as 

formações vegetais associadas a este bioma, 

têm sido largamente substituidas pelo sistema 

agropastoril, cujo modelo tem acarretado 

danos sistemáticos à ecologia e à socioecono- 

mia de vastas áreas do interior nordestino 

(Brasil, 1991). No estado da Paraíba, cerca de 

700/o (ia cobertura vegetal nativa já foi inteira- 

mente devastada, não obstante haja unia 

grande dependência de produtos florestais, 

tanto de determinados setores industriais, 

quanto do setor domiciliar, particularniente no 

que se refere aos energéticos florestais (PNUD 

etal., 1 994a; PNUD eta!, 1 994b). Neste con- 

texto, (leve-se procurar implementar e incenti- 

var formas de manejo da terra que propor- 

cionem uma maior co-existência de árvores, 

associadas às práticas agrícolas e pecuárias, 

bem como às áreas marginais das propriedades. 

Com este propósito, vem-se procurando 

diagnosticar formas de conservação de árvores 

in 5/tu, bem como estimular práticas agroflo- 

restais e/ou agrossilvipastoris capazes de mini- 

mizar o problema em análise. Entende-se que 

a conservação da vegetação natural a partir de 

estratégias empiricamente usadas e/ou através 

das práticas de cultivo já sedimentadas na cul- 

tura da população, seja uma forma de poten- 

cializar o sucesso das ações conscrvacionistas, 

além de resgatar e valorizar as experiências dos 

agricultores. O presente trabalho pretende con- 

tribuir para a construção de uma consciência 

voltada para o uso sustentável dos recursos 

naturais, particularmente no que se refere à 

gestão cia cobertura vegetal em unidades pro-

dutivas familiares. 

Foram selecionadas seis propriedades 

rurais, familiares, localizadas nas microrregiões 

do Agreste e do Curimataú, nos municipios de 

Solânea e Remígio, estado da Paraíba. Em 

todas as situações estudadas, a vegetação nati-

va foi quase que totalmente dizimada, não 

existindo remanescentes de vegetação expres-

sivos. Buscou-se, pois, identificar e caracterizar 

formas de conservação de árvores ii, situ, ado-
tadas pelos produtores, quer seja com este 

objetivo, quer seja com outros fins, mas que 

resultem nos mesmos benefícios. Inicialmente, 

fez-se uni reconhecimento das propriedades 

selecionadas, objetivando a identificação geral 

cia cobertura vegetal, cio manejo espacial das 

áreas, bem como do atual estado de conser-

vação. Em seguida, foram realizadas entrevistas 

infonnais coni os agricultores com o objetivo 

de levantar o histórico de suas propriedades, o 

uso pretérito das áreas, a intensidade e a 

duração das atividades antrópicas nelas desen-

volvidas. Os mapas preliminares das pro-

priedades rurais foram confeccionados nesta 

etapa, construídos com a ajuda dos próprios 

produtores rurais, sendo, posteriormente, 

elaborados os mapas finais, utilizando-se 

niedições em campo e identificando-se todas 

as unidades de uso. 

Foram identificados os locais com 

remanescentes de vegetação, bem como outras 

formas de conservação de árvores in situ, em 

contínuo e/ou isoladas, calculadas as áreas 

ocupadas pelos fragmentos de caatinga, esta- 

iEngenheiroAgrànomo, O. Se. em Ciência Florestal. UFPB/CcA/DF-Arein-PB. CEP: 58397000 E-ma±landrade98cc-a.ufo&br 	 357 



lecendo-se paralelos entre estas e as áreas 

tais das propriedades. A etapa seguinte con-

sistiu em novas entrevistas com os produtores, 

visando identificar as razões que os levam a 

estabelecer ou manter as formas de conser-

vação de árvores constatadas. Em todas as eta-

pas foram valorizadas as experiências e as 

opiniões dos produtores. Estas informações 

consistiram na principal fonte de dados teóricos 

que vieram facilitar o entendimento das feições 

e dos ordenamentos constatados em campo. 

A área total das propriedades estudadas 

variou de 1 lia a 1 2ha, na microrregião do 

Agreste, e de 1 2ha a 1 Bha na microrregião do 

Curimataú. Constatou-se que 50 0/o das pro-

priedades não possuíam remanescentes de 

vegetação nativa, em área contínua, ficando a 

conservação de árvores restrita a outras formas 

de uso da terra. Das propriedades com 

remanescentes, cerca de 33,40/o  apresentam 

áreas acima dos 200/o  determinados em Lei. De 

maneira geral, dentro das áreas de cultivo (pas-

tos e roçados) foram registradas, em média, 3,7 

e 14,0 árvores/Tia, para as microrregiões do 

Curimataú e Agreste, respectivamente. A 

menor densidade constatada no Curimataú, 

pode ser uma conseqüência da menor precipi-

tação pluviométrica dessa microrregião, em 

relação ao Agreste. Neste sentido (Menezes e 

Sampaio, 2000) determinaram a densidade de 

árvores em campos de cultivo e pastagens em 

propriedades rurais nos municípios de 

Taperoá-PB e Custódia-PE, regiões que apre-

sentam precipitação pluviométrica média 

anual semelhante àquela registrada no 

Curimataú paraibano, e também encontraram 

uma baixa densidade de árvores, em média, 2,8 

individuos/ha. 
As formas de conservação de árvores ir 

5/tu constatadas são basicamente três: cercas 

vivas, fragmentos de vegetação nativa e 

árvores isoladas no campo. Considerando que 

a condição ideal, ou seja, a manutenção das 

áreas de reserva legal, na prática, quase sempre 

não acontece, quer seja por impossibilidades 

técnicas quer seja por desconhecimento e/ou 

falta de atuação dos órgãos responsáveis pelo 

cumprimento da lei, depreende-se que formas 

alternativas de incrementar a cobertura vegetal 

nas propriedades rurais da região devem ser 
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estimuladas e difundidas. 

Como alternativas mais viáveis para a 

conservação de árvores ir 5/tu em pequenas 

unidades de produção familiar, recomenda-se 

a prática da manutenção de árvores isoladas 

nos campos e as cercas vivas. A primeira alter-

nativa apresenta vantagens pelo fato de 

proporcionar sombra aos animais, forragem, 

frutas e composição estética da paisagem, mas 

enfrenta um fator limitante: a ocupação das 

áreas úteis destinadas aos cultivos. As árvores 

em campo competem com a mesma área des-

tinada às lavouras e pastagens e, portanto, 

têm sua população limitada a poucos indivi-

duos no espaço. Conforme se pode obseiarno 

Quadro 1, o maior número de árvores encon-

tradas, por propriedade, nesta estratégia de 

conservação, foi de 98 indivíduos. Estimando-

se esse número/unidade de área, isto repre-

sentou apenas oito indivíduos/lia. 

Portanto, a utilização de cercas vivas 

revela-se como a alternativa de manejo mais 

exeqüível e eficiente na conservação de árvores 

ir 5/tu para as regiões estudadas. Esta alterna-

tiva tem potencial para atender tanto a 

exigências ecológicas como às demandas de 

derivados florestais tais como madeira, for-

ragem, estacas, lenha, frutos, dentre outros. 

Ressalte-se que a conservação de árvores em 

cercas vivas tem as vantagens de apresentar 

baixa competição das árvores com as culturas 

e não ocupar as áreas diretamente exploradas, 

uma vez que as cercas constituem elementos 

obrigatórios, quer seja para delimitar unidades 

de uso, quer seja como limites entre as pro-

priedades. As cercas vivas exercem, ainda, a 

função de quebra-vento, elemento essencial 

no semi-árido, onde a economia de água deve 

ser uma prioridade. 

Nas seis propriedades foram quantifica-

dos 11 .629m de cercas, constatando-se que, 

em média, apenas 1 70/a  constituíam cercas 

vivas. Verificou-se ainda que não foram adota-

dos critérios no espaçamento entre os moirões 

ou na escolha das espécies, algumas das quais 

sequer eram árvores. As espécies arbóreas mais 

usadas foram: pinhão (Jatrop/ia paN/ana 
MueIl. Arg.), gliricidia (Gliricidia sepium Walpj; 

umburana. (Co,nmip/;ora /eptop/;/oeos Mart. 

Gillett), Mandacaru (cereus jarnacaru DC) 

("ti 
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QUADRO 1. Dçmonstrativo do incremento potencial no número de árvores, por propriedade rural 
estudada, adotando-se a prática de cercas vivas. 

Propriedades Número de árvores Número de árvores possível de ser Incremento (0/o) 

existentes nos campos (espaçamento de 3,0 m) 

comportado nas cercas 

5(i) »  1001 	(57) 6673 
Ii 98 (8) 727 (59) 742 

22 (2) 731 	(61) 3323 
IV 65 (16) 826 (69) 1271 
V 19 	(19) 201 	(201) 1058 
VI 04 (1) 390 (106) 9750 
Total 223 3876 1738 

Número de árvores por hectare para cada urna das condições cspeciflcad as. 

Xique-xique (Pi/osocereus goune/lei Weber Byl. 

et Rowl.), mulungu (Eiythrina velutina Willd) e 
burra-leiteira (Sapium sp). 

Estimando que se a cada três metros 

fosse plantada uma árvore nos segmentos de 

cercas, ter-se-ia um substancial aumento no 

número de árvores nessas propriedades. Esta 

estratégia proporcionaria não apenas um 

aumento no número de indivíduos arbóreos, 

mas, sobretudo, um incremento na disponibil-

idade de insumos. Considerando, ainda, que se 

fosse adotada esta distância entre moirões 

vivos, poderiam ser rnantidas 3.877 árvores na 

extensão total das cercas levantadas. Isto rep-

resentaria um aumento da ordem de 1 .738°/o 

no número de individuos arbóreos, em relação 

ao total constatado nas áreas exploradas (roça-

dos e pastagens) para o conjunto das pro-

priedades. Comparando-se estes resultados 

com o número de árvores efetivamente encon-

trado no campo, em cada propriedade, isto 

representaria incrementos muito elevados 

neste parâmetro, conforme se observa no 

Quadro 1. 

Resta, pois, como alternativa de maior 

potencial a difusão da prática das cercas vivas, 

como forma de melhorar a cobertura vegetal 

em vastas áreas do semi-árido. Conclui-se que, 

dentre as estratégias de conservação de árvores 

identificadas (cercas vivas, fragmentos de ve-

getação e árvores em campo), a primeira apre-

senta-se como a mais viável para a maioria das 

propriedades do semi-árido, não obstante 

devam ser valorizadas todas as formas de uso 

da terra que proporcionem aumento da cober-

tura vegetal. Embora apresente grande poten- 

cia], a prática das cercas vivas tem sido pouco 

explorada, tanto no que concerne a sua expan-

são quanto 5 seleção e o aproveitamento de 

mais espécies de usos múltiplos. São 

necessárias pesquisas para desenvolver sistemas 

de produção para o semi-árido que conciliem o 

cultivo de árvores associado às diversas formas 

de exploração da terra. E igualmente 

necessário um trabalho de esclarecimento, 

estímulo e difusão do uso destas práticas, 

como forma de proporcionar aos produtores os 

benefícios delas decorrentes. 
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Estrutura e manejo de sistemas 

agroflorestais tradicionais do estuário amazônico* 

Suas MOCHIUTrI ( ); José Antonio Leite de QUEIROZ (2). 

(*) Parcialmente financiado pera PPD/PP13-7 do MCT/FINEP 
(1 e 2) Embrapa Amapá, Macapá- AP 

O açaizeiro (Euterpe o/eracea) é uma 
palmeira (Arecacead presente nas florestas que 

margeiam os rios e igarapés da regiào 

amazônica. Seu fruto é utilizado na fabricação 

do vinho (suco da polpa) e constitui-se num 
dos principais alimentos das populações ribei-

rinhas. A divulgação das propriedades nutriti-

vas do fruto do açai e o novo hábito de 

consumo em outras regiões do país estão 

possibilitando a abertura de novos mercados, 

com um cenário promissor para sua produção 

e industrialização. 

O açaizeiro é cultivado para produção 

de frutos em sistemas agroflorestais (SAFs) 

tradicionais nas várzeas do estuário amazôni-

co. A produção de frutos de açai é atualmente 

a principal atividade econômica na região, 

gerando uma renda anual em torno de 20 

milhões de reais, somente nas cidades de 

Macapá e Santana. Os preços atualmente 

pagos aos produtores pelo fruto do açai têm 

sido compensatórios, levando uma intensifi-

cação tanto do manejo de áreas nativas como 

do seu cultivo em SAEs. Não obstante a 

importância (lestes sistemas para a população 

ribeirinha, quase sempre tem sido relegados a 

segundo plano e raramente são estudados. O 

objetivo deste trabalho foi estudar aspectos 

estruturais e funcionais dos SAFs tradicionais 

existentes no estuário amazônico e indicar 

praticas de manejo que maximize produção 

dos componentes, aumentando sua capaci-

dade produtiva. 

Para obtenção de informações sobre 

SAFs praticados na região, foram visitados 25 

propriedades situadas ao longo dos rios 

lpixuna-Mirim, Pedreira, Anauerapucu, Vila 

Nova, Mazagão, Mazagão Velho, Amazonas e 
regiões das llhas do Pará. Com  base neste 

levantamento, foram selecionados três sis- 

temas típicos da região e avaliados os 

seguintes parâmetros: a) nos açaizeiros: 

número de touceiras, número de estipes, altura 

(Ias estipes e estipes em produção; b) fruteiras 

e espécies florestais: frequência das espécies, 

altura e diâmetro a altura do peito (DAP) das 

plantas. Em entrevistas com os proprietários, 

procurou-se identificar o histórico da área e as 

praticas de manejo adotadas desde o plantio 

até o presente. 

No levantamento dos SAFs praticados 

na região estuarina, identificou-se que o 
açaizeiro é o principal componente, estando 

este associado a espécies frutíferas, florestais, 

seringueira e criação de porcos. Normalmente 

esses sistemas são estabelecidos após o cultivo 

do milho/mandioca e apresentam uma alta 

densidade de açaizeiros por unidade de área. 

As espécies presentes nos sistemas são oriun-

das de plantios, de manejo da regeneração 

natural ou, ainda, de espécies selecionadas e 

mantidas da vegetação original. De acordo 

com os produtores, o cultivo do açaizeiro em 

SAFs apresenta como principais vantagens a 

melhor qualidade (le frutos pela utilização de 

sementes de plantas selecionadas e pelo som-

breamento de outras espécies, maior produção 

de frutos, produção de frutos durante todo o 

ano, início da produção com três a quatro anos 

de idade e a menor altura de plantas que facili-

ta a colheita de frutos. A exploração do palmi-

to do açaizeiro nos SAFs é rara, apesar de ser 

uma atividade importante nos açaizais nativos 

em toda a região. 

Os SAFs avaliados apresentaram as 

seguintes características: Sistema 1 (SI) - SAF 

com 3-4 anos idade, estabelecido após a der-

rubada e queima da floresta com o cultivo 

simultâneo de plantas anuais (milho, melancia, 

abóbora, maxixe e macaxeira) e de ciclo médio 
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Tabela 1. Caracterização estrutural dos açaizeiros em três SAFs tradicionais do estuário amazônico. 

Parâmetros 	 Sistema 1 (SI) 	 Sistema 2 (S2) 

(3-4 anos de I(ade) 	(10-12 anos de Idade) 

Touceiras 

Regenerações (c  2m) 	533 (35) 
Plantas adultas (>2m) 	1.000 (65) 
Total 	 1.533 

Altura das estipes 

<2rn 3.700 (73) 
02-04m 1.300 (25) 
05-07m 100 (02) 
08-lOm - 

11-13m - 

14-16m - 

>17m - 

Total 5.100 
Estipes em produção 100 (02) 

Número de touceiras/ha 

258 (18) 
1.142 (82) 
1.400 

Número de estipes/ha 
504 (16) 

1.155 (36) 

1.310 (41) 

231 (07) 

3.200 

767 (24) 

Sistema 3 (5 .  
(35-40 anos de i 

58 (06) 
925 (94) 

983 

2.533 (47] 
1.088 (20] 

496 (09) 
454 (08) 

326 (06) 

489 (09) 
30 (01) 

5.416 

525 (10) 

AI tora dos estra los 
Superior 	 >4 
Intermediário 	 2-4 
inferior 	 <2 

Va ' n'es entre pa ré n leses refe 'e.m -se à freq üéncia relativa. 

(abacaxi, banana e cana). Sistema formado por 

perenes plantadas (açai, cupuaçu, caju, goiaba, 

manga, andiroba e seringueira) e pelo manejo 

da regeneração natural (pau-mulato, taperebá, 

curupita e embaúba). 

Sistema 2 (S2) - quintal caseiro corri  
10-12 anos de idade, estabelecido após a 

eliminação de vegetação secundária (sem 

queima), plantio por sementes e mudas de 

frutíferas (açai, goiaba, caju, jambo, limão, 

ameixa, manga e ingá-cipó), manejo da rege-

neração natural (pau-mulato, taperebá e jeni-

papo) e plantas mantidas cia vegetação original 

(andiroba, macacaúba e seringueira). 

Sistema 3 (S3) - SAF com 35-40 anos 

de idade, estabelecido pelo plantio de açai e 

seringueira e pelo manejo da regeneração 

natural (andiroba, buriti, louro, murumuru, 

mututi, taperebá e virola). 

Os sistemas avaliados apresentaram 

uma alta densidade de touceiras e estipes de 

açaí em todos estágios de crescimento (Tabela 

1). A altura das estipes em produção aumen-

taram com a idade dos sistemas. Nos SAPs mais 

novos, a produção de frutos ocorreu a 4m-5 m 

(51) e 7m-8 m (S2), enquanto que no mais 

IT1 

>6 	 >13 
4-6 	 8-13 
<4 	 <8 

velho estavam acima de 1 3m de altura (S3) 

(Tabela 1). Estipes muito altas apresentam 

baixa produção de frutos, além da dificuldade 

de colheita. O açaizeiro somente inicia a 

produção de frutos quando alcança o estrato 

superior do sistema e maior incidência de luz 

em sua copa. No 53, apesar de possuir grande 

parte das estipes aptas para a produção (>4 m 
de altura), somente 30 0/o estavam produzindo 

frutos, enquanto nos 52 e 51 apresentaram 
500/o e 100 0/o, respectivamente. A grande 

quantidade de estipes no estrato intermediário 

do S3 permite que seja realizado um desbaste 

das estipes mais altas, visando aumentar a 

produção de frutos e reduzir a altura das plan-

tas. Para uma boa produção de frutos, o 

açaizal deve ser mantido abaixo dos 1 2m de 

altura, as estirpes mais altas devem ser reti-

radas e aproveitadas para palmito. 

O aumento da idade dos SAFs avaliados 

reduziu a quantidade e a frequência de 

fruteiras e espécies florestais (Tabela 2), 

devido à alta densidade de plantio e à com-

petição entre os componentes. SAFs novos (Si) 

apresentaram uma grande quantidade de 

fruteiras (te porte mediano, já com idade 
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10-12 anos (S2), a maioria das fruteiras de 

porte mediano já desapareceram ou estavam 

morrendo, enquanto que em SAFs mais velhos 

(S3) predominavam árvores altas, acima da 

copa dos açaizeiros ou espécies capazes de 

crescer sob a copa destes. Plantas jovens 

das espécies agressivas (pau-mulato, qenipapo 

e taperebá) são aneladas no caule para 

permitir uma maior intensidade de luz no 

sistema. No entanto, espécies florestais 

adultas, madeiráveis ou não, raramente 

são cortadas. Muitas espécies presentes nos 

SAFs apresentam baixo valor econômico, 

podendo ser retiradas para aumentar a 

intensidade de luz sobre as espécies produtivas 

do sistema. 

Tabela 2. Caracterizaçâo estrutural das fruteiras e espécies lenhosas em três SAFs tradicionais do estuário 
amazônico. 

Parámetros Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 

(3-4 anos de idade) (10-12 anos de idade) (35-40 anos de idade) 

DAP Número de plantas/ha 

<10cm 867 (72) 100 (44) 21 	(08) 

11-20cm 333 (28) 54 (24) 46 (18) 

21-30cm - 25 	(11) 54 (21) 
31-40cm - 25 	(ii) 42 (16) 
41-50cm - 8 (03) 17 (06) 

>50cm - 7 (07) 17 (06) 
Pa l mei ras* - - 66 (25) 

Altura de plantas Número de plantas/ha 

cOSm 867 (72) 113 	(49) 21 	(08) 
06-10m 333 (28) 58 (25) 88 (33) 

11-1 5m - 50 (22) 75 (29) 

1 6-20m - 8 (04) 79 (30) 

Principais espécies Número de plantas/lia 
Madeireiras: 

Andiroba 167 (14) 8 (04) 13 (05) 

Pau-mulato 133 	(li) 13 (06) - 

Outras Madeireiras - 17 (07) 37 (14) 

Fruteiras: 

Cupuaçu 333 (28) 4 (02) - 

Caju 133 	(11) 12 (05) - 

Goiaba 67 (06) 58 (25) - 

Cacau - - 4 (02) 
Jenipapo -. 25 (ii) - 

ingá-cipá - 17 (07) 4 (02) 

lambo - 21 	(lo) - 

Manga 33 (02) 12 (05) - 

Taperebá 100 (08) 17 (07) 4 (02) 

Palmeiras - - 63 (24) 

Seringueira 67 (06) 8 (04) 46 (17) 

Outras Espécies 167 (14) 17 (07) 92 (34) 
Total 1.200 229 263 

Área basal m21ha 

Espécies Len h osas** 0,042 0,119 0,155 

Espécies Madeireiras 0,001 0,048 0,035 

Açaizeiros 0,068 0,178 0,199 

• Exceto açaizeiros 

Exceto palnieiras 

Valores entre parênteses relerem-se à lreqüência relativa. 
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Importância da floresta secundária como 

fonte de produção apícola 

Francisco Plácido Magalháes OLIVEIRA(1);Maria Lúcia ABSY(2). 

(1), (2) INPA/CPBO. 

O modelo de desenvolvimento agrícola 
proposto para a Amazônia brasileira, aliado ao 

extrativismo de madeira, projetos agrope-

cuários e atividades itinerantes de pequenos 

produtores, teve como consequência a substi-

tuição cia floresta tropical úmida pela floresta 

secundária e o surgimento de imensas áreas 

degradadas (fearnsi(le, 1990; Kube, 1994; 
Vieira, 1996). 

As florestas secundárias apresentam um 

importante papel no desenvolvimento cia agri-

cultura nos trópicos. A forma de cultivo uti-

lizada por pequenos agricultores é baseada no 

regime alternado de floresta e agricultura pelo 

método de queima e roça, constituindo-se de 

dois subsistemas: a fase de cultivo de plantas 

úteis e da floresta secundária (capoeira) e 

pousio para armazenamento de matéria 

orgânica, nutrientes e controle de ervas danin-

has (Denich, 1991). 

Segundo Brandão et ai. (1985) e Barth 
(1989), as florestas secundárias são freqüentes 

em todo o país e são caracterizadas por comu-

nidades sucessórias que se instalam a partir da 

destruição das florestas primárias, apresentan-

do espécies cujas flores são ricas em néctar e 

pólen, e que são utilizadas pelas abelhas 

sociais para uma produção expressiva de me]. 

No nordeste do estado do Pará onde a 

ocupação humana ocorreu à aproximadamente 

100 anos, concentram-se extensas áreas de 

capoeira (Denich, 1991). Nesta região, são 

encontrados vários apiários (criação de abelhas 

Apis me/lifera ou africanizadas) com produção 

apícola alcançando em média 35k9 de mel por 

colméia/ano, sendo que em determinados 

municípios foram registradas produções supe-

riores, segundo os apicultores daquela região. 

O mel elaborado pelas abelhas apresen-

ta sabor e odor agradáveis e coloração varian- 

7 Eng: Agfl MSc., A/uno de Põs-groduoçào /NPA/CPBG.  

cIo do amarelo-claro a marrom-escuro. É prin-

cipalmente de origem heterofloral, isto é, 

proveniente de muitas flores, cujo florescimen-

to é mais intenso nos meses de julho a dezem-

bro, período que corresponde a época menos 

chuvosa. As espécies mais importantes que 

contribuem para a produção de mel estão rep-

resentadas por ervas, cipós, arbustos e árvores. 

Nas áreas de floresta secundária, no 

nordeste paraense, são encontradas com maior 

frequência as seguintes famílias com as respec-

tivas espécies: leguminosae (Inga spp.), 
Myrtaceae (Myrcia spp.), Anacardiaceae 
(Tapir-ira gu/anensis), flacourtiaceae (Banara 
guianens/s) e D il len ia ceae (Davi/la rugosa). 
Essas espécies contribuem para a dieta alimen-

tar das abelhas ao longo do ano. 

Nas pastagens abandonadas conheci-

das como "juquiras", predominam plantas 

invasoras como rinchão (Stacliytarp/ieta cayen-
nensis, j uru beba (So/anuin crinitun), maria 
preta (Gorciia ,nult/spicata), vassourinha-de-
botão (Borreria vertici//ata), assa-peixe (Verno-
ri/a polyant/;es) entre outras (Denich, 1991). 

As plantas visitadas pelas abelhas 

podem ser identificadas por meio da análise 

polinica do mel ou do pólen transportado nas 

corbículas. Estes resultados indicam a origem 

floral do mel e as fontes preferenciais das 

abelhas, além de auxiliarem na utilização da 

flora apícola silvestre ainda pouco conhecida 

(imperatriz-Fonseca et a]., 1993; Bastos, 1996; 
Absy eta!, 1996). 

Alguns trabalhos realizados em áreas de 

florestas secundárias no estado do Pará, 

indicaram a importância das seguintes espécies 

como fontes de pólen e néctar para as abelhas: 

pau-pombo (Tapirira guianensis), andorinha 

(Banara guianensis), dormideira (Mimosa pudi-

ca), vassourinha-de-botão (Borreria verticilla- 
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ta), assa-peixe (Vernonia polyantlies), erva 

canudo (Hyptis atrorubens), ingá (Inga hetero-

phylla), murtas (Myrcia spp), cipó-de-fogo 

(Davilla rugosa), maria-preta (Cordia rnultispi-

cata), camará (Wullfia baccata), tucumã (Astro-

caryum aculeatum), inajá (Attalea maripa) 
(Carreira, 1986; Carreira e Jardim, 1994; Ven-

turieri e Maués, 1995; Oliveira, 1997 e 1998). 

O uso racional de capoeiras é unia boa 

alternativa para reduzir a destruição das 

florestas primárias e obter produtos úteis 

geradores de renda para pequenos produtores 

como: lenha para fabricação de carvão, 

madeira para móveis e remédios. A criação 

racional de abelhas é unia atividade que vem se 

destacando pela necessidade de áreas verdes 

para a produção de mel, pólen e própolis. 

A implementação de sistemas agroflo-

restais que combinem espécies utilizadas nes-

ses sistemas e espécies da floresta secundária 

com potencial apícola, como Tapírira guiane/1-
sis, Myrcia spp., Inga /ieteropliylla e Sanara 
gufanensis (Oliveira, 1997 e 1998), pode ser 

uma alternativa de melhorar a vida da popu-

lação rural que utiliza o sistema da agricultura 

de queima e roça, além de disponibilizar mais 

recursos para as abelhas, proporcionando 

maior produção apícola. 

Pesquisas que avaliem a quantidade e a 

qualidade dos produtos apícolas na floresta 

secundária e nos ambientes alterados na 

Amazônia devem ser realizadas, a fim de veri-

ficar suas reais possibilidades de produção e 

contribuindo dessa forma para a conservação 

do meio ambiente e desenvolvimento susten-

tável dessa região. 
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A agricultura familiar da Amazônia 

Oriental brasileira, região colonizada há mais 

de 120 anos, caracteriza-se pelo processo 

itinerante de derruba e queima. Areas 

florestadas são derrubadas e queimadas para o 

cultivo agrícola visando à subsistência do pro-

dutor familiar. A vegetação de pousio 

(capoeira) que surge após o período agrícola é 

importante para o acúmulo de biomassa e 

nutrientes no solo. Fatores como crescimento 

populacional e falta de opções tecnológicas 

têm contribuído para o encurtamento do 

tempo de pousio para até 4 anos. Como con-

seqüência, observa-se o declínio da produtivi-

dade agrícola causado pelo tempo insuficiente 

para que a capoeira acumule biomassa e nutri-

entes, e melhore a fertilidade do solo. Esse 

quadro tem provocado instabilidade no uso da 

terra, resultando no crescimento de áreas 

abandonadas, podendo levar essa agricultura 

de subsistência ao colapso. A biodiversidade 

representada pela vegetação de pousio tam-

bém vem sofrendo perdas progressivas (Vieira, 

1996). A sua manutenção é importante, pois é 

dela que o agricultor familiar explora diversos 

produtos (energia, construção, ferramentas, 

remédios, entre outros). Portanto, é preciso 

melhorar tecnologicamente a agricultura 

familiar, visando aumentar a sua produtividade 

e, paralelamente, a sua sustentabilidade e, 

dessa forma, contribuir para a segurança ali-

mentar da região. O presente trabalho avalia o 

impacto do enriquecimento com árvores ii-

xadoras de nitrogênio e de crescimento rápido 

na vegetação espontãnea da capoeira. 

Para melhorar a capacidade de acumu-

lar biomassa da vegetação de pousio, as 

árvores leguminosas Aracfa angustissiiiia 
Xuntze, Clitorfa racemosa G. Don, 

Sc/ero/obfum pan/eu/atum Vogel, Inga eclu/is 

Mart. e Acac/7 mangium Willd. foram plan- 

tadas durante a fase agrícola de uni sistema 

milho-mandioca. Os espaçamentos usados 

foram 1 m x 1 tu, 2111 x 1 tu e 2m x 2m, com a 
exceção de S. panícu/atum que só foi plantada 

no 2111 x 1 m. Houve um tratamento controle, 

sem enriquecimento. O plantio (las árvores 

ocorreu após a colheita do milho (Junho, 

1995), quando a mandioca já tinha quatro 

meses de plantada. Arvores e mandioca cresce- 

ram juntas durante oito meses até a colheita 

da cultura agrícola (fevereiro, 1996). Depois da 

última capina na mandioca, a vegetação de 

pousio que cresceu junto com as árvores plan- 

tadas formou a capoeira enriquecida. O exper- 

imento durou três anos (janeiro, 1995 a 
dezembro, 1997). O impacto rIo enriquecimen- 

to na hiodiversidade da vegetação que cresceu 

junto com as árvores plantadas foi acompa- 

nhado por estudos de: diversidade florística; 

composição espectral da energia solar (JIOmm 

a 1 lOOmm; nível do solo e a 1 tu de altura); 

condutância estomática; e mcsofauna do solo. 

No final do experimento (dezeni- 

bro/ 1997) a biomassa vegetal acumulada pelos 

sistemas de enriquecimento variou em função 

das árvores leguminosas e dos espaçanientos 

de plantio. Em termos de média dos três 

espaçamentos estudados, para cada sistema 

estudado, o acúmulo de matéria seca total por 

hectare seguiu a ordem: A. mangfurn .> A. 
angustissima> S. pan/ri//a tuil;> 1. edu/is > C. 
racemosa> controle. O fracionamento da bio- 

massa total acumulada em biomassa das 

árvores plantadas e da capoeira mostrou maior 

impacto na redução da biomassa da vegetação 

de pousio no sistema com A. mangium (57 0/o), 
no espaçamento 1 iii x 1 m. As menores 

reduções ocorreram no sistema com C. race- 
niosa, nos espaçamentos 2m x lm (12%) e 
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2111 x 2111 (II o/o)  (Brienza Júnior, 1999). Essa 

redução cia biomassa da capoeira deveu-se em 

parte a arquitetura de copa das leguminosas 

usadas para enriquecimento e sua interação 

com a capoeira. O resultado disso influenciou 

a diversidade florística da vegetação espon-

tânea que cresceu com as leguminosas plan-

tadas. Por exemplo, no primeiro levantamento 

da diversidade floristica, feito no inicio do 

pousio enriquecido Ocinho, 1996), constatou-

se a presença de 274 espécies (73 famílias) eni 

toda a área experimental (+ 1 lia). Os sistenias 

de enriquecimento no espaçamento 1 m x 1 m 

apresentaram uma média de 49 espécies, con-

tra 69 no controle, considerando parcelas de 

80m 2 . Essa redução foi particularmente de 

ervas e gramíneas. Baseada no tratamento 

controle, a redução da cobertura vegetal 

variou de 17 0/o (c. racemosa, 2111 x 2111) a 54 0/o 

,"A. 'nang/urn, 1 ni x 1 m). Na segunda avaliação 

em + 1 lia, no fina] cio experimento (2 anos de 

pousio; novembro, 1997), foram encontracias 

159 espécies (57 famílias), ou seja, uni 

decréscimo de 42 0/o em relação a primeira 

avaliação. No espaçamento 1 m x 1 m, a média 

de espécies da vegetação espontânea foi 30, 

enquanto que no controle, 39 (parcelas cie 

80m2). Os dados mostraram que A. 177,217gi11177, 

A. angustissiina e 1. edu/is  podeni suprimir 

plantas tia capoeira desde a fase inicial do 

pousio (Wetzel e! ai., 1999). Portanto, sob 

condições de enriquecimento, deve-se evitar 

espaçamentos adensados (1 ni x 1 m), visando 

mininiizar a redução da diversidade de espécies. 

A avaliação de parâmetros biofisicos 

ajudou não só entencier a dinâmica de cresci-

niento tios tratamentos de enriquecimento da 

capoeira como também o impacto causado na 

diversidade floristica. A porcentagem de 

irradiância fotossinteticamente ativa (PAR), 

medida tanto em nível do solo como a 1 m de 

altura, em todos os sistemas de enriquecimen-

to da capoeira, não foi diferente do controle. 

No sistema de enriquecimento com A. 
mangiutu não se observou mudança do PAR, 

enquanto que com A. angustissima houve uni 

aumento do menor para o maior espaçamento 

de plantio. A 1 m de altura os valores de PAR 

dos sistemas com A. ïnangiuin foram os 

menores de todos os sistemas de enriqueci- 

mento de capoeira. Em geral, os valores de PAR 

foram maiores que os reportados para muitas 

florestas tropicais e sugerem boas condições 

para o crescimento da vegetação (Sá e! aí, 

1999). Quanto à radiação ativa do fitocrorno, 

expressa pela relação vermelho :vermel}io dis-

tante, e avaliada em nível do solo e a im de 

altura, observou-se que os valores encontrados 

tios tratamentos estudados (0,1 a 1,3 - nível 

do solo e 0,4 a 1,3 - 1 ni de altura) aproxi-

niaram-se de outras niedidas relatadas na lite-

ratura. A relação vermelho:vermelho distante a 

1 m de altura, tia maioria dos sistemas de 

enriqueciniento tios espaçamentos 2m x 1 m e 

2111 x 2 m, exceto para A. inangium, apresen-

tou valores próximos às condições de pleno sol 

(Sá et ai., 1999). A radiação azul ativa (BAR) 

niedida em nível cIo solo, na maioria dos sis-

temas nos espaçanientos 1 m x 1 m e 2m x 1 m, 

foi 200/o  nienor que no topo do dossel. A 1 m 

de altura, o BAR mostrou-se signiflcativamente 

menor para os sistemas formados com A. 

mangium. Esse fato sugere que os efeitos do 

manejo de capoeira associados com baixos 

valores de BAR são mais importantes para o 

sistema de enriquecimento formado com A. 

niangiuni do que os demais (Sá e! ai., 1999). A 

utilização do recurso água é um ponto inipor-

tante a ser avaliado no enriquecimento de 

capoeira. Para isso, a condutância estomática 

(gs) foi monitorada tios sistemas de enriqueci-

mento com A. inanqiu,n; 1. eciu/is; C. rac'e-
mosa, nos três espaçamentos e em algumas 

espécies da vegetação espontânea (Phena-

kospem;uni guaynnense; Da vi//a rugosa; 

Lacistenia pubescens; Myrcia bracteata e 

Sanara guianensis. Os resultados indicaram 

que: i) a maioria das espécies mostrou tendên-

cia de decréscimo de gs, coni o tempo de 

pousio; ii) a diversidade de respostas de gs sob 

diferentes condições meteorológicas sugerem 

que estas espécies adotam diferentes mecanis-

mos fisiológicos para fazer face as condições 

limitantes; e iii) os valores de gsmax encontra-

dos nas espécies de enriquecimento excederam 

em geral os encontrados nas espécies endêmi-

cas entre 10h e 12h. Na capoeira enriquecida, 

A. inangium exibiu valores mais elevados de 

gs do que as outras leguminosas plantadas e 

espécies espontâneas, sugerindo que o 

>1 
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enriquecimento com esta espécie poderá ruo-

dificar as trocas de vapor de água da vegetação 

(Coimbra ei' ai., 1999). 

Como avaliação complementar do 

impacto na diversidade tiorística, a mesofauna 

do solo foi monitorada somente no espaça-

mento 2m x lm para os sistemas enriquecidos 

com A. 177a17gillm, / ea'ulis, S. pan/cu/atuin e o 
controle, nas profundidades do solo referentes 

a liteira, Ocm-5cm e 5cm-10cm. Na avaliação 

de maio! 1997, quando as leguminosas plan-

tadas tinham 24 meses de idade, o número de 

grupos taxonômicos contados foram 12 (5. 
pan/cu/atuu), 14 (A. rnangiu,n) e 15 (1. edu/is  
e controle). Pseudoescorpinoida e Chilopoda 

não foram registrados em nenhum tratamento, 

enquanto que Diptera e Isoptera foram obser-

vados somente no controle. Acari e Coliembola 

foram os grupos dominantes, correspondendo 

respectivamente a 77 0/o e 140/o da mesofauna 

do solo. O sistema de enriquecimento formado 

com A. rnangium apresentou a maior clensi-

dade de Acari. A maior abundância de 

Coliembola foi observada no tratamento con-

trole e a menor, na capoeira enriquecida com 

A. mangium. De forma geral, a distribuição 

vertical da mesofauna do solo foi maior na 

liteira, seguida das camadas de 0cm-5cm e 

5cm-10 cm para os sistemas de enriquecimen-

to com A. inangium (47 0/o; 38% e 15%); S. 
jianicu/aturn (240/o; 58/o e 18%); /. edu/is 
(42 0/o; 25/o e 33%) e controle (85 0/o; 11 0/o e 

40/o). Comparada com o controle, a capoeira 

enriquecida apresentou índices de similaridacle 

de 88 0/o; 86% e 80 0/o para 11 edulis, A. 

mangiurn e S. pan/eu/atum, respectivamente 

(Leitão ei' ai, 1998 e 1999). Portanto, os sis-

temas de enriquecimento da capoeira propor-

cionaram densidade e diversidade da meso 

fauna semelhantes ao controle, além de apre-

sentar maior concentração de indivíduos na 

liteira. A composição da fauna é um impor-

tante parâmetro para avaliar a qualidade 

da matéria orgânica produzida, principalmente 

se levar em conta o fato de que após o 

ciclo de capoeira enriquecida, a fase agrícola 

pode acontecer com preparo de área sem o 

uso de fogo. 

Os resultados indicam que as espécies 

usadas para enriquecimento de capoeira  

afetaram em maior ou menor proporção a bio-

massa e a diversidade de espécies cia vegetação 

da capoeira. Embora A. ma/lgfl/m seja unia 

espécie proniissora para enriquecimento, devi-

do ao bom acúmulo de biomassa proporciona-

do por sua estratégica de competição por 

recursos (crescimento rápido, atividade 

estomática nos dois lados de seus folíolos, 

fixação de N, associação micorrízica, entre 

outros), é preciso conhecer em que condiçâes 

essa espécie exótica pode ou não se tornar 

endêmica, causando impacto negativo na pai-

sagem regional. Outra questão a ser levantada 

seria até que ponto as espécies espontâneas 

que são suprimidas afetam a funcionalidade 

do sistema. Biologicamente a escolha de sis-

temas de enriquecimento com 5.000 ou 2.500 

árvores é mais favorável quanto à possi-

bilidade de sincronismo de crescimento entre 

leguminosas plantadas e capoeira, além do 

menor impacto na capoeira que cresce junto 

com as leguminosas plantadas e menor custo 

de produção de mudas/plantio, quando com-

parado com 10.000 árvores lia-'. O potencial 

do uso do enriquecimento de capoeira assume 

dimensão considerável, quando se observa que 

só o estado do Pará possui mais de um milhão 

de hectares de lavouras temporária e em des-

canso (IBGE, 1996). 
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A sustentabilidade da agricultura fanii-

bar cio nordeste paraense é afetada por fatores 

corno a estrutura fundiária, aspectos relaciona-

dos com a integração do mercado, a tecnolo-

gia, as políticas de crédito entre outras 

(Bezerra e Veiga, 2000). Forçados por diversas 

razões, os agricultores têm reduzido o tempo 

de pousio das capoeiras (vegetação secundária 

em pousio) e adotado práticas de manejo 

(preparo de área sem o uso de fogo, mecaniza-

ção em cultivos perenes ou semi-perenes), que 

têm levado a uma progressiva diminuição do 

potencial de produção da biomassa da 

capoeira e de acúmulo de nutrientes, e como 

conseqüência, resultando na degradação da 

capoeira e na queda gradativa da produção 

agrícola por unidade de área. A agricultura 

familiar tem contribuído, em termos de 

Amazônia, com 35 0/o a 400/o  da terra desmata-

da e a pecuária extensiva, com 50 0/o (Serrão et 
aí., 1998), porém, para o agricultor familiar 

com baixo grau de capitalização e pouco aces-

so a outras alternativas, o preparo de área com 

queima ainda se constitui no instrumento mais 

eficaz ao seu alcance, por ser um processo 

menos oneroso, por promover a fertilização 

gratuita do solo e obter produções para sua 

subsistência, mas em contrapartida, a queima 

proporciona grandes perdas de nutrientes, 

principalmente N (96%) e C (98%) (Hdlscher, 

1997) e além disso, aumenta os riscos de 
incêndios acidentais. A freqüência de repetidas 

queimadas provoca a perda contínua dos 

nutrientes minerais e de matéria orgânica no 

solo, diminuindo a produção, além de ser pre-

judicial para o ambiente. 

A função da vegetação secund-íria no 
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sistema de produção e na paisagem agrícola e 
a sustentabílidade do sistema de produção - 
No nordeste paraense , a vegetação secundária 

em pousio é um componente da paisagem 

agrícola e do sistema de produção e parte inte-

grante de um sistema agroflorestal seqüencial, 

com integração temporal cio componente 

arbóreo e arbustivo (Denich e Kanashiro, 
1995). Esta vegetação tem um importante 

papel para manter a biodiversidade na pai-

sagem agrícola da região e a manutenção do 

sistema de produção do agricultor familiar. A 

biodiversidade da capoeira é função do uso da 

terra (Baar, 1997), bem como das característi-

cas do solo. Como função do manejo do solo, 

o tempo de pousio tem papel importante no 

impacto da regeneração. Períodos longos me-

Ihoram as condições edáficas e enriquecem o 

banco de senientes (Tucker et aí, 1998), 

enquanto períodos curtos reduzem a diversi-

dade de espécies, prejudicando a Fiabilidade da 

vegetação de se recuperar ao longo do tempo 

e implica, também, em perdas no potencial de 

espécies (Vieira et ai., 1996). A capacidade 

reqenerativa da canoeira é íuncão. urincinal-

mente, cio sistema radicular, e as senientcs têm 

um papel menos representativo (Wiesenniüller 

et ai., 2000). O preparo de área também tem 

influência bastante significativa na biodiversi-

dade da capoeira, i.e., o uso de mecanização 

conduz a unia vegetação beterogênea, com-

pondo-se de um mosaico de manchas con-

tendo arbustos e árvores e áreas predominadas 

por gramíneas (Denich e Kanashiro, 1995). 

O sistema de derruba e queima associ-

ado a períodos curtos de pousio tem mostrado 

não ser sustentável tia região. Resultados obti- 
Unhas Pinheiro s/n, CPU 60010- liK Belént PA. r-mnrl:skaroJ.cpatu.embrapa.br 
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dos por Metzger (2000), em lgarapé Açu (PA), 

mostraram que o retorno tias áreas de pousio 

curto para o cultivo tem sitio eni média de 30/o 

ao ano, resultando em um sistema sem equi-

líbrio, enquanto as áreas de pousio longo têm 

se mantido em equilíbrio, pois o retorno para 

área de cultivo tem sido muito menor. O 

mesmo autor comparou este sistema com o 

tradicional indígena, e observou que este sis-

tema seria sustentável se mantido um interva-

lo de 11 anos de pousio, entre cada cultivo. 

lxvando em consideração o avanço do uso de 

capoeiras jovens tanto para o cultivo de cul-

turas de subsistência (derrubajqueima), como 

para cultivo perene ou semi-perene (mecaniza-

ção), tecnologias alternativas precisam ser 

implementadas para que a agricultura familiar 

do nordeste paraense possa ser sustentável. 

Ievando em consideração estes fatores, o pro-

jeto SIIIPT Capoeira buscou uma alternativa 

para deter o processo de degradação da 

capoeira e do sistema (le produção e está 

desenvolvendo unia tecnologia, onde substitui 

o preparo de área com queima pela trituração 

da vegetação de pousio e sua aplicação como 

cobertura morta sobre o solo (slash-and-

mulch). A idéia básica é que soniente os com-

ponentes nocivos do sistema tradicional seriam 

substituidos, no caso, a queima. Adicional-

mente, outros coniponentes do sistema podem 

ser modificados com o objetivo de melhorar a 

nova tecnologia. 

A tecnologia de preparo de área sem o 
uso de fogo (cobertura cot; ,nulc/;) - Com a 

aplicação de técnicas de mulc}i , não apenas se 

consegue reduzir sensivelmente as perdas de 

nutrientes do sistema, como também, junto à 

proteção do solo e ao combate das ervas dati-

inhas, mediante adição de matéria orgânica, as 

propriedades físicas, químicas e biológicas do 

solo são favoravelmente influenciadas. Em 

áreas com rnulch a produção de arroz (0.8t 

caupi (0,2t ha-') e mandioca (1 6,2t ha-l) foram 

menores que do que em área queimadas (1,5t 

ha - ', 0.3t ha-', 17,7t ha - ', respectivaniente), 

porém, quando fertilizantes foram utilizados, a 

produção foi similar em ambos os sistemas, no 

primeiro período de cultivo(2,6t ha-', 1 ,6t ha-1, 

30,Ot ha-1,  respectivamente). No segundo 

período de cultivo, a produção das áreas com  

mulch aumentaram em relação as áreas 
queimadas, com e sem aplicação de fertilizante 

(Kato et ai, 1999), mostrando o efeito a longo 

prazo da decomposição cio material orgânico. 

Algumas práticas agrícolas estão sendo 

ajustadas à tecnologia de mu]ch, incluindo: 

adaptação de cultivares de arroz, milho, caupi 

e mandioca (Kato et ai, 1998), níveis de 

fertilizantes, principalmente fósforo, consider-

ado o fator limitante à produção das culturas 

(Bünemann, 1998 e Kato et ai, 2000), e 

redefinição do calendário agrícola (Parry 

etai, 2000). 

Para facilitar o emprego da técnica do 

preparo de área sem o uso cio fogo, está sendo 

desenvolvido um implemento agrícola 

(Tritucap) para cortar e triturar a capoeira e 

distribuir o material sobre o solo em uma única 

operação, realizando um corte raso da vege-

tação sem danificar seu sistema radicular, 

assim assegurando o reaparecimento das plan-

tas lenhosas na fase de pousio, já que elas se 

regeneram quase que exclusivamente de 

maneira vegetativa. Outras trituradeiras exis-

tentes no mercado também serão testadas. 

Resultados têm mostrado que a sus-

tentabilidade ecológica é melhor assegurada 

pelo emprego da tecnologia de um/eh , mas 

para sua adoção, conio unia prática agrícola 

ecológica, há necessidade de que os produtores 

participem ativamente do processo de ajuste à 

realidade do agricultura familiar. Para que este 

processo possa ser efetivado, foi incorporada 

unia abordagem participativa e estudos de vaI-

oração da técnica e de seu impacto ao ambi-

ente. Estão sendo implementadas estratégias 

buscando obter suporte de agências de desen-

volvimento, serviços de extensão rural e autori-

(Jades locais para viabilizar a adoção desta tec-

n ol o g ia. 
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O impacto de fogos acidentais em sistemas 
silvipastoris na Amazônia 

Cássio A!ves PEREIRA LI; Evera!do Nascimento de ,ALMEIDA (1); 
José Bento GUERRERO (1); Jogas Bastos da VEIGA (2) 

(ijlnstituto de Pesquisa Ambiental da Amaz&iia, Belém-PA. (2)Embrapa Amazônia Oriental, Be!ém-PA. 

No debate atual sobre o desenvolvi-

mento e a conservação da Amazônia existe 

urna corrente que propõe a redução cia abertu-

ra de novas áreas de floresta e a intensificação 

do uso da terra nas arcas ja abertas da regiao. 

Essa proposta prevê menores impactos ambi-

entais, melhorias na renda local e muito maior 

geração de enipregos cio que a simples expan-

são da fronteira com base em atividades exten-

sivas (NEPSTAD et ai., 2000). 

Dentro dessa abordagem, o reaproveita-

mento das áreas desmatadas para atividades 

agrícolas que atualmente encontram-se 

sub-utilizadas ou abandonadas deve ser 

considerado uma prioridade. O 1NPE (1998) 

estima que cerca de 53 milhões de liectares de 

floresta já foram desmatados na Amazônia 

brasileira, sendo que 80% desse total foram 

usados na implantação de pastagens, dos 

quais 30 0/o encontram-se abandonados e 

cobertos por vegetação secundária, em várias 

fases de desenvolvimento (FEARNSIDE a 
BARROSA, 1998). 

Os sistemas silvipastoris (SSP) têm siclo 

apontados como uma das alternativas para 

reaproveitamento de arcas abandonadas, espe-

cialmente para arcas de pastagens degradadas. 

Os 5SF são sistemas de uso cIa terra que com-

binam atividades agrícolas, florestais e a cri-

ação de animais em unia mesma área. A inte-

gração entre essas atividades pode ser de uma 

forma simultânea ou seqüencial. Essa carac-

terística diversificada dos SSP sugere uni 

aumento na eficiência de utilização dos recur-

sos naturais por apresentarem uma comple-

mentaridade entre as diferentes explorações 

envolvidas (VEIGA etal., no prelo). 

Os 5SF possuem um elevado potencial 

biológico como sistema de uso cIa terra na 

Amazônia. No entanto, apesar de já serem uti- 

lizaclos por alguns produtores na região, exis-

tem algumas limitações que podem compro-

meter a sua viabilidade. A susceptibilidade ao 

fogo das espécies utilizadas nos 5SF pode ser 

um fator restritivo na sua adoção por parte dos 

produtores da Amazônia. 

Este trabalho apresenta o resultado de 

uni experimento sobre a susceptibilidade ao 

fogo de sete espécies arbóreas de valor 

econômico utilizadas em 5SF. 

O presente trabalho de pesquisa foi 

realizado numa área de um experimento con-

cebido para seleção de espécies arbóreas 

potenciais para 5SF, utilizando-se uma 

pastagem abandonada no Campo Experimen-

tal da Embrapa Amazônia Oriental, localizado 

na Fazenda Poderosa, a 12km da cidade de 

Paragominas (2'59'S e 47°3 1 'W), nordeste do 

estado do Pará. A precipitação pluviométrica 

anual da região é de 1750mm, com uma niti-

da estação seca que vai de julho a novembro. 

O tipo de solo predominante na área é o 

Latossolo Amarelo (Oxisol) textura muito 

argilosa. 

O experimento foi iniciado em 1992, 

com o plantio das seguintes espécies florestais: 

cedro (cedrela odorata Ruiz a Pav.), cumaru 
(Dipteryx odorata Willd.), barbatimão 

(Stiyp/uio(1endron pu/clierrimum Hochr.), taxi-

branco (Se/era/oh/um pameulatum Vog.) e 

Acac/a ma/igium Willd e frutíferas caju 

(Anacardium occ/c/entale L) e muruci 

(Byrson/nia crass/fó lia Stend.), em linhas de 50 
metros (lo plantas em cada linha), distanciadas 

10 metros entre si e com três repetições dis-

tribuíclas em uni delineamento completamente 

ao acaso. Em 1994, o capim braquiarão 

(Bracluaria brizant/ia Stapf.) foi estabelecido 

no sistema e a partir de 1995, novilhos da raça 

nelore foram utilizados para o pastejo da área 

i Engenheiro Agrónomo, B5• )  Instituto de Pesquisa /linbiental do Amazônia)  te Ladas Pinheiro 7424, Morro, Relôm-PA. (5LP.66087-430. cos-
3W 0.0 mato n.co m .l 
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Tabela 1.Aitura, diãmetro a altura do peito (DAP), área de projeção da copa (APC) e porcentagem de 

sobrevivência após a queimada (Sobrevivência) de espécies arbóreas potenciais para sistemas silvipastoris, 
em Paragominas - PA. 

Espécies arbóreas 	 ATtura (ni) 	DAP(cm) 	 APC(m2) 	 Soh rev i vê nc i a *(O/o ) 

Espécies plantarias em 1992 (89 meses de idade, em Junho de 1999) 

FLORESTAIS 

A. niangium 11,33+1,17 28,41 +3,94 64,88+18,35 63 
Cedro 7,15+1,36 10,58+2,58 5,92+2,73 O 
Barbatimio 5,73+1,03 16,10+3,92 44,72+18,35 17 
Cuniaro 4,63+1,48 6,44+2,54 8,95+5,92 O 
Taxi" 11,21+2,05 18,28+3,78 44,85+ 16,49 29 

FRUTÍFERAS 
Murocizeiro** 4,21+0,51 - 25,38+9,36 59 
Cajueiro 5,26+1,15 - 29,23+9,71 20 

* 
Dados de sobrevivéncia relativos a segunda avaliaç2o, realizada em fevereiro de 2000. portanto cinco meses após o fogo acidental. 
Plantado oo ano seguinte 77 meses de plantio). 

experimental , simulando um sistema de 
pastejo rotativo. 

Até junho de 1999 foram realizadas 

avaliações semestralmente de altura, diâmetro 

à altura do peito (DAP) e área de projeção cia 

copa das árvores. Em setembro de 1999 ocor-

reu um incêndio acidental na área experimen-

tal, afetando 100% da área. No momento do 

incêndio a área se encontrava sem animais e a 

altura do pasto era de aproximadamente um 

metro. Após o incêndio foram realizadas duas 

avaliações da sobrevivência das árvores. A 

primeira aconteceu 60 (lias após o fogo, coin-

cidindo com o final da estação seca, e com o 

objetivo de verificar se houve rebrotação das 

árvores, em fevereiro de 2000 (mea(los cia 

estação chuvosa), foi realizada a avaliação final 
da sobrevivência das árvores. 

A avaliação de sobrevivência das 

árvores (Tabela 1) mostrou que as espécies 

cedro e cumaru foram altamente susceptíveis 

ao fogo, com 100 0/o de mortalidade dos indivi-

duos, após a ocorrência do fogo acidental. 

Num nível melhor de tolerância ao fogo, 

encontram-se as espécies barbatimão, cajueiro 

e táxi que apresentaram taxas de sobrevivência 

de 17, 20 e 290/o, respectivamente. As espécies 

mais tolerantes ao fogo foram o murucizeiro 
(59 0/o de sobrevivência) e a A. mangium (630/o 

de sobrevivência). Vale a pena destacar, que 

todas as espécies apresentaram mortalidade 
após a ocorrência do fogo. 

Para as espécies florestais, o porte da 

planta parece influenciar diretamente na 

tolerância das árvores ao fogo, já que foi con-

statado que as plantas com menores alturas e 

DAP apresentaram as maiores taxas de morta-

lidade. Esse fato pode estar relacionado com a 

espessura da casca dessas espécies. A espessura 

da casca é uni dos principais mecanismos de 

resistência das plantas ao fogo (CHANDIkR et 
aí, 1991; PYNE etal., 1996). A casca funciona 

como um isolante, a qual protege o câmbio da 

mortalidade induzida pelo calor (UHL E a 
1KAUFFMAN, 1990). Essa característica é 

própria de algumas espécies de plantas 
originárias de regiões onde a ocorrência de 

fogos acidentais é um fenômeno recorrente 

(IJIRlCH, 1997). Por outro lado, o efeito de 

"andamento" causado pelo fogo, também 

determina a mortalidade das árvores em 

função da destruição do sistema vascular e 

interrompe o transporte de seiva, provocando o 

murchamento e a morte das plantas. 

Outro fator que pode contribuir para a 

mortalidade das árvores são as altas tempera-

turas que ocorrem na superfície do solo 

durante o fogo. As conseqüências do fogo no 

solo são físicas, bioquímicas e biológicas e afe-

tam a estrutura e a capacidade de absorção e 

armazenamento de água do mesmo (PYNE et 
aí, 1996). Isto poderia provocar a mortalidade 

das raízes superficiais e, conseqüentemente, 

interromper o sistema de absorção no solo. 

k&I 
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Além disso, o fogo pode causar a destruição 

da copa das árvores, reduzindo a capacidade 

fotossintética das plantas, como resultado da 

queima das folhas, induzindo a mortalidade 

das árvores. As observações de campo 

mostraram que os danos causados ãs copas 

afetaram, principalmente, as árvores de porte 

mais baixo, tais corno o murucuzeiro, o 

cumaru e o cajueiro. Foram registradas evidên-

cias de fogo, nos troncos e na folhagem das 

árvores, até uma altura (le 8 metros. 

No grupo das frutíferas, a maior to-

lerância do murucizeiro, também pode estar 

relacionada com as características da casca do 

seu tronco. A casca do murucizeiro é bastante 

espessa e isso pode representar unia maior 

proteção ao sistema de transporte (te seiva 
das plantas. 

O risco de ocorrência de incêndios 

acidentais pode ser um fator limitante para a 

adoção, em larga escala, dos 5SF na Amazônia. 

Os produtores que vivem em regiões onde 

predomina o uso extensivo da terra e que se 

utiliza, indiscriminadamente, o fogo como a 

principal ferramenta para o preparo de áreas 

agrícolas e limpeza das pastagens, ficam per-

manentemente expostos a ocorrência de fogos 

acidentais na estação seca. Desta forma, a 

ameaça anual de incêndios acidentais desenco-

raja o investimento dos proprietários de terra 

em qualquer sistema de produção com culturas 

permanentes e espécies florestais de valor 

econômico por serem estas geralmente sen-

síveis ao fogo (NEPSTAD eta!,. 1999). 

Por outro lado, em um cenário de uso 

da terra mais intensivo para a Amazônia, em 

que o fogo não seja mais utilizado como fer-

ramenta agrícola, ou ainda, que seja utilizado 

de forma controlada nos sistemas de produção, 

a adoção dos SSP podem-se constituir uma 

alternativa viável de uso (ia terra para a região. 
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O sistema de produção rural adotado pelos 

agricultores do alto Juruá (Acre)* 

Arnauri SIVIERO (1) 

(1) Pós Graduaçào - UNESP-FCA 

A área de estudo compreende a região 

do alto Juruá composta por parte do rio Juruá 

e seus afluentes Azul, Moa, Juruá-Mirim, Ouro 

Preto das Minas e está situada no extremo ori-

ente do Brasil e constitui a principal bacia 

hidrográfica do Estado do Acre e que abrange 

áreas cio Parque Nacional da Serra do Divisor 

(PNSD) e seu entorno. Este trabalho teve 

como objetivo diagnosticar a realidade agríco-

la da região do Alto Juruá. O estudo faz parte 

da fase de levantamento de dados de campo 

realizado em 1997 sendo um subsídio indis-

pensável ao Plano de Manejo do PNSD. 

A principal atividade econômica da 

região é a agricultura. No passado, a atividade 

de corte de seringa foi significativa, no entan-

to, devido à queda no preço da borracha a 

partir de 1991 quando observou-se uma 

migração da atividade gumífera para agricul-

tura de subsistência. 

Ao todo foram entrevistados 134 pro- 

dutores rurais, correspondendo a cerca de 200/o 

do total das propriedades agrícolas. Foram 

contabilizados dados sobre os sistemas de pro- 

dução local como: animais de criação, espécies 

vegetais que compõem o sistema agroflorestal 

denominado sítio, área ao redor da moradia do 

produtor onde se cultivam fruteiras, espécies 

hortícolas e medicinais, agricultura de terra 

firme e várzea, pecuária, extrativismo vegetal 

(incluindo madeira) e atividades de caça e pesca. 

As propriedades estudadas apresentam 

sistemas de produção onde predominam roça- 

dos individuais, criação de animais domésticos, 

quintal e sítio. As atividades de pesca e caça 

estão presentes na maioria das propriedades 

estudadas. A atividade de extrativisrrio não 

madeireiro é também altamente freqüente, 
atingindo cerca de 760/o  das propriedades estu- 

dadas. A mão-de-obra empregada nas 

unidades de produção dos entrevistados é 

principalmente familiar. 

A atividade de caça para subsistência é 

unia constante entre os moradores da região. A 

carne de caça é bastante apreciada pelos 

moradores e importante fonte (te proteína ani-

mal para a população. Um total de 82 0/o dos 

moradores entrevistados no PNSD declararam 

que praticam a caça. A renda gerada provem de 

excedentes da produçào agrícola. 

O produtor cultiva a mandioca que a 

transforma artesanalmente cm farinha, que é a 

sua principal fonte de energia. O peixe e a caça 

são as fontes de proteina animal e o feijào é a 

principal fonte de proteína vegetal. As vitami-

nas e sais minerais são obtidos principalmente 

de produtos coletados na floresta ou de espé-

cies cultivadas nas imediações de sua casa que 

recebe denominações dc sítio ou quintal. Esse 

sistema agroflorestal ocorre na maior parte das 

regiões tropicais do mundo onde se pratica 

agricultura familiar do tipo 'queima e derruba' 

(Fernandes a Nair, 1986). 

Em 92% das propriedades visitadas 

verificou-se a ocorrência desse sistema de pro-

dução. Nessa área são cultivadas espécies 

frutíferas e hortícolas entre nativas e intro-

duzidas. Muitas espécies cultivadas são trazi-

das da floresta para perto de sua residência 

visando facilitar a colheita como é o caso do 

abiu (Pouterfa cafmito), açaí (Euterpe oler-

acead, pupunha (Bactrfs gasiaes), cupuaçú 

(T/;eobroma granti17orum), etc.. Foram catalo-

gadas ao todo 27 espécies de fruteiras nativas 

e 18 introduzidas e tradicionalmente culti-

vadas pelos produtores e 12 espécies de 

hortaliças. Depois de estabelecida, a área do 

sítio não recebe tratos culturais. Segundo os 

produtores, não se utilizam fertilizantes e não 

se efetuam operações de capina rotineiras e 
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Tabela 1. Percentagem das espécies agrícolas mais cultivadas ao longo dos principais rios da regi5o do 
alto Juruá. 

Rios/culturas Banana Mandioca Arroz Feijão Milho 	Melancia 

Moa 100* 94 84 34 75 	 - 

Azul 92 65 35 15 30 	 - 

,Juruá 97 89 42 72 55 	46 
Juruá-niirim 95 82 47 30 73 	 34 

0. Preto das Minas 85 85 14 21 28 	 - 

podas após o fechamento da copa das árvores. 

A agricultura na região é praticada há 

mais de uni século, embora sempre com menor 

intensidade que o extrativismo da borracha. A 

agricultura praticada na região é restrita a dois 

agroecosssistemas: terra firme (não inundáveis 

pelas cheias dos rios) e a várzea. Na maioria 

dos solos de terra firme que compôe o roçado, 

prevalecem solos Podzólicos Vermelho-amarelo 

Futróficos (750/o) apresentando argilas de alta 

atividade com fertilidade superior às demais 

regiões da Amazônia onde predomimam 

latossolos Amarelo e Vermelho-amarelo 

Distróficos. No entanto, os solos do alto Juruá 

são fisicarnente limitados muito suscetíveis à 

erosão e à lixiviação de nutrientes quando 

descobertos de vegetação. 

As áreas de várzea estão situadas nas 

margens dos rios predominam solos mais 

férteis (Gley pouco Húmico Eutrófico, Gley 

pouco Húmico Distrófico e Aluvial Eutrófico) e 

sendo periodicamente inundados por 

enchentes dos rios e enriquecidos pelos sedi-

mentos das águas. As espécies agrícolas 

mais cultivadas são banana (Musa spp.) diver-

sas variedades, mandioca (Man/liot escu/enta) 
diversas variedades, milho (Zea inays, feijão 

(P/,aseolus vu/garis, arroz (Oryza sativa) e 

melancia (C/tru//us lunatus) (Tabela 1). Outras 

culturas como: abacaxi (Ananas comosus), 

cana-de-açúcar (Sacc/;arwn spp.), fumo 

(N/cQt/ana tabacum, café (coffea arabica) io 
pouco expressivas em área plantada e 

importância econômica sendo cultivos típicos 

para consumo familiar. 

Observa-se que a relação entre 

as áreas de capoeiras da propriedade e as áreas 

de cultivo é de aproximadamente 2:1 (125,5 ha 

de capoeira: 59 ha de área de roçados ativos). 

Na hipótese de uni produtor possuir uma área 

de cultivo e duas de capoeira com 1,0 ha cada, 

a propriedade terá 3,0 ha efetivos (Te sua área 

produtiva destinados especificamente à agri-

cultura. 

O agricultor normalmente possui uma 

área de cultivo e outras chamadas (Te 'áreas 

abandonadas, áreas de repouso, capoeiras ou 

juquiras'. Nessas áreas cessam-se os tratos cul-

turais quando a maior parte da produção agrí-

cola já foi colhida. Observou-se ainda que o 

período médio de pousio (formação de 

capoeiras) foi de 3,4 anos no setor norte e 2,8 

anos no setor sul do PNSD. A maior utilização 

das várzeas no setor sul (rios Juruá e Juruá-

mirim) em relação ao setor norte do PNSD é 

uni fator que pode explicar esse fenômeno. 

Após o período de cultivo, que gira em 

torno de dois anos, ocorre o esgotamento da 

fertilidade dos solos com um decréscimo na 

produtividade das culturas, determinando o 

deslocamento da área de cultivo para uma área 

de capoeira. Trata-se de uma agricultura 

itinerante, porque o produtor muda de área em 

média a cada 3 anos e reincidente porque há 

um retorno à área anteriormente cultivada para 

coletar as 'tigueras' do cultivo anterior (man-

dioca, cachos de banana, abacaxi e mudas de 

m a n cl io ca). 

O tamanho da área de mata bruta a ser 

desmatada com finalidade de expansão das 

atividades agropecuárias no próximo ano foi 

pesquisado entre os produtores entrevistados. 

A média de área de floresta natural a ser aber-

ta para agricultura e/ou pastagens foi de 0,70 

e 0,71 ha para os setores norte e sul, respecti-

vamente. A conversão de áreas de floresta 

bruta para a atividade agropecuária é uma 

operação que demanda mais trabalho e custo 
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Tabela 2. Produtividade média em kg/ha das principais culturas das áreas ao Norte e ao Sul do PNSD. 

Cultura 	 Norte do PNSD 	Sul do PNSD 	 Média 	 FIBUE, (1995) 

Arroz 1044,4 654,3 849,3 	 1116,0 
Feijão 493,8 403,6 448,7 	 600,0 
Milho 791,6 649,7 720,6 	 641,0 
Farinha (kg) 3607,0 2729,0 31 68,0 	 - 

se comparada à mesma operação em Unia 

capoeira, principalmente no tocante ao fator 

mão-de-obra. 

Em 1000/o das propriedades visitadas, 

observou-se que o fogo é o principal meio uti-

lizado para abertura das áreas para cultivo. O 

trabalho é feito em regime de mutirão entre o 

agricultor e os vizinhos. lnicialmente a área é 

roçada cortando o sub-bosque (arbustos e 

cipós). Em seguida, é retirada a madeira mais 

grossa para múltiplos usos na propriedade. 

O baixo nível de ataque de pragas e 

doenças nas culturas observado na maioria dos 

policultivos da região se deve basicamente a 

fatores como: alta diversidade de espécies cul-

tivadas, baixa densidade de plantio e alta vari-

abilidade genética das espécies, rotação de 

área de cultivo, uso do fogo, cultivo em con-

sórcio e o isolamento geográfico entre áreas de 

cultivo. No entanto alguns problemas fitossan-

itários sérios foram encontrados, como a meIa 

do feijoeiro (Thanathephorus cucurneris) e o 

brasileirinho. No arroz, destaca-se o ataque de 

percevejos dos grãos (Oeba//us poeci/us) e 

haste da planta (Tibraca /fnbac/;fventr4. A bru-

sone do arroz (Magnaporte grisea) é a pricipal 

doença da cultura. Nas pastagens, o maior 

problema fitossanitário é a ocorrência da ciga-

rrinha das pastagens que ataca diversas espé-

cies de brachiaria da região. Em pequenos 

monocultivos de seringueira e cacau encon-

trados na região observou-se forte ataque de 

mal-das-folhas (Microcyc/us u/e,) e vassoura-

de-bruxa (Crinipeiis perníciosa), no entanto, 

as plantas atacadas apresentavam visivelmente 

debilitadas nutricionalmente, fato que pode 

explicar em parte alto ataque de patógenos. 

A produtividade média em kg/ha das 

principais culturas anuais (arroi, feijão, milho e 

mandioca) para as áreas sul e norte do PNSD,  

bem como a média do último levantamento de 

produtividade das culturas realizado pelo 1BGE 

para a microrregião de Cruzeiro do Sul, encon-

tram-se demonstradas na tabela 2. 

Os dados de produtividade obtidos 

neste levantamento não diferem muito daque-

les encontrados no censo agrícola (FIBGE, 

1995). A produtividade das culturas no setor 

sul foi sempre menor para todas as espécies. 

Este resultado, a princípio, não pode ser expli-

cado por nenhum fator específico unia vez que 

muitos fatores estão envolvidos no desenvolvi-

mento da cultura e na veracidade das infor-

mações obtidas junto ao produtor (iurante a 

entrevista. 

A cultura mais importante em área é a 

mandioca, com 3979 covas/lia em média. As 

culturas de milho, arroz e feijão completam a 

lista tias anuais mais plantadas. A produtivi-

dade media encontrada para as outras espe-

cies cultivadas é: banana = 1055 cachos/ha, 

melancia = 1333 unidades/lia, café em côco = 

500 kg/ha, fumo = 263kg/lia, cana-de-açúcar 

= 575k9 de açúcar mascavo/ha e borracha 

665kg/colocação. 

Os principais fatores tia baixa produ-

tividade das culturas, segundo os produtores, 

são: dificuldade de escoamento da produção, 

baixos preços, dificuldades de armazenamento 

da produção, dificuldade de acesso aos 

insumos agrícolas (fertilizantes e corretivos) e 

crédito. A mesma realidade foi constatada h5 

maisde duas décadas atrás. 

A atividade de pecuária é incipiente se 

comparada com outras regiões do Acre e do 

restante da Amazônia como as regiões Sul do 

Pará, Norte do Mato Grosso e Tocantins. A 

pecuária na região é praticada por apenas 23 0/o 

dos proprietários investigados, dos quais 56% 

criam gado leiteiro e 440/o possuem animais 
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com a fin ai cia de ci e corte. O ciestin o da pro-

ciução cia pecuária leiteira é restrita ao con-

sumo interno. No caso do gado dc corte os 

produtores iii forni ara tu que tu a ii tém o tu a 

pequena parte cio plantel para consumo inter-

110 sen cio q ti e a pri n ci pai parte é tua n tida como 

"poupança", ou seja, os animais são comercia-

lizacios no nioniento cm que surge unia neces-

sidade financeira cio proprietário. Unia fazenda 

cl en om in a da 'Ciii co Irmã os', localizada tio 

entorno cio PNSD na margem cio rio Juruá-

Mirim, possuia em 1996 cerca de 1400 cabeças 

de gado de corte ciii 1 200lia de pasto. 

Desprezando-se o plantel desta grande pro-

priedacie, o número médio de cabeças de gado 

por proprietário é de 15,2 unidades animal /pro-

dutor. A atividade agropecuária no rio Moa data 

desde a década de 20 quando cia cbeqada de 

norciestinos tia reqião. A a tivici a de cie pecria 

no rio Azul é praticamente inexistente. 

A realidade rural reinante tia região não 

difere em grandes proporções de outras regiões 

cia Amazônia onde se pratica a pequena pro-

dução agrícola familiar (SIVIERO, 1994) onde  

observa-se agricultura de subsistência, itiner-

ante e associada a uni sistema agroflorestal 

'sítio' ao redor cia residência cio produtor. 
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Os cajueiros nativos de Roraima: 

elementos de ecologia e etnobotânica. 

Ari Alfredo WEIDUSCHAT 

(1) Enibrapa Roraima - Centro de Pesquisas Agroflorestais Boa Vista-RR. 

O cajueiro (Anacardium occide,7tale L. - 
Anacardiaceae) é uma frutífera neotropical de 

crescente importância agroindustrial. A pro-

dução mundial da castanha de caju alcança 

700 mil toneladas anuais. A industrialização do 

pedúnculo (pseudofruto), que representa 90 0/o 
do peso total cio fruto, embora incipiente, 

mostra excelentes perspectivas econômicas. 

Adicionalmente, estão em andamento estudos 

sobre a aplicação terapêutica de compostos 

fenólicos contidos na espécie. O cajueiro é 

originário do Brasil, na região intermediária 

entre a floresta amazônica e a caatinga 

nordestina, onde o gênero Anacarci/um 
desenvolveu maior diversidade e adaptação 

(Barros, 1995). Posteriormente, a espécie dis-

persou populações para a costa nordestina, 

cerrados do centro-oeste e savanas amazôni-

cas, inclusive Roraima. Atualmente, o cajueiro 

é amplamente cultivado em regiões tropicais, 

tanto em monocultivo quanto em sistemas 

a grofi ore sta is. 

Esta pesquisa foi realizada na Terra 

indígena Raposa Serra do Sol, região de 

Savana (Cerrado) de Roraima, formação gramí-

neo-lenhosa que localmente é conhecida como 

'lavrado'. A área indígena compreende 

1.680km 2  e é habitada pelas etnias Macuxi, 

Taurepang, ingaricó, Wapixana e Patamona, 

totalizando 11.900 indivíduos. Ao sul, a área é 

plana, formando os chamados "campos do Rio 

Branco", enquanto ao norte a área é monta-

nhosa, do tipo Savana Estépica. O clima é 

sazonal do tipo Awi, segundo a classificação 

de Kõppen, com período seco de setembro a 

março. A precipitação pluviométrica média 

anual em Boa Vista, que dista 150km da 

região, é de 1614,6 milímetros e a teniperatu-

ra média anual é de 24°C. A drenagem incipi-

ente é constituída por igarapés, na maioria  

intermitentes, marcados por alinhamentos 

vegetais às suas margens, do tipo vereda. 

Tomando o cajueiro como foco central, 

o estudo adotou metodologias qualitativas e 

quantitativas, com o objetivo de: relatar argu-

nientos sobre a ocorrência pré-colombiana do 

cajueiro e descrever sua distribuição geográfi-

ca natural; descrever elementos (la ecologia 

destes cajueiros ciii três locais específicos; 

perscrutar aspectos da história recente do sis-

tenia de produção dos índios Macuxi e o papel 

do cajueiro nele desempenhado. 

Alguns estudos específicos sobre a flora 

do lavrado não incluem o cajueiro como ele-

mento fitossociológico natural, possivelmente, 

devido a sua ocorrência de forma aglomerada 

em poucos sítios restritos e por negligenciarem 

os conhecimentos étnicos locais (Weiduschat, 

1999). Mas a sua presença anterior à coloniza-

ção é relatada pelas primeiras expedições do 

período colonial e em alguns estudos botâni-

cos recentes. Neste trabalho, o caráter nativo 

do cajueiro é ainda reforçado por evidências 

lingiísticas das etnias indígenas, onde cada 

língua tem uma denominação própria pai a 

espécie. Ao contrário, as fruteiras introduzidas, 

a exemplo de manga, coco, jaca e jambo, 

foram incorporadas tias línguas indígenas com 

nome português. Uni Roraima, os cajueiros 

nativos da espécie Anacardiuni occidentale 
limitam sua ocorrência às regiões (Ia Raposa e 

Baixo Cotingo, dentro da área indígena Raposa 

Serra do Sol. Especificamente, aparecem na 

área interfluvial Surumu/Maú-Tacutu, na parte 

plana do lavrado, entre 3030' e 4° 1 5' de lati-

tude norte e 59°30' e 60°40' de longitude 

oeste. Esta faixa corresponde às margens da 

cadeia montanhosa que ai inicia e se estende 

ao norte, culminando no Monte Roraima. Os 

cajueiros nativos apresentam distribuição 
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gregária, compondo parte da vegetação ciliar 

ao longo de igarapés (la região da Raposa e 

Baixo Cotingo (Jauari, Cedro, Rego Fundo, 

Bismark, Raposa, Capivara, l'oraquê, Iracema, 

(:anavial, Caiu ara, Co n gresso, G avi a o, 

Camarao, Baliza, Jandata, Araça e Barra limpa) 

e tia margem de lagos (Caracarana, Pariquaru, 

Baixa Verde e Caranguejo). 

Três (lestes locais (Iracema, Caracaranã 

e Raposa) foram estudados para: avaliar os 

parâmetros de estrutura da população 

(diâmetro de tronco, altura total, altura da 

copa e diâmetro de copa) e frutificação (peso 

(ias castanhas); verificar as diferenças para 

estes parâmetros entre e dentro dos locais; 

avaliar como estão correlacionados os vários 

parâmetros medidos. Os resultados englobam a 

verificação dos parâmetros estudados entre os 

diferentes locais e dentro de cada local. Do 

estudo entre os locais esperou-se obter indi-

cações sobre as feições aparentes das três p0])-

u]ações, considerando que cada toca] tem 

fatores de sitio intrínsecos influenciando suas 

características. Da análise dentro de cada local, 

por outro lado, procurou-se informações (le 

maior interesse sobre os parâmetros medidos, 

especialmente na busca de caracteristicas que 

dcii otem expressões (te variabilidade qenét ica 

de interesse para o melhoramento cia espécie. 

A conclusão foi que os cajuais (lestes três locais 

apresenta tu si mil a ridad es para os pará me t ros 

de cl istribu içã o de cl iâ tu e tro cio tronco, altura 

total e peso de castanhas e (liferenças em 

altura (le copa e diâmetro de copa. A análise 

dentro dos locais, cii treta n t o, mostrou cli fe-

renças, apontando variações internas segundo 

o local estudado. A Raposa foi excluida desta 

análise (1 evid o a o baixo ti úmero (te plantas. No 

Iracema, as análises sobre as médias (las parce-

las revelaram diferenças significativas para 

diâmetro (te tronco, altura total, altura (le copa 

e diâmetro (te copa, e não apresentaram (life-

rença significativa para peso de castanhas. No 

Caracaranã, foram encontradas diferenças para 

diâmetro de tronco e peso (te castanhas, uni-

camente. A análise de correlação não mostrou 

associação das variáveis de estrutura física das 

plantas com o parâmetro de frutificação - o 

peso das castanhas. 

Ao referenciar este estudo â espécie 

Anacardíum occio'entale, permeou-se toda a 
cultura dos índios Macuxi e seu conhecimento 

sobre o ecossistema do lavrado. Por outro lado, 

ao dirccioná-lo para os aspectos sociais das 

aldeias, enfatizando ligações entre o conheci-

mento tradicional e as necessidades humanas 

a tu ais, esten (leu- se uma au ál ise com o iii tu ito 

de prover o estabelecimento de propostas de 

decisão e ação que contemplem este elo. 

Tradicionalmente, os Macuxi, pertencentes â 

família linguística Karib, são agricultores-cole-

tores-caçadores, considera dos n õmades 

sazonais (Santilli, 1988). Com o advento da 

colonização, a partir (la metade do século 

XVIII, o sistema de produção indígena assi-

niilou inovações resultantes (lo contato. Dentre 

estas, destacam-se: a criação de gado e outros 

animais (lomésticos, o cultivo de roças semi-

mecanizadas e o plantio de sítios de fruteiras 

em torno (la moradia. Estas práticas são relati-

vamente recentes, começando na década de 50 

(lo presente século. Destas, o cultivo de 

fruteiras aparenta ser a prática mais adequada 

do ponto de vista social, econõmico e ecológi-

co, enquanto que as primeiras, promovem 

diferentes níveis de degradação ambiental. 

Atualmente, a população da Raposa cultiva 23 

espécies tios seus sítios de fruteiras, a saber: 

tua nqa (Aíang/fera ,ndica), caju (A/lacardium 
occir/entald, laranja (Citrus spp). limão (Citrus 
spp). coco (cocos ,'iucifera), goiaba (Ps/a7um 
gua/ava). ata ('innona squaniosa), jatobá 
(//yincnaea courbari4, acerola (Malpighia 
glabra). abacate (Persca americana), graviola 

(Annona muricata), cara mhol a (A verrlioa 
camm/}o!a), eu pua çu ( T/;eobro,na grandifoli-
um), in gá (Ie metro ( Inga spp), pi tomba ( Talisia 
csculenta), mi ri xi (Byrsoni'ua crassifolia), 
tamarindo ( Tamarmdus in(lica), dão (Zyzip/ius 
s p), a zei t o tia (Eugenia cu,nin), ta perebá 
(Spond/as mombim), m ara cuj á (Passiflora 
edu/is), genipapo (Genipa americana) e buriti 

(/ktauritia fle. 1/usa). Como recomendação final, 

o estudo sugere que a (hversidade genética dos 

cajuais nativos (leve ser mantida e estudada 

mais (letalbadamente. Estes eajueiros correm o 

risco de desaparecer (te suas áreas de ocorrên-

cia natural devido ao avanço da agricultura de 

cultivos anuais. E necessário estudar os 

cajueíros em todos os outros locais para veri- 

7 
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ficar relaçôes e padrões ecológicos, tomando-

se este estudo como referência para justificar e 

implementar um banco de germoplasma in situ, 
de modo a garantir a manutenção desta diversi-

dade e sua capacidade de continuar evoluindo 

em contato com seu ambiente natural. E pos-

sível que os cajuais do lavrado contenham car-

acterísticas de produção desejáveis em progra-

mas de melhoramento da espécie ou substâncias 

químicas que possam ser utilizadas em pesquisas 

farmacológicas e bromatológicas. Paralelamente, 

a população deve ser capacitada para beneficiar 

a produção atual. A perspectiva de rendimentos 

derivados destes cajuais conduzirá a uma nova 

interpretação do uso do ecossistema regional, 

impedindo, por si, a destruição das margens 

onde vegetam. Os rendimentos, por outro lado, 

representarão uma melhoria de renda das 

famílias indígenas. 

Referências bibliográficas 

BARROS, L. M. Botânica, origem e distribuição 

geográfica. ln.: ARAUJO, J. P. P. de; SWVA,V. 

V. (1 e. cajucu/tura: nodemas técnicas de pro-

dução. EMBRAPA-CNPAT, Fortaleza-CE. 

1995. p.55-71. 

SANT1LL1, P. Os Macuxi: história e política no 

século XX. Unicamp, Campinas-SP. 1988. 

1 62p. (Dissertação de mestrado). 

WE1DUSCHAT, A. A. Elementos de ecologia e 

etnobotânica de Anacardium occidentale L. 

(Anacardiaceae) na área indígena Raposa 

Serra do Sol, Roraima - Brasil. Manaus: 

lnpa/UA. 1999. 11 2p. (Dissertação de 

mestrado). 

382 



Seção Tienica II - SAF no Manejo da Paisagem Rural 

Protótipo agroflorestal implantado segundo 

os princípios de sucessão florestal para a 

recomposição da paisagem rural para usos 

múltiplos na propriedade. 
Lilian TELLES (1); VILHENAFlávia (2); MACEDO, Renato Luiz Grisi (3); 

GOMES, Jozêbio Esteves (4). 

(1), (2), (3), (4) Universidade Federal de Lavras-MG. 

A condução de áreas agrícolas consorci-

adas com espécies florestais sob a lógica da 

sucessão natural é uma proposta de manejo que 

vem sendo adotada no Brasil por apresentar 

grande potencial de restabelecimento das carac-

terísticas físicas, químicas e biológicas do solo, 

além de favorecer a diversificação produtiva. A 

implantação da unidade demonstrativa na 

Universidade Federal de Lavras (UEA) é fruto do 

trabalho do grupo de extensão universitária 

Yebá e Ervas e Matos e do grupo Mutirão 

Agroflorestal, este, formado por estudantes de 

diversas universidades, agricultores e outros 

profissionais. A unidade demonstrativa da qual 

trata este trabalho apresenta uma área de apro-

ximadamente seiscentos metros quadrados, 

numa região que compreende um complicado 

mosaico composto de manchas de floresta, cer-

rado, campo limpo de altitude e campo 

rupestre. Lavras situa-se na microrregião admin-

istrativa do Alto Rio Grande e sua localização 

segundo as coordenadas geográficas é 
21014'30" de latitude Sul e 451,001O" de longi-

tude oeste. O município mostra uma topografia 

caracterizada pela dominância de um relevo 

colinoso, com níveis altimétricos compreendidos 

entre 822 m e 1.259 m em relação ao nível do 

mar.O clima da região de Lavras é classificado, 

segundo Kõppen, como mesotérmico, apresen-

tando verões brandos e chuvosos. As médias tér-

micas anuais mostram-se em tonio de 19,3°C 

com máximas de 27,8°C e mínimas de 13,5°C. A 

precipitação média é da ordem de 1.41 lmm, 

estando 650/o a 700/o desse total concentrados 

de dezembro a março. Durante os meses mais 

frios Uunho ejulho), o volume de chuva é muito 

reduzido e, em alguns anos, chega a ser nulo. 

Em virtude do processo de desmatamento da 

região, que acompanhou o crescimento 

econômico e a implantação de pastagens e da 

lavoura cafeeira, boa parte da vegetação original 

já foi degradada, tendo restado atualmente 

apenas alguns fragmentos de floresta estacional 

semidecidual. Para o planejamento das 

intervenções agroflorestais (novembro de 1998) 

ponderou-se os seguintes aspectos: existência 

de espécies já estabelecidas no local, a regene-

ração natural, fatores edafoclimáticos, a 

disponibilidade de mudas, localização, declivi-

dade, altitude e principalmente a composição 

florística da vegetação remanescente da região. 

Além disso, alguns detalhes importantes são o 

fato desta área ter uni histórico de perturbação 

intensiva no passado, uma vez que foi utilizada 

como área de empréstimo para um aterro, e 

estar localizada num local brejoso que per-

manece, nas partes mais baixas, periodicamente 

alagado. lsto deve-se à influência do córrego do 

Brejão, que passa a cerca de Som da área e que 

,por sua vez, teve grande importância nas 

tomadas de decisão durante o plsnejamento do 

sistema agroflorestal. Em função disso 

procurou-se priorizar a instalação de espécies 

adequadas à fitofisionomia original e que ocor-

rem naturalmente em ambientes de matas 

ciliares como apontam muitos levantamentos 

florísticos cia região. As espécies plantadas 

foram, na sua maioria provenientes do viveiro da 

CEM1G (Companhia Energética do estado de 

Minas Gerais), doadas pelo programa desen-

volvido por este órgão para a recomposição das 

matas ciliares. Foram utilizadas também 

sementes de origens diversas trazidas pelos par-

ticipantes do Mutirão Agroflorestal ou aquelas 

Aluna do curso de Pós - a d ação cm Engenharia fiares tal da Lia iversida de Feder ai de Lo vms. lia ivcrsidadr Fcdcrr, i dc Lavras - 
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encontradas no Laboratório de Sementes 

Florestais do Departamento de Ciências 

Florestais da UFLA. As espécies de estrato 

arbóreo seguiram a classificação proposta pelo 

agrossilvicultor Ernst Gõtsch de acordo com o 

ciclo de vida, enquadrando-se em iniciais, 

intermediárias e árvores do futuro. Entre as ini-

ciais podemos citar as seguintes espécies: 

Quaresmeira-roxa (Ti/joucli/na granulosa. 
Melastoma ta ceae), Trema (Treina inicrantl,a, 
Ul ma cea e), Bananeira (Musa africana, 
Musaceae), Mamão (Garica sp), Açoita-cavalo 
(Lueliea divaricata, Tiliaceae), Aroeira (Schinus 
terebinilufolius, Anarcadia ceae). O grupo das 

intermediárias é composto por:Guanandi 
(Galop/;y//zrni brasiliensis camh.), 1 pê-aniarelo 
(Tabebuia alba, Bignoniaceae), Nêspera 
(Eriobot,'ya j'aponica, Rosaceas), Jerivá (Syagrus 
rornanzof/íana, Pal mac), Angico-bran co 

(Pilhecolobium tortun4 M imosoideae) e Uvaia 

(Eugenia pyriforinis, Mirtaceae). Finalmente, as 

árvores do futuro têm como representantes as 

seguintes espécies: Oleo Bálsamo (/I4yroxy1017 
peruiferuin, Papilionoideae), Jatobá (/l,ymenaea 
courbaril, Caesalpinoidae), Cedro (Ce(lrela /15-
si/is, Meliaceae), Sapucaia (Lecytbis pisonis, 
Lecythidaceae) e Jambolão (Syzygiuzn jain-
bo/anum, Myrtaceae). A disposição das mudas 

foi definida em função da estratificação (lo solo, 

onde definiu-se duas áreas bem distintas: unia 

no topo do morro, mais afetada pelo efeito ero-

sivo da chuva, de vegetação rasteira, predomi-

nando capim gordura (Me/mis ininutiflora, 
Gramineae) e braquiária (Brac/ilaria decuinbens, 
Gramineae) A outra caracteriza-se pela maior 

abundância de massa verde, predominando o 

capim coloniã o (Panicun; inaxi/nuin, Grami-

neae) e pela maior disponibilidade de água por 

situar-se na parte mais baixa da unidade 

demonstrativa. O espaçamento utilizado de 

0,5m entre plantas por 2,5m entre linhas, 

embora em primeira instância pareça muito 

adensado, também teve algumas razôes, corno 

por exemplo a idéia de tentar reproduzir o 

ambiente de floresta, onde as plantas dos diver-

sos estádios de sucessão ocorrem simultanea-

mente no tempo e no espaço, interagindo pela 

evolução do sistema. Para que essa interação 

ocorresse de forma benéfica, um dos principais 

cuidados tomados na disposição das espécies no 

campo foi a preocupação de se promover o 

maior e mais rápido recobrimento do solo, com 

a utilização de espécies que contemplassem 

todos os estágios sucessionais (inicial, inter-

mediário e do futuro). O adensamento das plan-

tas também pode ser justificado pelo manejo 

que seguirá o desenvolvimento do sistema; uma 

vez que serão favorecidas aquelas espécies de 

nosso interesse enquanto que as que servirão 

para produção de massa verde sofrerão podas 

escalonadas no tempo, de acordo com seu 

potencial de rebrota. Sendo assim, definiu-se 

que o plantio seria realizado morro acima e no 

sentido do sol, seguindo um critério onde a área 

estaria dividida em faixas de 1 rn e 2m de largu-

ra, intercaladas, num total de oito de cada. O 

plantio foi realizado morro acima pois, com o 

solo permanentemente coberto com massa 

verde e sem as operações de revolvimento para 

o seu preparo, dificilmente ocorreriam proble-

mas de erosão ou lixiviação das camadas super-

ficiais e nutrientes do solo. Nas faixas de im, 

denominadas de linhas de luxo foram introduzi-

das as espécies de futuro, mais exigentes nutri-

cionalmente. As faixas de não luxo, com dois 

metros de largura receberam uni tratamento 

diferente, com o objetivo de produzir massa 

verde para as faixas de luxo. Este critério foi 

planejado pensando-se na facilidade de manejo 

que será realizado pelo grupo de Lavras. A dis-

tribuição das espécies tia área se deu da 

seguinte maneira: Linhas de não luxo - nas bor-

das foram introduzidas estacas de napiers 

(Pennisetun, perpureuin, yperaceae) e cana 

(Sacliaruni of/1cinarun Poeceae). No centro, 
sementes de guandu (Gafviuss cajan L., 

Papilionaceae), crotalária, feijão de porco 

(canavalia eusifornns, Papilionaceae) e rnucu-
na rajada (Stizo/obiuin sp.). Linhas de luxo - no 

centro, plantamos mudas de espécies arbóreas, 

na seguinte ordem: iniciais, secundárias e as do 

futuro, consecutivamente. Mudas de bananeira 

e mamoeiro foram plantadas intercaladas, 

junto com espécies do futuro, a cada três mudas 

aproximadamente. Entre cada muda de espécie 

arbórea foram preparados dois "berços" para 

receber, cada um respectivamente, sementes de 

pitanga (Eugenia uni/lora L., Myrtaceae), 

mamão (caricasp) ejabuticaba (Myrciacia trun-
ei/lora Berg., Myrtaceae). Distanciadas 20 cm 
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cio centro cia faixa para os dois lados, introduz- 
-5C (luas linhas de estacas de amora (Rubus 

brafifensis, Rosaceae), li ibiscus (Hibisco sab(larff-
,Ç7, Malvaceae), sangra d'água (Groton urucu-
rana, Eup}iorhiaceae), aroeira (Seu/nus tere-
bfnt/n'fo/ius, Ana caril ia ceae) e bol cio ((b/eus 
barbatu4 aleatoriamente. Na extremidade das 

faixas de luxo foram plantadas as sementes 

consorciadas de acordo com o estágio suces-

sional das espécies. O plantio foi bem adensado, 

cada cova distanciou-se cerca de trinta cen-

tímetros e recebeu senientes de três a quatro 

espécies diferentes. Sementes de plantas anuais 

foram distribuídas em toda a área, onde o feijão 

(Phasco/us sp, Papiloniaceae) acompanhou o 
milho (Zea may L., Gramineae) e o girassol 

(Helianílius aminnunM. Na parte mais alta cia 
área decidiu-se usar o feijão bravo cio Nordeste 

pelo seu forte potencial de desenvolvimento em 

locais pobres e com pouca água, e na parte mais 

baixa, com melhores condições edáficas e maior 

disponibilidade de água, introduziu-se o feijão 
azuki. Com  nove meses de instalação, realizou-

se a primeira avaliação na área, através (ie 

observações sob a orientação cio agrossilvicultor 

Ernst Gütsch. Segundo ele, a perda do momen-

to ótimo de poda do feijão guandu, ou scja, 

quando este atinge a máxima relação C/N, 

provavelmente passou a influenciar de forma 

negativa a área além de comprometer o ritmo de 

decomposição da matéria orgânica no solo, que 

se apresenta mais lignificada. O forte vigor apre-

sentado pelo capim colonião, instalado antes da 

implantação da agroflorcsta, também foi obser-

vado como um fator desfavorável para as 

árvores que se desejava favorecer, uma vez que 

percebeu-se uma competição pelo estrato que 

os mesmos ocupam. Nesse caso, uma das saidas 

propostas por Ernst foi a de se proceder uma 

capina seletiva para retirar as touceiras de capim 

colonião e favorecer o desenvolvimento dessas 

mudas. Na avaliação percebeu-se também que o 

consorciamento das espécies poderia ter siclo 

melhor planejado, no sentido de otimizar a 

disponibilidade de energia solar no sistema. O 

balanço energético é um forte indicador da 

sustentabilidade da agrofloresta e ocupou 

grande atenção no processo de planejamento e 

avaliação das intervenções realizadas na área no 
período em que foram realizadas as obser- 

vações. Através desta avaliação preliminar 
constatou-se in loco uma quantidade de massa 

insuficiente para atingir o objetivo inicial de 

acúmulo de matéria orgânica. Assim sendo, 

acredita-se que para as intervenções futuras, em 

virtude da fragilidade das condições edáficas e 

cobertura do solo atuais, deva ser priorizado o 

estabelecimento de espécies que produzam bio-

massa suficiente para proteger o solo e reciclar 

nutrientes para as mudas de espécies arbóreas já 

estabelecidas. Segundo sugestões de Ernst 

Gôtsch, a área destinada à produção de alimen-

tos deve se concentrar nos locais mais férteis do 

terreno e com maior disponibilidade de água, ou 

seja, na baixada. O restante da área será desti-

nado ao acúmulo de matéria orgânica, priorizan-

cio o plantio de espécies de ciclo de vida curto, 

como o capim napier, feijão guandu, feijão de 

moita e feijão de porco. No entanto, para o me-

lhor desenvolvimento do sistema é essencial que 

se faça o tratamento das bordas laterais da área, 

através da poda das árvores e coleta de sementes. 

De acordo com Ernst, devem ser podadas drasti-

camente aquelas árvores em senescência, que 
estão saindo do sistema, de modo a catalizar o 

processo de sucessão ecológica das espécies. As 

árvores mais jovens cieverão ser podadas apenas 

em seus galhos mais finos, aproveitando o seu 

maior potencial e vigor de rebrota. Os galhos 

podados cievem ser dispostos na área perpendi-

cularmente ao sentido da enxurrada e em conta-

to com o solo, facilitando assim, o processo de 

decomposição cia matéria orgânica, e portanto, a 

ciclagem de nutrientes. Numa próxima avaliação, 

ao final cio periocio chuvoso, deverão ser obser-

vacios alguns hioinclicaciores de sustentabilidade 

cio sistema, como a quantidade de matéria 

orgânica acumulada, a regeneração natural, 

microrganismos cIo solo, presença de plantas 

indicacioras de fertilidade, nível de produção de 

grãos e outros, e cobertura vegetal nos pontos 

críticos cio relevo. Através desse estudo, busca-se 

inferir sobre o desenvolvimento dos consórcios 

entre plantas anuais e perenes para a região, com 

o intuito de, no futuro, estimular os agricultores 

a produzirem de forma sustentável o alimento 

para o autoconsumo e venda, e recomposição da 

paisagem rural para usos múltiplos na pro-

priedade, promovendo a melhoria da qualidade 
de vicia e a conscientização ambiental. 

fflm 
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i Recomposição de "igapós" em ambiente 

lacustre por uma população ribeirinha do 

Município de Manacapuru,Amazonas 
[Iizabeth BROCKI ( ); F. BASSINI (1); R. G. FERREIRA (1); Sandra do N. NODA (2); Hiroshi NODA (3); 

Hamilton N. CASARA (4); J. Leland. J. BARROSO (4); A. B. LIMA (5) 

(1 e s) Instituto de Tecnologia da Amazônia, Manaus-AM. (2) Universidade do Amazonas/FCA. 
(3) Instituo Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus-AM . (4) IBAMA, Manaus-AM 

1NTRODUÇÁO 

Os sistemas de produção de populações 

extrativistas apresentam como componentes a 

roça, o sitio, a capoeira, a floresta, os rios e 

lagos. Nestes sistemas, as áreas cultivadas e 

ambientes manejados, em conjunto, suprem as 

necessidades de produtos úteis, como alimen-

tos, materiais de construção, medicamentos, 

fetilizantes orgâncios, combustíveis, entre ou-

tros (Altieri, 1998). Esta forma de produção de 

subsistência, apesar de desempenhar papel 

importante no abastecimento dos centros 

urbanos, tem sido pouco estudada (Noda et 
ai., 2000). Os rios e lagos são componentes 

importantes para as populações ribeirinhas 

porque os peixe constitui-se na principal fonte 

de proteína animal (Noda et ai, 1995). 

Os sistemas de produção tradicional 

vêm sendo rompidos em consequência da 

expansão das relações capitalistas de produção 

(Noda et ai, 1995 ) que têm modificado as 

paisagens naturais, trazendo impactos negativos 

e promovendo assim a degradação ambiental. 

Destaca-se aqui a substituição das matas ciliares 

ou "igapós" (floresta periodicamente 

inundáveis) por pastagens, desencadeando 

processos de empobrecimento e erosão do solo, 

o assoreamento de corpos d'água, a redução da 

biodiversidade animal e vegetal de ambientes 

terrestres e aquáticos, principalmente a redução 

dos estoques de ictiofauna local. 

Um programa interinstitucional (UTAM, 

1BAMA, NERUA e Associação de Comunitários) 

de gestão participativa dos recursos naturais 

foi iniciado para a melhoria da qualidade de 

vida dos ribeirinhos. 

O trabalho de pesquisa-ação (Thiollent, 

1988) de organização comunitária para a  

gestão participativa de recursos naturais está 

sendo realizado a partir de abril de 1999, com 

a participação de 7 (sete) comunidades nos 

lagos do Calado e Paru (60°32' W; 3 0 17' 5), 

abrangendo cerca de 300 (trezentas) famílias 

no Município de Manacapuru. 

Dentre as várias ações educativas e 

produtivas que foram destacadas como impor-

tantes no planejamento participativo realizado 

nas comunidades ribeirinhas, escolheu-se 

como ação inicial a implantação de viveiros 

rústicos para a recomposição dos "igapós", 

devido ao papel que esta vegetação desem-

penha no cicio de vida dos peixes. 

As espécies de plantas de "igapó" 

foram selecionadas a partir do conhecimento 

dos ribeirinhos sobre os hábitos alimentares e 

de abrigo dos peixes (Neves et ai, 2000), 
tendo sido selecionadas inicialmente 56 etnoe-

spécies, representantes de 19 famílias botâni-

cas, sendo produzidas 4.000 (quatro) mil 

mudas coletadas da regeneração natural dos 

"igapós" remanesccntes ou obtidas a partir de 

estacas e sementes. 

Após desenvolvimento em viveiro as 

mudas estão sendo plantadas ao longo das 

margens dos lagos, fruto do esforço conjunto 

de comunitários, docentes e discentes de 

engenharia florestal, seguindo-se o conheci-

mento local sobre a distribuição das espécies 

nas "zonas de igapó" identificadas pelo ribei-

rinho como "igapó baixo", "aquele que pode 
ficar completamente coberto pelas águas na 
cheia" e "igapó alto", aquele que "a água não 
cobre todo." 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Como principais resultados alcançados 
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dos encontros de interface entre os diferentes 

atores sociais (Long, 1989) destacam-se a 

conscientização e o aprendizado mútuo das 

diversas realidades sócio-ambientais (Cornwall 
et ai. 1994; Pinheiro, 1995), a construção do 

conhecimento (Berger a Luckmann, 1989) das 

interações animal-planta a partir das relações 

da fauna aquática com a vegetação de "igapó". 

Além da melhoria da qualidade de vida 

dos ribeirinhos, ocorre o desenvolvimento de 

tecnologias para a recuperação das paisagens 

lacustres, as quais podem ser aplicadas em sis-

temas agroflorestais de aqüicultura. 

Agricultural University. 
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Sistemas agroflorestais na recuperação de áreas 

degradadas em regiões tropicais úmidas. 

Augusto Roberto S[NA-GOMES (1); Manfred WiIly MÜLLER (2); Caio Márcio Vasconcelios 
Cordeiro de ALMEIDA (3); Ferrando Luiz de ONveira CORREA(4). 
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As atividades biológicas nos trópicos 

úmidos são muito intensas e a produtividade 

primária (biomassa) alcança valores extrema-

mente elevados (Alvim, 1977). Apesar (lestas 

caracteristicas, extensas áreas apresentam pro-

dutividades econôniicas relativamente baixas 

em razão de impedimentos como fertilidade 

natural dos solos, alta erosão e perdas de 

nutrientes - via lixiviação -, elevada incidência 

de plantas invasoras e pragas de difícil con-

trole, bem como deficiências na infra-estrutu-

ra e carência de investimentos (Silva, 1990). 

insucessos da agricultura nos trópicos estão 

também relacionados com o uso de sistemas e 

tecnologias inadequadas. Em ecossistemas 

naturalmente frágeis, como nas regiões tropi-

cais úmidas, a remoção da cobertura natural e 

a utilização de sistemas de cultivo inapropria-

dos geralmente resultam em degradação rápi-

da dos solos (Alvim et ai., 1989). Em geral, os 

sistemas agroflorestais são reconhecidamente 

modelos de exploração de solos que mais se 

aproximam ecologicamente da floresta natural 

e, por isso, considerados como importante 

alternativa de uso sustentado do ecossistema 

tropical úmido (Senão e Homma, 1991; Bandy 

etal., 1994; Canto et al., 1992; Sena Gomes, 

1992; Huxley, 1983; Nair, 1985, 1993, 1999). 

Nesse contexto de informações, a existência de 

extensas áreas degradadas na região, resul-

tantes principalmente do sistema de cultivo 

itinerante, motivou a elaboração do projeto, o 

qual utiliza os fundamentos agroflorestais, 

envolvendo importantes espécies multifun-

cionais regionais com perspectivas nier-

cadológicas, para atender especialmente a 

demanda da agricultura familiar em termos de 

sistemas de exploração sustentável. O modelo 

adotado avalia espécies multifuncionais  

fruteiras e florestais, em sistema de interculti-

vo, atendendo aos seguintes requerimentos: a 

disposição espacial das espécies na área é ade-

quada para facilitar o manejo, a exploração e 

para maximizar a produção das espécies 

frutíferas e madeireiras dispostas em alamedas 

(espécies de porte alto), bem como as explo-

radas nos blocos situados entre as alamedas 

(espécies (te porte baixo); promover rápida 

cobertura cio solo com cultivos de ciclo curto e 

espécies arbóreas com a finalidade de proteger 

o solo, reciclar os nutrientes, aumentar o teor 

de matéria orgânica, proporcionando melho-

rias físicas, microbiológicas e recuperando o 

potencial produtivo; observar o valor comercial 

(las espécies, vocação agrícola regional e 

tradições culturais que influenciam as prefe-

rências alimentares; e a produção diversificada 

com os cultivos de ciclo curto deverá garantir 

o custeio da implantação e manutenção inicial 

das espécies perenes, cabendo a estas pro-

mover a estabilidade econômica e sustentabi-

lidade do modelo. 

As áreas experimentais desse AFs 

foram instaladas em solos com início de 

degradação, em fase de pousio, com revesti-

mento florístico de capoeiras representativas 

cio sistema regional de cultivo migratório, 

situadas em três regiões ecologicamente dis-

tintas: região central cio Estado de Rondônia, 

município de Ouro Preto do Oeste, Estação 

Experimental de Ouro Preto do Oeste 

(Ceplac/ESEOP), a partir de 1997 com módulos 

de 1 25m x BOm, em solos de média fertilidade 

natural, onde predomina a pecuária extensiva 

e com grande risco de degradação ambiental; 

região cio Distrito Agropecuário da Suframa, 

município de Manaus (AM), Estação 

Experimental do Rio Negro (Ceplac/ERNEG), a 
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partir 1997 com módulos de 100m x 80m, em 
solos de baixa fertilidade e alto teor de argila, 
atualmente sem grandes opções agrícolas e 

elevado êxodo rural; e região do Recôncavo da 
Bahia, município de São Sebastião do Passé 
(BA), Estação experimental Sosthenes de 
Miranda (Ceplac/ESOM1) a partir de 1998 com 

módulos de 125m x 40m, em solos de alta fer-
tilidade, alto teor de argila e representativos do 

cultivo tradicional da cana-de-açúcar que tem 
inibido a diversificação agrícola da região, 

estando hoje ameaçada dos efeitos danosos da 
pecuarização (Pinho etal., 1992). 

Espécies de porte alto, madeireiras e 
fruteiras (50 0/o de cada) foram plantadas em 

renques duplos (sistema zonal em alamedas) 
no espaçamento de 5m entre fileiras simples e 
2,5 m entre plantas na fileira, sendo as 
fruteiras manejadas adequadamente para 
manter o porte reduzido. As alamedas são 
separadas por uma faixa de 20m de largura, 
onde estão cultivadas as espécies de porte 
baixo. As espécies utilizadas para cada região 
são: ESEOP 1) Espécies de porte alto 
(madeireira): mogno (Swietenia macropliylla), 
ban d ara (Schizo!obiuni amazonicum), teca 
(7"ectona grandis), cedro rosa (cedreila odora-
ta), freijó louro (Cordia aiiodora); (fruteiras): 
manga (Mangifera indica), fruta-pão 
(Arthocarpus altiis), abacate (Persea ame,i-
cana), coco (Cocus nucifera), pupunha (Bactris 
gasipaes); 2) Espécies de porte baixo: graviola 
(Annona muricata), araçá-boi (Eugenia stipita-
ta), canela (Cinnamomum zey!anicum), laranja 
(Citrus sp.), poncã (Citrus nobiis), bana-
na/cupuaçu (Musa spp./ l7ieobroma grandiflo-
rum), banana/cacau (M. spp./ 7'heobroma 
cacao), mamão/pimenta/maracujá (Carica 
papaya/ P4ver n,qrum/Passiflora edu/is). ERNEO 
1) Espécies de porte alto (madeireira): mogno 
africano (Khaya ivorensis), cuman (Couma-
rona odorata), freijó louro (C. a/iodora), teca 
(T grandis); (fruteiras): açai (Euterpe oler-
acea), coco (C. nucifera), pupunha (8. gasi-
paes), taperebá/cajá (Spondías mombim); 2) 
Espécies de porte baixo: graviola (A. muricata), 
pupunha (8. gasipaes), laranja (C. sp.), 
banana/cupuaçu (M. spp./ T cacao), bana-
na/cacau (M. spp./ T cacao), mamão/maracujá 
(C. papaya/P. edulls). ESOM1 1) Espécies de 

porte alto (madeireira): mogno africano (K. 
ivorensis), mogno (5. macrophy//a), teca (T 
grand/s), bandarra (5. amazonicum), acrocarpo 
(Acrocarpus fraxínífolius); (fruteiras): jaca 
(Arthocarpus /ieterophyllus), jamb o (Eugenia 
ma/acencis), cajá (5. mombim), jenipapo 
(Gen/pa americano), pupunha (8. gasivaes); 2) 
Espécies de porte baixo: graviola (A. mur/cata), 
goiaba (Psidium guajava), acerola (Ma/pighia 
emarginata), pupunha (8. gasipaes), açai (E. 
o/eracea), coco (C. nucifera), banana/cacau (M. 
spp./T cacao), banana/cupuaçu (/V spp./7' 
grandifiorum). No interior dos renques (faixa 
com Sm de largura) - plantados com espécies 
de porte alto - consorciaram-se fileiras duplas 
e/ou simples com abacaxi. Os ciclos deste cul-
tivo são definidos em função da disponibili-
dade de luz no interior dos renques. Entre os 
renques duplos (faixas com 20m de largura, 
destinadas às espécies de porte baixo), con-

comitante ao plantio das fruteiras, são prati-
cadas várias seqOências temporais com cultivos 
de ciclo curto, alternando-se leguminosas, 
cereais, cucurbitáceas e tuberosas, variando 

com a região, mas com a predominância de 
feijão e milho. 

O crescimento vegetativo e o estado 
fitossanitário dos consortes participantes no 
estudo têm variado em função da espécie e 

localidade e, em alguns casos, pela qualidade 
da muda utilizada. Algumas espécies se desta-
cam pelas taxas médias de crescimento da cir-
cunferência do tronco (TCCT), crescimento em 

altura (TCA) e pelo estado fitossanitário. Na 
ESEOP (RO), as espécies madeireiras bandarra, 
teca e freijó tiveram excelente desempenho 
tanto em TCA (355mm/mês, 136mm/mês e 
lBBmm/mês) como em TCCT (12mm/mês, 13 
mm/mês e 9mm/rnês), respectivamente. Para as 
frutíferas, registrou-se maiores TCA para 
pupunha (101mm/mês) e fruta-pão 
(85mm/mês), e para as TCCT o coco 
(21mm/mês) e a pupunha (l2mm/mês). As 
mais altas TCCT das espécies usadas como 
porte baixo, foram as de poncã, graviola ç 
laranja, com variações entre 4,82 mm/mês e 

3,85mm/mês. Em termos de TCA, sobressairam 
o cupuaçu, canela laranja e cacau, com taxas 
variando entre 44 mm/mês e 16mm/mês. As 
taxas para o eupuaçu e cacau foram calculadas 
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Fig. 1 - Detalhes do bloco e parcelas mostrando as zonas para plantio de espécies de Porte Alto (x), 
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entre 100 e 220 mês, demais espécies entre o 

220 e 340 mês após transplantio. Durante os 

primeiros 36 meses, a área experimental 

exportou 2.16Ikg/ha de milho e algodão, 

além de 8.3431k9/lia de horti-frutos (mamão, 

abóbora, abacaxi, manga, araçá, banana) e a 

incorporação no solo de aproximadamente 4 

toneladas de biomassa seca/ha. 

Na região de Manaus (Ceplac/ERNEG) 

as espécies T. grandis (teca), S. morubim 
(taperebá/cajá) e a C. al/fodora (freijó louro), 

vêm se destacando em termos de crescimento 

vegetativo quando comparadas com as 

demais espécies em avaliação nessa locali-

dade. No Recôncavo Baiano (Ceplac/ESOM1), 

as espécies madeireiras S. amazonicum (ban-

darra), K. ivorensis (mogno africano) e T. 
grandis (teca), assim como as fruteiras S. 

mornbim (taperebá/cajá), e G. americana 
(jenipapo) vêm apresentando melhor desem-

penho. Nestas localidades tem-se registrado a 

imunidade do mogno africano (Khaya ivoreu- 

sis) ã broca Hypsipy/a grande//a, que danifi-

cou o mogno (Swietenia macrophy//a) na 

ESEOP-R0. 

Embora os dados obtidos não permi-

tam ainda discutir possíveis recomendações 

de práticas de manejo visando a reintegração 

de áreas degradadas ao processo produtivo 

atra-vés do uso do modelo proposto, prevê-se 

que a produção agrícola diversificada, o acú-

mulo de matéria orgánica e o reciclamento de 

minerais deverão garantir a sustentabilidade 

do modelo. 

Alguns anos serão necessários até que 

se obtenham dados consistentes sobre a pro-

dutividade, sustentabilidade e adotabilidade 

do modelo, que são critérios básicos de avali-

ação de todos os SAFs. Entretanto, as áreas 

experimentais atualmente instaladas em 

Rondônia, Amazonas e Bahia, já estão sendo 

utilizadas como Quadras Demonstrativas na 

difusão das práticas de manejo agroflorestal 

nas diferentes regiões. 
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A região norte do estado do Paraná tem 
apenas 10/o da cobertura vegetal original. O 
início do desfiorestamento nesta região ocor-

reu em meados da década de 20, alcançando 

seu climax nas décadas de 40 e 50, pela ação 

dos imigrantes atraidos pela cafeicultura. No 

final da década de 60, o café entra em 

declínio, dando lugar a culturas rotativas e 

mecanizadas (soja, trigo, milho, algodão) e 

teve como conseqüência imediata o êxodo 

rural e o aumento do impacto das atividades 

agricolas sobre o meio ambiente. 

Este estudo objetivou averiguar a reali-

dade e a potencialidade das pequenas e médias 

projiriedades de um trecho da microbacia do 

Ribeirão dos Apertados, Londrina (PR), para a 

implantação de sistemas agroflorestais dire-

cionados pela sucessão, os quais consorciam 

espécies arbóreas e espécies agrícolas, com 

conseqüente enriquecimento do componente 

arbóreo, prevendo, ainda, o manejo e a explo-

ração sustentada de madeiras produzidas 

nestes sistemas. 

Para coleta dos dados foram utilizados, 

como principal instrumento, questionários e 

conversas informais que forneceram indi-

cadores econômicos, sociais e ecológicos. As 

entrevistas foram realizadas em 21 pro-

priedades rurais do trecho da microbacia do 

Ribeirão dos Apertados, Londrina (PR), e em 

segmentos da sociedade que trabalham com 

matéria-prima florestal, como indústrias ali-

mentícias, cooperativas e madeireiras. 

Com os resultados obtidos foi verifica-

do que: nesta região ocorre o predomínio de 

pequénas a médias propriedades, com-solos 

exauridos, dependentes de insumos agrícolas e 

de tecnologia para produzir; (produtividade 

média abaixo da região); há um significativo 

descontentamento dos proprietários ou arren- 

datários pelo modelo de produção implantado; 

presença de mercado consumidor de produtos 

florestais próximo (principalmente lenha e 

madeiras para usos diversos- construção civil e 

movelaria); e alto custo das madeiras comer-

cializadas exploradas na região norte do Pais. 

Com estes levantamentos, pode-se sub-

sidiar maiores discussões entre os principais 

interessados em direção a modificações nos 

quadros ambiental e sócio-econômico desta 

região. Pontos que podem ser enfatizados e 

discutidos a partir desta pesquisa são: a 

fixação do homem no campo, aumento da 

cobertura vegetal perene com espécies nativas 

com potencial econômico a ser explorado de 

forma sustentada, juntamente com culturas 

agrícolas de subsistência, proteção aos mana-

ciais; e mudança de paradigmas. 

Os indicadores sócio-ambientais e 

econômicos permitiram uma análise e a dis-

cussão de formas diferenciadas de manejo. Foi 

proposto um ensaio com diferentes módulos, 

adequando-os à realidade do contexto em 

questão e ao perfil do agricultor. Foram propos-

tos desde modelos mais simplificados até niod-

elos agroflorestais que respeitem a suces-são e a 

estratificação, dentro do consórcio madeira-

frutíferas-agrícolas, com 34 espécies nativas 

representativas da região norte do Paraná. 

Estas propostas representaram uma 

primeira tentativa de diálogo na região entre a 

academia e os produtores em direção a alter-

nativas de uso da terra para a recuperação da 

cobertura vegetal da microbacia em questão. 

Estes modelos de sistemas agroflorestais 

consideram a necessidade de produção dos 

proprietários, o mercado consumidor próximo 

de produtos florestais e a realidade ambiental 

das microbacias que compõem a hidrobacia do 

Rio Tibagi. A partir dos sistemas apresentados 
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e com as discussões que podem ser sucitadas, 

pode-se ter o produtor corno parceiro, tornan-

do esta forma de uso da terra mais atraente e 

a recuperação da cobertura vegetal efetivada. 

Foram apresentados módulos mais 

simples como modelos adaptativos de tran-

sição, que além de oferecer produtos especí-

ficos, corno por exemplo o café, ainda ofere-

cem serviços indiretos ao produtor como: 

proteção ao solo; fixação de nitrogênio;  

fornecimento de madeira para lenha e 

mourões; e sonibreamento para o gado, 

quando se trata de sistemas silvipastoris. O 

modelo mais complexo de sistemas agroflo-

restais proposto garante ao produtor um 

leque maior de produtos em diferentes épocas 

do ano e possíveis rendimentos a curto, 

médio e longo prazos, além de maior inde-

pendência em suas propriedades de energia 

externa e pacotes tecno]ógicos. 

li 
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Sistemas agrossilvipastoris como alternativa 

para a recuperação da produtividade de pastagens 

degradadas na Amazônia OcidentaiS 
Rogério PERIN; SUas O. A. de SOUSA (1); Elisa V. WANDELLI (1); 

João C. Souza MATOS (1); Erick C. M. FERNAND[S (2) 

(1)Embrapa Amazônia Ocidenta!, Manaus-AM (2) Cornefl University, Nt', USA 

Na Amazônia existe atualmente urna 

grande extensão (Te áreas alteradas pela ação 

antrópica, devido aos inapropriados sistemas 

de ocupação tia terra que acompanhani o 

processo de desenvolvimento vigente. E im-

prescindível que esforços sejam direcionados 

no sentido de manter, melhorar e reincorporar 

estas áreas ao processo produtivo para garantir 

a conservação das coberturas vegetais naturais. 

A criação animal extensiva em áreas de 

floresta transformadas em pastagens é o sis-

tema de uso do solo que tem contribuído para 

o maior aumento da derrubada da floresta na 

região e com sérias implicações negativas em 

termos sócio-econômicos e ecológicos e, con-

sequentemente, baixos níveis de sustentabili-

dade. A produtividade agricola dessas áreas, 

em geral decresce com elevada rapidez depois 

do primeiro ano de cultivo devido á combi-

nação de vários fatores como: diminuição (Ia 

fertilidade do solo; manejo inadequado, uso de 

variedades não adaptadas na região e invasão 

de ervas daninhas. 

A atividade pecuária se desenvolveu em 

larga escala como resultado dos incentivos fis-

cais na Amazônia Brasileira (Hec}it, 1979). 

Entretanto, apesar de cessados os programas 

de financiamento governamentais altamente 

subsidiados, vigentes na década de 70, este 

continua sendo o sistema de exploração com 

maior expansão. São vários os fatores que 

determinam este comportamento, entre eles: 

a) Baixo custo da terra, permitindo opções de 

utilização ultra-extensivas; b) Facilidade de 

estabelecimento de pastagens; c) Custo inicial 

relativamente baixo em comparação com 

outros cultivos perenes; d) Facilidade de 

comercialização e valor relativamente alto de 

produtos de origem animal, em contraste com 

o débil comércio e as dificuldades de  

estocagem de produtos vegetais alimentares; e) 

Procura por status; f) Possibilidade de valoriza-

ção (ia terra, o que determina o plantio de 

pastagem mesmo em propriedades que nào 

exercitam a criação animal; e g) Necessidade 

de incorporação de novas áreas em substitui-

ção áquelas já degradadas (Viana ci ai., 1997). 

Entretanto, o recente incremento do 

conhecimento científico das inter-relações 

entre os fatores (Te degradação das pastagens e 

algumas experiências positivas do setor produ-

tivo em áreas já exploradas, começam a 

aumentar seus níveis de sustentabilidade. Este 

desenvolvimento torna possível inferir que 

existe um razoável potencial para aumentar a 

sustentabilidade da criação animal em pasta-

gens formadas em áreas já desmatadas e, nes-

tas áreas, a médio e longo prazo, os modelos 

de criação extensivas, ainda predominantes, 

devem evoluir para modelos mais sustentáveis 

como os modelos agrossilvipastoris baseados 

na agroecologia e voltados para pequenos e 

médios produtores. 

O potencial que estes sistemas apresen-

tani para o uso sustentável da terra baseia-se 

não somente na interação com componentes 

arbóreos, pelo fato de que arvores, geralmente 

contribuem como a melhoria do solo e a 

manutenção do processo de ciclagem de nutri-

entes no sistema. Baseia-se também nas pers-

pectivas de sucesso advindas da diversificação 

da produção no espaço e no tempo e da asso-

ciação entre plantas e animais. E neste contex-

to que a Embrapa/CPAA está desenvolvendo 

um estudo sobre modelos de sistemas agrossil-

vipastoris objetivando a recuperação de áreas 

de pastagens degradadas e a sua reincorpo-

ração ao sistema produtivo. 

O experimento está instalado na 

Unidade Experimental do CPAA-Embrapa, 

3 94
Trabalho realizado curo apoio do PP-O7 (MCT/FINEP) 

Zootecnisto, M.Sc., Errrhrapa Amazônia Ocidental, Rodovia AM ato, km 29, s/rr Maoaus.AM, e-mail:perin@agrorio5.ufpr.br  
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Tabela 1. Dados médios de altura (m) e DAP das espécies arbóreas dos sistemas com 44 semanas de idade. 

Sistema 	Espécie NO. de plantas. Altura(m) Diãmetro(cm) ldadc(meses) 

Ingá 720 6,00 10,00 44 
ASP 1 	 Mogno 66 9,10 9,20 44 

Paricá 120 12,00 13,00 44 
Inqã 720 5,00 8,20 44 

ASP 2 	 Mogno 66 6,46 6,50 44 
Paricá 120 10,70 11,00 44 

localizada no km 54 da Rodovia BR 174 

(Manaus-Boa Vista), em um solo classificado 

como Iatossolo Amarelo muito argiloso, em 

ecossistema de pastagem degradada abandon-

ada ha quatro anos, apos uma utilizaçao media 

de seis anos. O delineamento estatístico uti-

lizado é o de blocos ao acaso com três 

repetições, tendo, cada parcela, as dimensões 

de 50 x 60 m (3.000m2). 

Os sistemas avaliados são: 

A) Sistema Agrosilvipastoril - ASP 1 - 

Baixos insumos 

Após a derruba e queima da vegetação 

secund ria da área foi implantado arroz com 

uma adubação de P de 20kg/lia, e subseqüen-

temente dois cultivos mandioca (Mam/iot 
escu/cnta) e as espécies perenes arbóreas, Ingá 

(inga edulis), Paricá (Sci;/zo/ob/cnn aulazoni-
curn) e Mogno (Swieten/a maerophyiia), (lis-
postas em duas linhas centrais e ocupando 16 

% (480m2) da área total (Ias parcelas. 

A pastagem foi formada a partir do ter-

ceiro ano com a introdução do desmôdio 

(Desnioo'iuni ovaiifol/wn, plantado em sulcos 

entre as linhas de mandioca, numa densidade 

de 1,5 kg de sementes puras por hectare. A 

Brachiaria humidicola retornou espontanea-

mente sendo replantada por mudas apenas nas 

partes onde estava ausente. 

B) Sistema Agrosilvipastoril - ASP 2 - 

Com adequados níveis iniciais de insumos (ASP 2) 

A implantação foi semelhante ao ASP 

1, entretanto o solo foi arado e submetido a 

gradagem e calagem (2 ton./ha), recebendo 

ainda uma adubação correspondente a 25, 30 

e 15 kg/ha de N, P e K, respectivamente. Em 

substituição ao arroz foi utilizados o milho 

(Zea rnays) e as gramíneas foram introduzidas 

entre o desmódio, após a retirada das linhas de  

mandioca. Em linhas intercaladas utilizando 

mudas plantadas em linhas duplas e espaçadas 

de 0,25 x 0,25 m, foram plantadas Brachiaria 
huinidicola e Brachiaria brizantija. 

O acompanhamento dos modelos per-

mitiu observar que o custo de implantação dos 

sistemas foi muito semelhante, sendo de U$ 

791,76 para o ASP altos insumos e U$ 717,76 

para o ASP baixos insumos. Neste último, teve 

grande peso a quantidade de mão de obra para 

sua implantação e para o controle de invasoras. 

Observou-se também que o melhor 

preparo do solo, aliado a utilização de maior 

nível (le insumos permitiu a obtenção de espé-

cies arbóreas com maior altura e diâmetro 

(Tabela 1), maior produtividade da pastagem e 

uma menor infestação por espécies de ocor-

rência espontâneas, principalmente daquelas 

consideradas indesejáveis (Tabela 2). 

As pastagens consorciadas podem pro-

duzir de 7 a lOt/ha de forragem para o gado, 

porém o tempo de permanência de pastejo 

deve ser pequeno para não provocar sobrecar-

ga. Na estação seca ha capacidade suporte 

para 9 cabeças por hectare no ASPi e 15 

cabeças por hectare no ASP2 durante uma 

semana em ciclos de pousio de 28 dias. Na 

estação chuvosa, como o excesso de água 

aumentou o efeito de compactação do solo 

pelo gado, o tempo de permanência deve ser 

de apenas 4 dias. Nessecita-se de estudos com-

plementares sobre o efeito das forrageiras uti-

lizadas, desmodium e brizanta, no incremento 

do gado e o efeito de períodos de pastejos 

mais longos na biomassa das forrageiras. 

Estudos de manejo com pequenos animas 

também são recomendados. 

Após a introdução da pastagem, foram 

encontradas 15 espécies de ocorrência espon- 
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Tabela 2. Quantidade de Matéria seca (MS) das espécies introduzidas, das espontâneas e da liteira, observadas em 
dois sistemas agrossilvipastoris. 

Tratamento Espécies introduzidas Espécies espontâneas MS Liteira 
leguminosa 	Gramíneas 	Total indesejáveis 	indiferentes 	Total Total 

--------------- - ------------------------- kçj M.S./hi --------------- - --------------------------- 
ASPI 3890 a" 	895 lã 	4784 lã 1760 a 	1302 a 	3062 a 7846 a 6396 lã 
ASP2 3359 a 	3378 a 	6738 a 597 b 	5771) 	1174 lã 7911 a 7292 a 

--------------------------------------------- O/g M.S. Total ------------------------------ 
ASPi 	49,58 a ** 	11,40 b 	60,98 b 	22,43 a 	16,60 a 	39,02 a 	iDO 	- 
ASP2 	42,46 a 	42,70 a 	85,16 a 	7,55 b 	7,29 lã 	14,83 1) 	100 	- 

Números na mesma colu na, seg u idos pela re. esma letra, não diferem sig nifioativa men te pelo teste de Tu key a 1 % P>0,01 

tânea nos sistemas, em comparação com as 63 

espécies observadas antes da introdução das 

forra geiras. 

As principais espécies espontâneas 

observadas foram Borreria vertici//ata (1.) 
G.F.W. Meyer, Lantana camara 1, Ro/ano'ra fru-
ticosa (1.) Kuntze, Solanum juripeba Rich., 

Stachytarpheta cayennensis (1. C. Rich.) Vahl, 

Vismia japurensis, consideradas indesejaveis 

em pastagens; e Borreria a/ata, Borreria latifo-
/ia schum, Ciperus sp, Comme/ina beng17a1en-
515 1, Digitaria sp, Digitaria sp 2, Homo/epis 
aturensis (H.B.KjChase, Paspa/um conjugatum 
Berg., Sorghum ha/epenses (1.) Pres., conside-

radas como indiferentes. 

Apesar da matéria seca (MS) total 

encontrada ser semelhante entre os sistemas 

(Tabela 2), observou-se que no ASP 2 as espé-

cies introduzidas foram responsáveis por 

85,16% da MS total contra apenas 60,98 0/o do 

ASPi. A produção de liteira, fator importante 

na ciclagem de nutrientes, foi considerável nos 

dois sistemas, sendo maior no ASP2. 

Enquanto a participação das legumi-

nosas foi alta em ambos os sistemas, no ASP 1 

a participação das espécies indesejáveis foi 

responsável por 22, 43 % da MS total, impli-

cando na necessidade de seu controle já no 

segundo ano de formação da pastagem. 

O melhor preparo do solo, aliado a uti-

lização de maior nível de insumos, permitiu a 

obtenção de maior produtividade da pastagem 

e de uma menor infestação por espécies de 

ocorrência espontâneas, principalmente da-

quelas consideradas indesejáveis. Os resultados, 

apesar de preliminares, demonstram os siste-

mas agrossilvipastoris como possíveis alternati-

vas ecológica e economicamente adequadas 

para produtores interessados em recuperar suas 

pastagens abandonadas e degradadas de terra 

firme da Amazônia ocidental. 
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Teste de três espécies como barreiras vivas 

contra fogo no estado do Acre 

Flavio Quental RODRIGUES ( ); Thomas LUDEWIGS (2); Luis Carlos de Lima MENESES-FILE-TO (3); 
Fabiana Mongeli PENEIREIRO (4); Aluitdo Costa de OLIVEIRA; Nilson Aíves BRILHANTE (5); 

joà o  Busco Nogueira de QUEIROZ (6) 

(i), (2), (3), (4), (5) Universidade Federal do Acre/Parque Zoobotânico/Projeto Arboreto 
(6) Universidade Federal do Acre/Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

	

O período seco do ano, denominado 	estratégia de manutenção e limpeza dos 

	

verão na região amazônica, é tradicional- 	a groecossistema 5. 

	

mente conhecido como a época das 
	

A partir deste cenário, da experiência 

	

queimadas. O fogo é amplamente utilizado 
	

de agricultores da região, estimulados por 

	

na zona rural dos estados amazônicos, tanto 	prejuízos significativos de fogo acidental em 

	

por pecuaristas na limpeza de suas pasta- 	sistemas agroflorestais, foi desenhado um 

	

gens, como por agricultores familiares e 	experimento considerando a utilização de 

	

comunidades indígenas no preparo de 	plantas como barreiras vivas contra fogo, as 

	

pequenas áreas de cultivos anuais e na aber- 	quais possuem a característica de se man- 

	

tura de novas áreas agrícolas, constituindo-se 
	

terem verdes durante o período seco, apre- 

	

em uma das práticas agrícolas mais danosas 
	

sentando baixa inflamabilidade, e funcionan- 

	

à conservação e manutenção da ferti-lidade 
	

do como barreira ao fogo rasteiro, mmi- 

	

dos solos da região (Xitamura, 1994). O fogo, 	mizando os danos causados por queimadas 

	

utilizado de forma contínua na agricultura, é 
	

acidentais. 

	

responsável pela eliminação da fonte de 
	

O experimento foi conduzido de 

	

matéria orgânica para os solos, causando 	março a outubro de 1999, na área experi- 

	

rápida mineralização e volatilização dos 	mental da Universidade Federal do Acre 

	

nutrientes. Os nutrientes disponíveis, pre- 
	

(UFAC), Rio Branco (AC). O estado do Acre, 

	

sentes nas cinzas oriundas deste processo, 	segundo a classificação de Kõppen, possui 

	

sobre o solo desco-berto, ficam sujeitos à 
	

um clima deno-minado Ami - Tropical chu- 

	

erosão e lixiviação (Whelan, 1995). Como 
	

voso, com período seco entre os meses de 

	

conseqüência desta prática, os solos são 
	

maio a setembro, sendo julho o mês mais 

	

deteriorados em suas características físicas, 	seco do ano, com uma pluviosidade média de 

	

químicas e biológicas, levando ao abandono 
	

25mm. 

	

da área após duas ou três safras (Nepstad et 
	

O solo da área experimental é um 
1999). 	 Argissolo Vermelho Amarelo plintico em ele- 

A 	prática 	indiscriminada 	de 
	

vado estado de degradação, sendo bastante 

	

queimadas, na maioria das vezes feitas nas 
	

representativo dos solos agrícolas da região. 

	

horas mais quentes do dia, sem aceiros e sem 
	

O sapé (lmperata brasiliensis), alta- 

	

o cuidado de se observar a presença, a inten- 	mente inflamável na época seca, é a cobertu: 

	

sidade e a direção do vento, tem levado à 
	

ra vegetal presente na área. 

	

ocorrência de inúmeros acidentes, com o 
	

As espécies escolhidas para o experi- 

	

fogo avançando sobre áreas agrícolas e flo- 	mento, por apresentarem a característica 

	

restas nativas adjacentes, causando sérios 
	

desejável de manterem-se verdes durante o 

	

prejuízos econômicos e ambientais (Nepstad 
	

período seco, foram: abacaxi (Ananas como- 

	

et aí, 1999). O fogo é um agente indesejado 
	sus); desmódio (Desmodium ovalifolium); e 

	

em sistemas de produção perenes como os 	amendoim forrageiro (Arachis pintoy e 
sistemas agroflorestais, não sendo com-  • Araclus g/abrata). As parcelas de Amendoim 

	

patíveis com práticas de uso do fogo como 
	

forrageiro foram estabelecidas a partir de 
1 EngJAgCi Universidade federal do Acre/Parque Zoobotànico/Projeto Arbo; eta, Rodovia BR-364 km 4, Compus Universitário, Caixa Postal 
7035, CEP 69900-000, Rio Bronco-AO, e-mail; fquentol@1 yahoo.com  
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Branco-AC. 

uma combinação entre A. pintoye A. glabra-
ta, fornecidos pela Embrapa-Acre na forma 

de rizomas e estolões. 

O delineamento experimental foi de 

blocos ao acaso, com cinco tratamentos e 

três repetições (Tabela 1). As testemunhas 

foram mantidas com a cobertura de sapé 

(lmperata brasiliensis) presente na área. As 

parcelas mediram 25m2 (5m de largura por 

5m de comprimento), totalizando 450m2 de 

área experimental. Foi deixado cerca de 1 5m 

de sapé em volta das parcelas, como materi-

al combustível, e feito um aceiro em volta de 

toda a área. A análise estatística dos resulta-

dos foi realizada através do programa SAS 

para Windows. A comparação entre médias 

foi feita através do Teste de Duncan à nível 

de 5% de significáncia (Tabela 2). 

O fogo foi ateado no dia 12/10199 às 

13h, com muito sol e pouco vento. 

Os tratamentos com Desmódio ("D"), 

Desmódio adensado ("Da") e Amendoim 

forrageiro ("AF"), foram eficazes como bar-

reiras vivas contra fogo, o qual atingiu ape-

nas a bordadura das parcelas, e logo então 

extinguiu-se. 
O tratamento com abacaxi tradicional ("At") 

permitiu a passagem do fogo, o que não o 

correu com o abacaxi plantado de forma 

adensada ("Aa"). 

Um dos fatores que contribuiu para 

esta diferença foi a maior incidência de plan-

tas invasoras nas parcelas "At", uma vez que 

o espaçamento utilizado foi maior. A palha-

da resultante da capina foi mantida nas 

entre- linhas das parcelas, atuando como 

material combustível. 

A comparação entre médias é apre-

sentada na Tabela 2. 

Os tratamentos com Desmódio ("D"), 

Desmódio adensado ("Da") e Amendoim for-

rageiro ("AF") não diferiram estatisticamente 

entre si, sendo os melhores tratamentos 

como barreiras vivas contra fogo. Os trata-

mentos com abacaxi (At e Aa) diferiram entre 
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si e também mostraram diferença com 

relação aos tratamentos "D", 'Da" e "AF". A 

diferença entre "At" e "Aa" se deve certa-

mente ao espa-çamento, pois o abacaxi 

adensado apresentou resultados satisfatórios 

como barreira contra fogo, enquanto que o 

abacaxi plantado em um espaçamento mais 

largo permitiu a propagação (lo incêndio. 

Observamos que as folhas de abacaxi, ao 

entrarem em contato com o fogo, secam e 

morrem. Porém, a planta continua viva, 

rebrotando e emitindo folhas novas. 

As barreiras vivas de Desmoa'ium 
ova//foi/um, assim como as parcelas mistas de 

Arac/i/s p/i'toy com Arachis gla/irata 
mostraram-se eficazes na contenção da 

propagação do fogo. 

A eficácia cio abacaxi (Anatias como-
sus) como barreira viva contra fogo depende 

da densidade de plantio, demonstrando 

resultados satisfatórios quando plantado de 

forma adensada. Esta espécie possui a van-

tageni adicional de possibilitar uni retorno 

econômico ao agricultor, o que pagaria os 

custos de implantação da barreira, além de 

diversificar a produção. 
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Uso de SAFs na restauração de paisagens 

fragmentadas, em assentamentos no 

Pontal do Paranapanema-SP 
Santos, J.D. (1); Kageyama P.Y.(2); Gandara F.B.(3); CulIen, L.(4). 

(1) Pós graduação ESALQ/USP 
(2) Depto. de Ci&icias Florestais -ESALQ/USP (3) Depto. de Ciências Biológicas -ESALO/USP (4) IPE 

A fragmentação é basicamente um 

processo de ruptura na continuidade espacial 

de habitats naturais (1ord e Norton, 1990) e 

que muitas vezes ocasiona também ruptura 

dos fluxos gênicos entre populações presentes 
nesses habitats (Metzger, 2000). 

A importância das espécies arbóreas é 
relevante quando urna área de floresta é 

isolada, pois a continuidade da integridade 
estrutural e biológica da comunidade depende 

em grande parte das suas características, já 

que, a presença das espécies arbóreas forman-

do o dossel e, consequentemente, os microcli-

mas do sub-bosque, proporciona inúmeros 

nichos ecológicos, relações mutualísticas e 
simbióticas. 

As pressões antrópicas expansionistas e 

exploratórias sobre as florestas naturais con-

duzem à necessidade de estudos sistemáticos 

dos ecossistemas florestais que ainda restam, a 

fim de escolher corretamente as estratégias de 

manejo e conservação a serem implantadas. 

Populações que estão pequenas por 

algumas gerações, ou que experimentaram o 

"efeito de gargalo" recentemente, devem ter 

uma variação genética menor do que popu-

lações que estão grandes e estáveis por algu-

mas gerações (Hamrick e Tvlurawski, 1 990). 

A escolha ou criação de um modelo de 

restauração, para a implantação ou recupe-

ração de corredores de fluxo gênico, deve con-

sideraT conhecimentos teóricos básicos, infor-

mações sobre a área e a tecnologia disponível 

(1<ageyama, 2000). 

Grande parte dos remanescentes flo-

restais da Mata Atlântida no Pontal do 

Paranapanema são ilhas de florestas circun-

dada por assentamentos rirais. Do ponto de 

vista ecológico, estes fragmentos florestais 

podem ser considerados como ilhas de biodi- 

versidade e os únicos lugares onde pode-se 

ainda conseguir as informações biológicas 

necessárias para a restauração da paisagem 

fragmentada e a conservação desse ecossis-
tema ameaçado. 

Entretanto, devido ao seu pequeno 

tamanho e grau de isolamento, muitos destes 

fragmentos não possuem mais populações 

mínimas viáveis para muitas espécies arbóreas 

raras que ocorrem em baixas densidades natu-

rais em seu interior (Projeto Pronabio, 1998). 

Populações pequenas e isoladas destas espé-

cies arbóreas têm menor probabilidade de 

manter populações viáveis, em parte pela falta 

de fluxo gênico contínuo praticado por seus 

agentes polinizadores e dispersores. As popu-

lações dessas espécies estando "conservadas", 

significaria que as outras menos raras e mais 

comuns, por exigirem menos área para manu-

tenção de suas populações, estariam também 

"conservadas" (Kaqeyama ei'. ai, 1997). 

Portanto, existe a necessidade imediata 

de se desenvolver e adaptar técnicas de restau-

ração de paisagem fragmentadas que pro-

movam o fluxo gênico entre populações 

isoladas, que mantenham a integridade 

ecológica nestes fragmentos e que, ao mesmo 

tempo, sejam socialmente aceitas pelas comu-

nidades rurais do entorno. 

Dentro deste contexto os sistemas 

agroflorestais (SAF5), surgidos a partir de 

experimentação empirica por agricultores, e 

mais recentemente a partir de experimentos 

mais formais, vem mostrando que os sistemas 

mais complexos que imitam as florestas natu-

rais, utilizando os conceitos de biodiversidade 

e sucessão ecológica, apontam para novos 

horizontes para a agricultura nos trópicos 
(Kageyama, 2000), podendo ser utilizados no 

que chamamos de bosques sociais ou quintais 
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agroflorestais e considerados "trampolins 

ecológicos" (do inglês steppfng stone&) 
(Forman, 1995 ). 

Trampolins ecológicos são pequenas 

ilhas florestadas que aumentam a heterogenei-

dade na paisagem estimulando movimentos 

saltitantes de dispersão para muitas espécies. 

Estes movimentos promovem a recolonização 

de fragmentos recipientes pelo mosaico 

fragmentado, aumentando o fluxo gênico, a 

diversidade genética, a adaptabilidade e densi-

dade de espécies e a diversidade biológica no 

ecossistema (Forman, 1995). 

Trampolins ecológicos podem também 

"reavivar" certas subpopulações isoladas, 

estimulando dispersões e criando um cenário 

metapopulacional, principalmente para muitas 

aves, morcegos e insetos polinizadores, os 

grandes responsáveis pelos serviços de poli-

nização, dispersão e chuva de sementes pela 

paisagem, além de servirem como alternativa 

de sistema de cultivo (SAFs) para os pequenos 

agricultores assentados. 

0 presente trabalho visa gerar dados 

para ampliar a discussão e a importância dos 

SAFs como um sistema de produção agrícola 

mais sustentável, procurando aprofundar o 

debate atual desse importante tema e avançar 

na construção de tecnologias mais apropriadas 

nessa direção de uso de SAFs de alta diversi-

dade e seguindo a sucessão ecológica. 

Local de estudo: assentamento "Agua 

Sumida", localizado no município de Teodoro 

Sampaio, no Pontal do Paranapanema (SP), 

onde existem dois fragmentos de floresta esta-

cional semidecidual, com 1 l35ha e 467ha, e 

onde encontram-se assentadas 120 famílias. 

Area testemunha: Parque Estadual do Mono 

do Diabo, com aproximadamente 35.000ha. 

Estudo cia estrutura e composição 

florística de dois fragmentos florestais 

remanescentes, através do uso combinado dos 

métodos de quadrantes e parcelas. Embora o 

método de quadrantes seja considerado mais 

rápido e eficaz para avaliação da estrutura, a 

riqueza e a diversidade de espécies arbóreas, é 

impreciso na estimativa de valores absolutos de 

densidade e dominãncia das espécies. 

Considerando que estes valores são essenciais 

para o manejo conservacionista, optou-se pelo  

uso combinado da eficiência com a precisão. 

Diagnóstico da importância das espé-

cies raras na dinâmica local, identificando a 

sua suscetibilidade ao processo de degradação 

ecológica e genética. 

Parâmetros genéticos analisados (em 

execução): estrutura genética das populações 

(Teste de equilíbrio de Hardy-Weinberg); diver-

sidade genética intrapopulacional; estrutura 

genética (F de Wright, FST, FIS, lii); fluxo 

gênico; análise da distribuição espacial dos 

genótipos. 

Desenho participativo dos SAFs, com 

espécies de interesse agrícola, madeireiro e não 

madeireiro e espécies arbóreas raras de uso 

múltiplo; nos lotes dos assentados localizados 

entre os fragmentos e a reserva do Parque 

Estadual do Mono do Diabo. 

Foram levantadas 68 espécie arbóreas 

nos dois fragmentos, tendo sido selecionadas 

sete espécies de interesse econômico, conside-

radas ameaçadas pela ação antrópica, além da 

ameaça natural de perda de variabilidade 

genética, decorrente do tamanho reduzido das 

populações, são elas: Tabebufa avellanedae, 
('edrela fissilis, Hymenaea courbaril, ('olubrina 
glandulosa, Peltophorurn dubiuni, Aspidos-
perina polyneuron e Zeyliera tuberculosa. 

No momento a espécie Hyrnenaea 
courbaril está sendo analisada geneticamente. 

A promoção de fluxo génico por meio 

de corredores (stepping-stones), através da 

inclusão de espécies raras na composição dos 

SAFs, instalados nos lotes dos assentados 

localizados entre os fragmentos e o Parque, se 

mostrou efetivo ao se analisar os resultados 

preliminares dos parãmetros genéticos das 

populações contidas nos fragmentos. 

A restauração da conectividade se,ria 

uma forma de garantir a existência de um 

fluxo mínimo entre remanescentes de vege-

tação natural, de forma a viabilizar a 

manutenção de uma biodiversidade relativa-

mente alta em paisagens produtivas. 

Ao comporem os desenhos experimen-

tais dos SAFs, estas espécies (raras), assim 

como outras, podem aumentar o tamanho efe-

tivo das populações dos fragmentos assim 

como propiciar um aumento na conectividade 

da paisagem. 

401 



III Conqresso Brasileiro de Sistemas Aqroflorestois 

Além dos benefícios ecológicos do uso 

de espécies raras de uso múltiplo em SAFs, 

estas representam uma melhoria dos sistemas 

produtivos agregando valor aos mesmos, 

servindo como mais uma alternativa aos 

pequenos agricultores assentados. 

Existe uma necessidade imediata e 

condições ecológicas e sociais favoráveis para 

se iniciar um programa piloto agroflorestal no 

Pontal do Paranapanema, o que pode ser 

estendido para outras regiões do país. 

Os SAFs possuem, além das funções 

socioeconômicas, funções ecológicas evidentes 

e mensuráveis. 

A idéia de alterar a composição da 

paisagem fragmentada no Pontal do Para-

napanema por meio do uso de SAPs, deve 

constituir-se em linha de pesquisa, onde os 

diversos atores no processo de restauração da 

paisagem devem aprimorar os métodos parti-

cipativos de concepção, implantação e 

manejo de SAFs. 
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Variabiifty in farmer-managed agroforestry pilot plots 

(Manacapuru,AM, Brazil). 

Johannes VAN LEEUWEN( ), Maria do Socorro Souza da MOTA(1), Sonia Sena ALFAIA(1), Joào Batista Moreira GOMES(1), 

Fernanda Cana Tavares da COSTA (i), Márcio Martins PEREIRA(1) 

Francisco Aparicio CATIOUE(l), Patricia Miranda DRESCH(1) e Paulïno VIANA FILHO(i). 

(i)Instituto NacionaF de Pesquisas da Aniaz6nia (INPA), Manaus-AM 

Unsatisfied with the ]irnited practicai 

results oU traditiona] aqroforestry research, lhe 

Açjroforestry Unit oU the National ]nstitute for 

Amazonian Research (INFA) started a research 

proqram in which farmers have an active role. 

The centra] activity is the participatory design, 

instaliation, manaqement and evaivation oU 

on-farrn pi]ot agroíorestry plots in thc North 

of Rondônia (upland aqricultura] settlenients) 

au d i ri the n eiçjh borh ood oU Manaus (u p1 an (1 

and flood piam), Amazonas (Anônimo, 1999). 

Farmer participation from lhe outset should 

guarantee the development of agroforestry 

technology adapted to current farmers' possi-

hill t les and n eed s.lh is pa per prcscn ts cia t a 

from lhe oldest plots in this proçjrani, mnstalled 

in 1992-1994 on cicjht peasant farms oU ali 

upland acjricuitural settlernent created in 1986 

in Manacapuru, a niunicipaiity dose to 

Manaus (vali Leeuwen e! ai., 1994). lhe seltie-
nient practices traditiona] Amazonian agricul-

tu re, wi th a tenden cy oU tu od cru iza tio n stini ii - 

]ated hy the presence oU a large city - Manaus. 

Cassava (Manihot esculenta) is an important 

crop for ali, grown for horne consurnption and 

sa] e. A] 1 farrns li ave a Ii orne orch ard au ci ha 1£ 

have reiativeiy large arcas with the fruit crop 

cupuaçu (T/ieobroma qranditloru,n). Very few 

have pasture and cattle. More details ou land 

use are given hy Vati lceuwen e! ai. (1994). 
logether with the farru faniily concerned, lhe 

land use of the farrn was analyzed and an 

agroforestry proposal deveioped. Final dcci-

sions on desiqu and nianagement stay with lhe 

farmer, who also furnishes land and labor, lhe 

Agroforestry Unit providestechuicai advice and 

part of the pianting material, and visits the 

plots to carry' out observations and maintain 
contact with the faruier.  

lhirty one species were considered, of which 

the foliowing 24 were useci (table 2): abiu 
(Pouteria caimito), açai (Euterpe o/eracea), 
avo ca do (Persea americana), bacabinha 
(Oenocarpus mapora ssp. map ora), bacuri 
(Pia tonia i;signk), bacuri-coroa (Rheedia sp.), 
ba curipari-/iso (Rheedia brasi/iensis), biribá 
(Rol//ti/a mucosa), Brazil nut (Bert/io//etia 
excelsa), h rea cl frui t (A rtocarpus altiiis), cardeiro 
(Scleroncma micra nu; um), cup uaçu (Theo-
broma grandiflorum), guaraná (Paul//ti/a 
cupana var. sorbilis), jack frui! (Artocarpus inte-
grifo/ia), lo eu s t (Hymenaea co urbari/), jenipapo 
(Genipa americanaf ni ali oqa ny (Sw/eten/a 
macrop/iy/la), rnaniey apple (Tk!ammea ameri-
cana), sweet orange (Citrus sinensis), piquiá 
(Gaiyocar vil/osum,/. pitomba (Ta/isia esculen-
ua), pej ihaye (Bactris gasipaes), puni/-grande 
(Borojoa sorhilis) and sapotilha (Maniikara 
sapota). 'lhe nuniher of species per p]ot varied 

Uroui 3 to 15 (niean 7,3). A]] farniers asked for 

frult species, hut on]y 2 inclucled species whieh 

only procluce timber. More interest was shown 

for tirnher trees which also produce fruit. lhe 

overal] surviva] rate of lhe trees (the comrner-

daI perenniai crops are not anaiyzed here) was 
qood (77 0/o). Pitomba did not clevelop wel] and 

was suhstituted. Species rncan height after two 

yeans varieci froni 0.32 to 4.46 rn. Abiu, açai 
biribá breadfruit, jenipapo, pejihaye, Brazil 
nut, piquiá, cardeiro and niahoqany showed 

good heiqht growth (above 1.70 ni). Recent 

observations show that the rnajority of the 

species develop reasonably well. After 6-7 years 

the best growth is shown by Brazil nut, which 

also deve]oped a straight bole. Cardeiro and 
piquiá have grown siower. ('ardefro presents 
high variabihty in forni and piquiá started 
branchinq ear]y. Good ovena]i deveioprnent is 
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shown by the three paims: pejibaye, aça/ anti 
bacallo/ia, lhe performance of avocado, abfu, 
mahogany and jern»apo has been variable, 

which suggests that these species are more 

demanding in soil fertility. 

Chemical soil analysis showed that ali 

plots have nutrient-poor acid sou. Nevertheless 

deveiopment during the first two years of aça 
pejibaye, abiu and Brazil nut (the four species 

present in niost plots) varied widely between 

plots (for data see Mitja et ai., this Congress), 

but no relation was encountered with sou 

chemicai characteristics (Mota, 1997). 

Perforniance in the first two years was better in 

the plots installed after the elimination of pri-

mary forest than after secondary forest (Mota, 

1997). The secondary forest occurs in areas 

with access by water, aliowing agriculture 

before the creation of the settiement in 1986. 

lt is likely that in these piaces agriculture lias 

been practiced interniittently for a very long 

time. Two p]ots (38A and 38B) even border an 

area with teira-preta-clo-/odio, an anthro-

pogenic soil type fornied by Anierindian sett]e-

nient of long duration. Tree growth was better 

in pineapple (Manas comosus) fields than in 

cassava fields, probably due to the larger 

quantity of Iight the trees receive in pineapple 

fields (Mota, 1997). 

lhe high variability in piot manage-

ment was striking (table 1). lf farmers can 

chose froni a diversity of species, they make 

widely divergent choices. lhe area they dedi-

cate in a year to agroforestiy is not veiy large, 

bui its size varies a lar (1,950-10,800 in2, 

mean 4950 rri2). These areas are smaller and 

rnuch less uniform than the standard of 1 or 2 

hectares often used in agroforestry develop-

ment projects. Different initia] crops may be 

used. Sometinies a farmer wull fail to plant the 

initial crop (farm 1). lhe trees may be intro-

duced with the first crop (the best case, as crop 

presence guarantees maintenance) or much 

later. Duration of cropping and intensity of 

weeding varied widely. Farmers instail the trees 

in fie]ds destined to annual or senii-perenniai 

crops. Those crops are not used to til] up the 

open spaces between the young trees, but the  

trees are planted in the available crop fie]ds. 

The principal nianagement decision is about 

the annual and semi-perennial crops. 

The variabulity within a piot is often 

high. Variability was caused by differences in 

relief, border shaded by neighboring forest, 

patches invaded by sapé (hnperata bras//iensfs) 
or by fire, and maintenance of useful trees 

which appear spontaneously [e.g.: tucumã 
(Astrnca,yurn vu/gare), ca sh ew (4 nacardium 
occ/denta/e,), guava (Psidium guayavajj. The 

area of p]ot 32 was deforested and planted 

with pineapple in two different years. Often 

only part of a cassava fie]d is harvested and 

replanted at once, resulting in a field of 

uneven cassava age. 

Projects pronioting agroforestiy should 

consider the observed variability in farmers' 

preferences, conditions and nianagement, and 

offer a variety of species and planting options. 
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Aptidão agroflorestal do estado do Acre: 

uma proposta de interpretação dos solos acreanos 

Eufrari Ferreira do AMARALfl,  Edson Alves de ARAúJ0(2), José Ribamar Torres da SILVA(3), Manuel Alves RIBEIRO 
NE10(3), Antonio Willian Flores de MELO(4), Alcimar Nascimento de SOUZA(5), Reginaldo Silveira de LIMA(2), Francisco 

Rildo Cartaxo NOBRE(2) e Luis C. Meneses de LIMA FILHO(2) 

(1)Embrapa Acre. (2) Secretaria de Produção do Estado do Acre (SEPRO/AC). (3)Universidade Federal do Acre. (4) 
UFAC/BIOMAfLBA.(5) FUNTAC. 

Os estudos de solos na região amazôni-

ca, e principalmente no Acre, são escassos e 

muitas vezes pontuais, em função das 

condições adversas de trabalho de campo, ou 

seja, o difícil acesso às áreas de estudo e o 

curto período seco. Porém, alguns abnegados 

pesquisadores deram sua contribuição para o 

conhecimento do complexo edáfico do estado 

do Acre. O objetivo principal deste trabalho é 

analisar e consolidar, de forma sintética e clara, 

a metodologia utilizada para avaliação da 

aptidão dos solos do Acre. Assim foi efetuado 

uma adequação do sistema de avaliação da 

aptidão agrícola às condições edafoclimáticas 

do Acre, em função das limitações dos solos e 

da cultura do povo acreano. 

A presente interpretação visa avaliar a 

aptidão agroflorestal das terras, tomando por 

base a aptidão agrícola (Ramalho Filho e Beek, 

1994), levando-se em consideração as 

condições do meio ambiente, as propriedades 

físicas e químicas das diferentes classes de solo 

e a viabilidade de melhoramento relativo a 

cinco fatores: fertilidade natural, excesso de 

água, deficiência de água, susceptibilidade à 

erosão e impedimentos ao uso de implementos 

agrícolas. 

Este trabalho considerou todo o estado 

do Acre, que possui cerca de 15 milhões de 

hectares. Adotou-se a metodologia do sistema 

de interpretação desenvolvido pela Divisão de 

Pedologia e Fertilidade do Solo, Serviço 

Nacional de Levantamento e Conservação de 

Solos, atual Centro Nacional de Pesquisa de 

Solos, e ampliado pela equipe da Secretaria 

Nacional de Planejamento Agrícola (Suplan), 

MA (Ramalho Filho e Beek, 1994). 

A aptidão agroflorestal consiste na dis- 

tribuição das terras dentro de grupos seme-

lhantes e na incorporação dos usos susten-

táveis (e/ou alternativas promissoras) às 

condições de solo e clima da Amazônia. As 

práticas agroflorestais devem considerar as 

condições sociais, econômicas e ecológicas no 

cultivo ou exploração de árvores em associação 

a culturas de ciclo curto e/ou à criação de ani-

mais, ordenadas de forma seqüencial ou 

simultânea. Assim, a aptidão agroflorestal 

incorpora tanto conceitos de potenciali-

dades e restrições para o uso sustentável dos 

solos, como aspectos econômicos para sub-

sidiar a concepção de mapas de gestão de 

recursos naturais. 

Os grupos de aptidão agroflorestal 

estão representados por algarismos de 1 a 6, 

que identificam o tipo de utilização mais 

intensivo permitido pela terra, seu potencial e 

suas restrições (Quadro 1). A partir da adoção 

desses parâmetros, o uso da terra passa a ser 

cumulativo. 

Uma área indicada para produção 

intensiva de grãos pode ser utilizada para a 

implantação de um sistema silvipastoril, com 

relativa perda para o produtor, que estaria 

subutilizando o potencial de suas terras. Em 

contrapartida, se as terras são aptas para 

sistemas silvipastoris, o produtor não poderia 

cultivar grãos, uma vez que estaria superuti-

lizando a terra, aumentando a incidência de 

impactos negativos, tais como: baixa produ-

tividade, erosão, dificuldade de manejo da 

área, etc. 

Foram admitidos seis grupos de aptidão 

para avaliar as condições de implantação de 

práticas agroflorestais, a partir da hierarquia de 

uso. As indicações visam, a partir do grupo 2, 
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contemplar a exploração em pequenas áreas. 

Trabalhou-se com a hipótese da organização 

da produção baseada na agricultura familiar, 

com a exploração de pequenos módulos, 

envolvendo a mão-de-obra disponível no 

núcleo familiar. 

Ressalta-se que a agricultura familiar 

sustentável é aquela em que predomina o 

trabalho familiar nas atividades produtivas, 

incorporando diferentes níveis tecnológicos e 

estruturando a cadeia produtiva com base na 

agregação de valor aos produtos e no fortale-

cimento da organização social. 

Conforme se observa no (Quadro 1), o 

tirupo 1 representa as terras de melhor poten-

cial, podendo ser utilizada mecanização sem 

maiores restrições, O Grupo 6 refere-se às 

terras inaptas para qualquer um dos tipos de 

utilização mencionados, a não ser em casos 

especiais para manejo florestal de baixo 

impacto, preferencialmente o não-madeireiro, 

desde que apresente potencial na tipologia flo-

restal de ocorrência. 

Com base no Mapa Pedológico do esta-

do do Acre e na avaliação das classes de 

aptidão, foi elaborado o Mapa de Aptidão 

Agroflorestal das Terras do Acre, na Escala 

1:1.000.000 com os grupos de maior ocorrên-

cia (Figura 1). 

De acordo com os dados do Mapa de 

Aptidão Agroflorestal, considerando o primeiro 

componente de cada unidade de mapeamento, 

verifica-se que mais de 440/o  das terras do Acre 

são aptas para cultivo de espécies florestais e 

frutíferas em monocultivos, enquanto que 

apenas 2/o têm aptidão boa para produção 

intensiva de grãos no nível de manejo C. E., 

cerca de 41 0/o do estado do Acre são aptos para 

a implantação de sistemas agroflorestais. 

O mapa de aptidão agroflorestal, 

enquanto instrumento de planejamento de 

ocupação e uso do solo, permite uma visão 

macrorregional do estado do Acre e permite 

vislumbrar o verdadeiro potencial das terras: a 

agricultura familiar em bases sustentáveis, 

considerando pequenos módulos de produção 

com práticas agroflorestais. Permite ter um in-

dicativo de uso das terras de forma a garantir 

o desenvolvimento econômico, com qualidade 

de vida e conservação dos recursos naturais. 
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FIGURA 1. Mapa de aptidão agroflorestal das terras do Acre. 
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Análise econômica do projeto Reflorestamento 

Econômico Consorciado Adensado: 

um modelo de uso da terra na Amazônia Ocidental 

Foincisco Kennedy Araújo dc SOUZA( ): Raimundo CLudio Gumes MACIEL (2): José Porfiro 
da SILVA (3), Sheda Maria Paiza SI 1 NA (4): Carlos Esteveo Fenrira CASTELO (5) 
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A característica principal da agricultura 

familiar na bacia Amazônia, é a forma de 

manejo utilizada pelas populações de maneira 

itinerante, baseada no corte e queima da flo-

resta, de menor custo e objetivando o 

aproveitamento dos nutrientes depositados nas 

cinzas. Esta forma de uso da terra, juntamente 

com a pecuária extensiva são os dois eixos 

principais da causa do desflorestamento acele-
rado na região. 

Nessa região, porém, já é possível 

observar alterações no padrão de uso dos 

recursos naturais. Particularmente tem-se a 

ocorrência de sistemas agrofiorestais (SAFs) 

multiextratos utilizados por pequenos e 

médios produtores em áreas de assentamento 

rural, objetivando a diversificação da produção, 

recuperação das áreas degradadas, diminuição 

do desmatamento e melhoria no retomo 

econômico. 

Na parte Ocidental da Amazônia, o 

maior exemplo é o Projeto Reconsorciamento 

Econômico Consorciado Adensado (Reca) 

implantado no ano de 1989, na divisa entre os 

estados cio Acre e Rondônia -numa vila 

denominada Nova Califórnia - cujos produ-

tores organizaram-se sob a forma de associa-

tivismo, formado inicialmente com 150 sócios, 

chegando hoje a cerca de 200. A área inicial 

destinada ao consórcio das culturas: cupuaçu, 

pupunha (fruto) e castanha-do-brasil foi de 

aproximadamente 1 SOha, elevando-se em 

1998 para 400ha. 

Pesquisas que mostrem a sustentabili-

dade econômico-ambiental do SAFs são fun-

damentais na reorientação das políticas públi-

cas da Região, pois da forma como vem sendo 

implementada a partir da segunda metade do 

século XX, muito contribuiu para o levado  

índice de degradação ambiental da Amazônia. 

A análise econômica de SAPs além de ser 

extremamente necessária, também deve ser 

conduzida de acordo com a realidade do 

pequeno produtor agroflorestal, sendo este 

então, o primeiro objetivo desta pesquisa. Por 

outro lado, a análise do desempenho econômi-

co do Reca, é antecedida pela determinação 

dos seus custos de produção e os resultados 
econômicos, 

A mudança no padrão de uso da terra 

na região, deverá ter como viés principal as 

políticas públicas, fazendo-se necessário 

então, o fornecimento, pelas instituições de 

pesquisa, de indicadores de sustentabilidade 

econômica de uni sistema de produção dife-

renciado e de menor impacto ambiental. 

Historicamente, os primeiros povos da 

Amazônia, já desenvolviam a agricultura 

itinerante. Com  o processo migratório e o 

aumento da pecuária ao longo do tempo, a 

pressão no ecossistema foi aumentando. Ao 

mesmo tempo a aceleração da urbanização e 

melhoria na infra-estrutura de transportes e 

consequentemente maior integração com os 

centros produtores anais desenvolvidos, fez 

surgir unia barreira à venda da produção das 

pequenas familias agriculturas. Os SAPs como 

solução está então em combinar o menor nível 

de degradação antrópica, com o principio de 

diversidade de espécies agronomicamente pos-

siveis, de forma a possibilitar uma melhoria nà 

renda dos agricultores. 

Para a análise, utlizou-se as medidas do 

resultado econômico (MRE) que engloba as 

seguintes categorias econômicas: Renda Bruta 

(RB) é valor monetário da produção destinada 

ao mercado, caracterizada como o resultado 

bruto, pois dele ainda não foi deduzido 

7 Ecanamista. Universidade federal do Acre/Departamento de Economia/Setor de Estudos do Uso da Terra e Mudanças Globais! Projeto 	
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nenhum custo (saída); Renda liquida (Rlj é 

um resultado liquido da unidade de produção 

familiar (1JPF), após deduzido o valor para 
reposição das despesas efetivas (meios de pro-
dução, consumo e serviços prestados à pro-
dução), indicando que se RL 3  1 a UPF se 
reproduz sem afetar o seu patrimônio; e em 

caso contrário (RL c O) ocorreu perda de 
patrimônio no período; Lucro da Exploração 

(LE) é a fração da RB disponível após paga-

mento dos custos totais. Nas UPFs indica pos-

sibilidades de acumulação; e Margem Bruta 
Familiar (MBF) é o valor monetário disponível 

para a subsistência da família, incluindo o 

valor do produto correspondente ao consumo 
familiar comprado. E obtida pela fórmula: 

MBF = RB - (CV - 

= E (Qb ) 

sendo: RB = renda bruta; CV = custos variáveis; Vt )rL. = 

valor dos bens de consumo comprados; Q S,, = quanti-

dade de bens consumo u; P = preço unitário de um 

bem de consumo comprado u = itens de bens de con-
sumo (ti = 1, 2 n) 

Nível de Vida 'NV) é a total do valor apropri-

ado pela UPF, sendo a soma da MBP, do autoconsumo 

(AC), e do custo de juros imputados ao capital circu-

lante, deduzidas as obrigações financeiras com emprés-

timos. E portanto o valor que determina o padrão de 
vida da família. 

No Peca, 50°/o das produtores compraram suas 

terras, seguido pela regularização pelo Incra, em 250/a. A 

permanência média das famílias nos lotes foi de 12 

anos. A maioria dos produtores moram em média a 

15km de distância do principal mercado de comercia-

lização (Vila Nova Califórnia), sendo algumas transações 

efetuadas em Rio Branco-Acre (160km), que possui um 

mercado mais amplo. 

A força de trabalho por família foi •de 2,4 

homem/dia (trabalhando em média 8 horas/dia), sendo 

que 860/o são adultos (82% do sexo masculino) e 1 4 0/o 

adolescentes (78% do sexo masculino). A idade média 

dos adultos é de 36 anos e dos adolescentes, 12 anos. 
Na comercialização, predominou entre as 

famílias os produtos componentes dos consórcios: 

cupuaçu (71%): pupunha-fruto (57%); boi (50 0/o); 

semente de pupunha (36%); pupunha-palmito (25%). 

As culturas anuais (arroz, café e milho), foram vendidas 

por apenas 11 0/a das famílias. 

Observando-se a participação dos produtos na 

RB, o SAFs representou 64% da RB total, gerando o 
cupuaçu individualmente 36 0/o, seguido da pupunha 
semente e fruto, respectivamente com 16 0/o e 1 2 0/o. As 
culturas agrícolas anuais contribuíram com apenas 130/o 

da RB. As criações totalizaram 22%, e nesta, o boi com 
1 6°/a o principal. Observa-se que, apesar de ser grande a 

presença dos bovinos entre as famílias, sua importância 
econõmica é pequena. 

O crédito teve papel fundamental na origem da 
produção agroflorestal de todas as 1JPFs, pois a consti-

tuição do consórcio principal (cupuaçu/pupunha-

frutn/castanha), recebeu apoio Financeiro de ONOs 
estrangeiras. A partir de 1994, 700/g dos produtores 

diversificaram suas atividades produtivas com a implan-

tação da pupunha para produção de palmito , desta vez 

com Financiamento do Banco da Amazõnia (Basa). 
O crédito do governo em 16 01a foi destinado à criação 
de bovinos. 

No Peca 710/o das famílias obtiveram uma PB 

superior a um salário mínimo (SM)/mês, destacando-se 

que 46% estão na faixa de até dois SM/més. A mediana 
da RB foi de 2,14 SM/mês. Naquelas 1JPEs Com P8 supe-

rior a um SM/niês os produtos do SAFs representaram 

650/a. No caso oposto - P8 abaixo de uni SM/més -, o 

SAFs reduz para 210/o, em detrimento do aumento da 
agricultura tradicional e criações. respectivamente com 

46% e 30°/o da P8 total. Evidenciando que famílias 
optantes da agricultura tradicional como principal ativi-
dade económica, obliveram menor P8 que aquelas que 
privilegiaram o SAPs. 

O percentual de UPFs que apresentaram resul-

tados positivos quanto à RL e LE, foram de 64% e 57% 

respectivamente. Essas MPE apresentaram medianas 

positivas, de 0,2 SM/mês (PL) e 0,14 SM/més (LE). Mas 

observando-se o valor mediano da MBF de 1,9 SM/més, 

vê-se que foi suficiente para suprir as necessidades de 

subsistência oriunda do mercado (1,2 SM/mês), e ainda 

para a reposição da depreciação dos capitais Fixos (0,50 

SM/més), nesta situação encontrou-se 45 0/o das UPEs. 
Todavia, 39% das famílias não obtiveram uma MBF 

suficiente para suprir totalmente as necessidades de 

bens de consumo do mercado. 

O valor monetário apropriado (NV) pelas 
famílias no período foi de aproximadamente 3,7 

SM/mês, sendo neste, 520/o  proveniente da MBF e o 
restante, sobretudo, do autoconsumno. 

A dependência das famílias em relação ao mer-

cado, foi considerável, pois 54% da P13 gerada utilizada 

na aquisição de bens de consumo e serviços, e o 

restante gasto na reposição de fatores de produção. 

Mas, apesar desse grande comprometimento da P8, a 

remuneração média diária da força de trabalho familiar 

na UPF fui de R$15,86, superior ao custo de oportu-

.nidade da força de trabalho no mercado local 

(PS7,001dia). 

O assalariamento comum nas IJPP das 

Amazónia, no caso do Peca, foi verificado em apenas 

ASPF/Fundaçào Ford/PPG-7. BR 364 K,n 05, Distrito Industrial CEP 69975-900 Rio Bronco-Acre. sokf@ziprnaitcom.br  
2 Constituída do pupunho-fruto, cupuaçu e semente de pupunha 

412 	 . 	 3 Solteiro. 
4 Salários niini,na de R$ 77200, vigente na momento do pesquiso. 
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18% das famílias, se aproximando dos 1 1°/u de produ-
tores que tiveram uma remuneração abaixo do custo de 

oportunidade da região, na qual predominou as culturas 

agrícolas anuais na RB. 

Conclusão 

O Projeto Reca, que tem como culturas carros-

chefes as componentes do SAPs, economicamente 

representa um bom modelo de uso da terra para a 

Amaz6nia, pois a rentabilidade obtida é superior à média 

apresentada pela agricultura tradicional desenvolvida na 

região. Além disso, aquelas 1JPFs como modelo tradi-

cional de uso da terra (agricultura e pecuária) obtiveram 

um menor desempenho econômico que aquelas com 

prática mais intensa de SAPs. 

O bom desempenho destas IJPFs não deve ser 

explicado apenas pelas MRE, o processo de escolha das 

famílias foi um fator fundamental. 92 0/o delas vieram de 

outras regiões e sempre estiveram associadas à agricul-

tura itinerante. No Reca modificaram sua prática de 

agricultura, auxiliadas pelo nivel de organização da 

comunidade e por ONGs que atuavam na assistência 

técnica 

O apoio financeiro também como um elemen-

to favorável às familias. Mas a forma de financiamento  

posteriormente adotada pelo Basa foi orientada para a 
agricultura tradicional e para a pecuária. Vê-se então 

que as políticas públicas (créditos agricolas) são funda-

mentais no uso da terra na Região. 

Como um dos resultados fundamentais deste 
projeto, o Departamento de Economia/Lfac com os 

conhecimentos adquirido subsidia atualmente a orien-

tação de políticas públicas do atual Governo do Estado 

do Acre, entre as atividades está o planejamento de uma 
agricultura alternativa, sustentada em SAFs, na for-

mação de põlos agroflorestais, pelo qual a equipe deste 

Departamento é o executor responsável. 

1 laveria de considerar ainda a participação indi-

vidual do cada um dos produtos no desempenho 

econômico das UPFs do Reca além do indicadores finan-

ceiros (beneficio/custo e VPL), que apesar de não terem 

sido objeto no presente resumo é fundamental no 

planejamento interdisciplinar de SAFs, sendo indicadores 

também disponível neste Projeto. 

Referências bibliográficas 

PROJETO DE ANAI,1SE ECONÔMICA DOS SISTEMAS 

BÁSICOS DE PRODUÇÃO FAMILiAR RURAL DO VAIE DO 
ACRE. Relatório. Rio Branco-Acre: Universidade Federal 

do Acre/Departamento de Economia. 2000. 

413 



til Congresso Brasileiro de Sistemas Agrofloreslais 

Análise financeira de sistemas agroflorestais 
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Os sistemas agroflorestais (SAF) repre-

sentam um conjunto de práticas de uso da 

terra, voltados para o máximo aproveitamento 

dos recursos, através da combinação de espé-

cies perenes lenhosas com culturas agricolas 

e/ou com animais. A grande maioria dos estu-

dos com sistemas agroflorestais no Pais tem 

sido feito enfatizando os seus aspectos biofísi-

cos. Nesse contexto, ressalta-se a importância 

de se ampliar os estudos sobre os aspcctos 

econômicos desses sistemas, como forma de 

garantir uma maior aceitabilidade pelos produ-

tores. Este trabalho tem por objetivo fazer uma 

análise financeira de três sistemas agroflo-

restais conduzidos em uma área de capoeira 

abandonada. O sistema agroflorestal 1 (SAF 1), 

consiste de uma associação de três espécies 

perenes, o cupuaçu (Theobroma grand/fiorum), 
a pupunha (Bactris gasfpaes) e a seringueira 

(Hevea brasf//ensfs) com uma espécie semi-

perene, o mamão (Carica papaya), que foi 

eliminado do sistema, 2,5 anos após completar 

seu ciclo de vida econômico. O sistema 

agroflorestal 2 (SAF 2) é o resultado da combi-

nação de urucum (Bixa ore//ana), castanha-do-

Brasil (Bertholetia excelsa), cupuaçu, pupunha 

e, durante o primeiro ano, foi estabelecido 

mandioca (Manihot esculenta) nas entrelinhas 

dos cultivos perenes. Finalmente, o sistema 

agroflorestal 3 (SAF 3), é o produto da combi-

nação de laranja (Citrus sinensis), coco (Cocus 

nucifera), paricá (Schizolobium arnazonicun), 
cupuaçu, seringueira e espécies anuais (feijão, 

milho e mandioca) que foram cultivadas nas 

entrelinhas dos cultivos perenes durante os 1,5 

anos iniciais. Para o estabelecimento das espé-

cies nos sistemas agToflorestais empregou-se 

conetivos e fertilizantes. As quantidades dos 

fertilizantes foram definidas para cada espécie 

individual em função de análises do solo, está- 

gios de crescimento e nivel de produção das 

espécies. A análise financeira foi feita com a 

aplicação dos métodos tradicionais para avali-

ação financeira de projetos. Os indicadores 

financeiros utilizados foram: Valor Presente 

liquido (VPIJ; Taxa lnterna de Retorno (T1R) e 

a relação benefício/custo (B/C). Para cálculo 

dos custos levou-se em conta os seguintes 

itens: mão-de-obra (preparo de área, 

adubação, práticas de manutenção, colheita, 

etc); e insumos (adubo orgânico e inorgânico, 

calcário, sementes e mudas, etc). O custo da 

mão-de-obra foi calculado considerando-se 

uma remuneração diária de R$7,00, ou seja, o 

valor médio da mão-de-obra na região. Para o 

cálculo das receitas, foram considerados os 

preços de R$0,80 o kg da polpa do cupuaçu 

com sementes; R$0,50 por unidade de coco; 

R$1,20 o kg do fruto de mamão; R$2,20  o kg 

do látex seco de borracha; R$0,50 a unidade 

do palmito bruto de pupunha; R$2,00 o kg da 

semente seca de urucum; R$5,00  o cento da 

laranja; R$0,30 o kg de mandioca fresca; 

R$ 1,80 o lcg do feijão caupi e R$20,0 a saca de 

60k9 de milho. 

Componentes do custo - O custo para 

a implantação dos sistemas agroflorestais 1, 2 

e 3 foi da ordem de R$3.508,3 1; R$ 1.698,84 e 

R$2.748,43, respectivamente. Os itens mais 

importantes no custo dos sistemas agroflo-

restais 1, 2 e 3 foram os fertilizantes (480/ o , 

37% e 46%), os tratos culturais de 

manutenção (18%, 29/o e 24%), a colheita 

(23%, 18% e 11°/o) e as operações de implan-

tação (6%, 5 0/o e 11°/o), respectivamente (Figura 

1). Constata-se que o item mão-de-obra tem 

importante participação nos custos, sendo 

responsável por 46 0/o, 58 0/o e 430/o do custo 

total dos sistemas agroflorestais 1, 2 e 3, 

respectivamente. A intensiva utilização de 
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FIGURA 1. Principais componentes do custo dos sistemas agroflorestais 1 2 e 3. 
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mão-de-obra para a realização das atividades 

denionstra o importante papel desses sistemas 

na ocupação e fixação do homem no campo. O 

segundo item mais importante no custo total 

dos sistemas foi os fertilizantes, o que se justi-

fica pelo elevado preço de aquisição destes no 

niercado de Manaus (Figura 1). 
Valor Presente Líquido (VPL) - com 

uma taxa de juro de 1 Os/o ao ano, constatou-se 

que o sistema agroflorestal 1 foi o que primeiro 

apresentou valor positivo do VPL (R$4.723,47), 

o que se verificou no segundo ano após a 

implantação. O sistema agroflorestal 3 apre-

sentou uni VPL positivo a partir do 6° ano 

(R$237,09). Finalmente, para o sistema 2 o 

VPL somente apresentou valor positivo a partir 

do 7° ano após a implantação, quando o valor 

desse índice alcançou R$42,05 (Figura 1). 

Taxa interna de Retorno (TIR) - con-

siderando uma taxa de desconto de 100/o ao 

ano, constata-se que o sistenia agroflorestal 1, 

no curto prazo, é o mais interessante finan-

ceiramente, uma vez que, a partir do 2° ano 

após a implantação, apresenta TIR de ]450/. 

Por outro lado, os sistemas agroflorestais 3 e 2, 

tornam-se atrativos financeiramente somente a 

partir do 7 0  e 8 0  ano após a implantação, 

quando a T1R dos mesmos atinge 240/o e 

1 20/o, respectivamente. 

Relação Benefício/Custo - os coefi-

cientes da relação B/C superiores à unidade, 

demonstram a viabilidade financeira dos 

sistemas. Corroborando com os dois coefi-

cientes anteriores, observa-se que os sistema 

agroflorestal 1, a partir do 2° ano após a 

implantação, já apresenta uma relação B/C da 

ordem de 1,74. Os sistemas agroflorestais 3 e 2 

somênte apresentam a relação B/C superior a 

1, a partir do 70 e 8° ano após a implantação, 

respectivamente (Figura 2 ). 
Principais conclusões do estudo - veri-

ficou-se que o sistema agroflorestal composto 

por mamão, cupuaçu, pupunha e seringueira 

foi viável financeiramente no curto prazo. 

Enquanto que os demais sistemas analisados 

somente tornam-se viáveis a longo prazo. 

Para que os sistemas agroflorestais apresen-

tem baixo risco de investimento é importante 

que os componentes utilizados tenham alto 

valor de mercado, além dos cultivos anuais, 

seja utilizado, também, culturas semi-perenes 

como mamão, banana, abacaxi, maracujá, 

nos primeiros anos do sistema para amortizar 

os custos de implantação dos cultivos 

perenes. Demonstrou-se que, é viável a uti-

lização de sistemas agroflorestais para a ocu-

pação de áreas abandonadas na região •da 

Amazônia Central. 
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Aproveitamento do babaçu 

(Orbignya pha/era ia 1'la rtius) 

para uso caseiro 
Joanne Régis da COSTA( ), Mórcio Martins PFREIRA(2), Johanncs VAN LEEUWEN(3) 

(13) Instituto Nacional dc Pcsquisas da Amazonia - lnpa. Manaus-AM 
(2) Embrapa Amazônia Ocidcntal, Manaus-Atvl 

O babaçu (Orbiçjnya pha/erata) é unia 
palmeira que apresenta uma ampla área de dis-

persão, ocorrendo em vários tipos de solos, 

consorciando-se ou alternando-se com dife-

rentes tipos de cobertura vegetal, variando da 

mata, cerrado, capoeira, pastagem e até 

mesmo lavouras. Através da derrubada da 

vegetação primária, que possui um número 

menor de palmeiras por área, o homem tem 

auxiliado, inconscientemente, na expansão da 

espécie em áreas desmatadas, pois é uma espé-

cie que sobrevive as queimadas, sendo que as 

semente permanecem viáveis por muito tempo 

(lKahn e Barbosa, 1996). 

O babaçu apresenta inúmeras utili-

dades que o fazem ter grande importância 

para o pequeno produtor (Dubois eta!, 1996). 

E chamado de "planta-mãe", pois pode 

ser utilizada para carvão vegetal, ração, óleo 

comestível, objetos artesanais e material para 

a construção de casas. Em vista disso, o babaçu 

pode ser integrado em sistemas agroflorestais, 

através de intervenções nas capoeiras de 

babaçu, incluindo outras espécies frutíferas ou 

madeireiras, bem como em pastagem, para 

sombreamento e alimentação para o gado. 

A parte mais utilizada do babaçu são as 

amêndoas, que são utilizadas para fabricação 

de óleos, sabões, leite, ração etc. Em estados 

como Rondônia e sul do Pará, o fruto do 

babaçu é explorado apenas por pessoas oriun-

das do Maranhão. O desconhecimento do uso 

reflete na restrição dessa exploração a poucas 

famílias. O uso mais comum nestes locais é a 

produção de óleo, fabricação caseira de carvão 

e de leite, por serem tarefas que não necessi-

tam de uma infra-estrutura industrial. Neste 

sentido, este trabalho objetiva descrever for-

mas de exploração e uso do babaçu, bem como 

o tempo de trabalho utilizado pelos agricul- 

tores na obtenção do óleo e etapas para 

obtenção do leite e do carvão. 

O estudo foi desenvolvido durante 1 

ano, através de acompanhamento e obser-

vações de uma família de Maranhenses na 

microrregião de Marabá, estado do Pará. 

Formas de exploração e uso do babaçu: 
Para a fabricação do leite de coco, o fruto é 

quebrado e as amêndoas (aproximadamente 

Ilitro) são piladas num pilão de madeira. Em 

seguida, adiciona-se água e o material é mis-

turado convenientemente. Utilizando uma 

peneira fina ou um pedaço de tecido limpo, o 

material é filtrado, obtendo-se leite de coco. 

Este leite é utilizado pelos agricultores na 

preparação de assados (frango, peixes, carne de 

caça, cabritos) e doces. As amêndoas ainda 

imaturas (verdes) são usadas no preparo de 

mingau para filhos menores do agricultor. A 

torta que sobra é utilizada na alimentação 

das aves como ração. Observou-se também o 

uso da torta seca misturado a pólvora para 

encher cartuchos. 

A casca é formada pelo conjunto do 

epicarpo, mesocarpo e endocarpo e são 

utilizadas para fabricação de carvão, em 

caieiras rústicas, para fins domésticos. Após a 

quebra, as cascas são empilhadas para secar e 

depois queimadas. Gravetos são inicialmente 

incendiados dentro da caieira, de aproximada-

mente um metro de diâmetro e de profundi-

dade, e as cascas são colocadas gradativa-

mente até transformarem-se em brasas (nor-

malménte uma hora depois) quando são res-

pingadas com água para reduzir a velocidade 

da queima e, em seguida, a caieira é coberta 

com palhas e areia. A carbonização prossegue 

durante toda a noite. O carvão é retirado e 

armazenado em cofos (cestas feitas das palha 

do babaçu). Este tipo de carvão tem algumas 
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características importantes, pois produz fogo 

duradouro e sem fumaça, apropriado para os 

fornos de argila que, normalmente, encon-
tram-se dentro das casas. O rendimento de 

colheita e transporta é de 25 a 30 latas de 

coco/dia/homem. O consumo anual de carvão 

de uma família de seis a oito pessoas é de 

500k9, sendo necessário 1 ,7ha de babaçu, com 

cerca de 50 a 100 palmeiras adultas/ha para 

atender essa demanda. 

Observou-se também o uso do óleo do 

babaçu como combustível alternativo nas lam-

parinas das casas dos agricultores, fabricação 

de sabão e na alimentação 

('o//iefta e amontoa - Em Marabá-PA, o 

babaçu inicia a produção aos sete a oito anos 

de idade, formando dois ou três cachos com 

100 a 600 frutos/planta, normalmente nos 

meses de novembro a abril. O período da 
entressafra é de maio a outubro. A colheita 

propriamente dita, consiste em coletar os cocos 
caídos no chão e colocá-los em paneiros (uten-

sílios feitos (Ias folhas do babaçu) ou em latas 

para o transporte. Para a colheita de cinco latas 

de aproximadamente 250 a 300 cocos é 

necessário 1 hora de trabalho. 

Quebra - Para este processo, utiliza-se 

somente um machado e um porrete (pedaço de 

madeira). A quebra é feita colocando o macha-

do no chão com o corte para cima apoiando o 

coco com uma mão sobre o corte do machado 

e com a outra o coco é quebrado com o por-

rete, dividindo-o em (luas partes. Procede-se 

do mesmo modo com cada parte e retira-se a 

amêndoa. Trata-se de um verdadeiro processo 

de lapidação na qual são necessárias cinco a 

oito horas para a quebra de 250-300 unidades. 

Secagem - Antes da secagem propria-

mente dita, a amêndoa é cortada ao meio com 

uma faca. Feito isso, o material é deixado ao 

sol para secagem por dois a três dias. E 

necessário retirar as amêndoas no final da 

tarde para que as mesmas não venham a 

absorver umidade à noite. 

Cozimento - Caso o material não fique 

bem seco, convém secá-lo em fogo brando. Na 

extração do óleo, utiliza-se um recipiente com 

2/3 de água, mais as amêndoas cortadas e se-

cas. Com  uma concha, retira-se o óleo sobre-

nadante à medida em que o mesmo aparece e,  

para este processo são gastos entre quatro e seis 

horas de trabalho para obtenção de 2.51 de óleo. 

Conclusões 

Cinco latas de babaçu que eqüivalem a 

75k9 de coco resultam em 70kg de casca, 

potencialmente utilizáveis como carvão e 5k9 

de amêndoas que se desdobra em cerca de 
2,5k9 de óleo e 2,5kg de torta. 

Para a obtenção de 21 a 31 de óleo de 

250-300 frutos ou cinco latas são necessárias 

entre doze a dezesseis horas de trabalho. Ou 

para cada litro de óleo é necessário, em média, 

oito horas de trabalho, que equivale a R$10,0. 

Sabendo-se que um litro de óleo de soja custa 

R$ 1,50, conclui-se que a produtividade do 

trabalho é baixa e que, por isso, o processo não 

se difunde nas áreas de colonização do sul do 

Pará. Portanto, é uma atividade para ser 

realizada em períodos de baixa demanda de 

mão-de-obra ou para produtores que não têm 

outra opção de trabalho. 

O babaçu pode ter significativa 

importância para pequenos produtores de 

regiões onde esta espécie ocorra em grande 

quantidade e que sua exploração seja feita em 

nível de subsistência, assim como em áreas de 

colonização onde haja desconhecimento da 

sua utilização. 
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Articulação com agricultores e suas organizações do 

nordeste paraense, visando á transferência da tecnologia 

de preparo de áreas sem queima 

associada ao enriquecimento de capoeiras. 

Waldiléii Rendeiro da SILVA( ); Antonio Carlos Reis de FR PITAS (2); Neila REIS(3) 

(1) CNPq/Proeto SI JIVF/Embrapa Amazônia Oriental, Belém-PÁ 
(2), (3) BoIsisuCCAPES NAPA-VIVa, Belém-PÁ. 

A agricultura de corte e queima tradi-

cionalmente praticada na Amazônia Oriental 

está passando por uma crise de sustentabili-

dade devido a redução do período de pousio, 

tendo como conseqüência a perda da fertili-

dade natural do solo e a diminuição do acú-

mulo de nutrientes da vegetação secundária 

(capoeira). Partindo desta compreensão, o 

Projeto Shift-Capoeira realizou importantes 

estudos sobre a função da capoeira (Denich e 

Kanashiro, 1995; Denich e lKanas}iiro, 1998) 

em seus aspectos básicos no cenário da agri-

cultura familiar na Micro-Região Nordeste 

Paraense, entre os anos de 1991 e 1999, visan-

do avaliar a sustentabilidade ecológica do sis-

tema tradicional de produção dos agricultores. 

Os estudos executados geraram resultados 

sobre a perda de nutrientes associados a práti-

ca da queima (Hõlsc}ier et ai., 1997), identi-

ficaram estratégias de regeneração da capoeira 

(Wiesenmüller et al., 2000) e a diversidade 

florística das espécies (Bãar, 1997). 

O contexto da pesquisa - A partir dos 

resultados desta fase, foram identificadas duas 

linhas de pesquisa complementares voltadas a 

aumentar o potencial produtivo do solo da 

região: preparo de área sem queima, onde o 

uso do fogo é substituído pela trituração da 

vegetação secundária e sua aplicação como 

cobertura do solo (Kato et ai., 1999), para esta 

trituração da capoeira foi desenvolvido um-

protótipo de máquina; enriquecimento da 

capoeira, com árvores de rápido crescimento e 

que fixam nitrogênio, como forma de garantir 

que a capoeira possa acumular mais carbono e 

nutrientes no curto tempo de pousio (Brienza 

Junior, 1999). 

418 	Embora todos os segmentos destas 

pesquisas tenham sido realizados em esta-

belecimentos de agricultores familiares da 

região, a abordagem então adotada foi a de 

"pesquisa em propriedade, dirigida pelos 

pesquisadores", com pouca contribuição a par-
tir da percepção dos produtores. 

Neste momento, o Projeto Shift 

Capoeira está buscando o exercício de uma 

abordagem participativa, através do engaja-

mento dos agricultores familiares do município 

de lgarapé-Açu para testar em seus próprios 

lotes, as técnicas de preparo do solo sem uso 

da queima e de enriquecimento de capoeira, a 

fim de que as mesmas possam ser aferidas 

através de indicadores de sustentabilidade 

(econômica, ecológica e social) para dar 

suporte técnico à formulação de políticas 

públicas de crédito agrícola, incorporando 

essas tecnologias nas linhas de financiamento 

para a agricultura familiar. 

Articulação dos pesquisadores com os 
agricultores familiares - Com a finalidad° de 

implementar uma pesquisa participativa, os 

pesquisadores estão buscando articular uma 

parceria com os agricultores familiares e suas 

organizações locais e regionais, através de 

reuniões com dinâmicas de grupo, visitas às 

áreas dos experimentos, entrevistas, discussões 

dos resultados e perspectivas da pesquisa com 

a participação de todos. O resultado deste 

processo será a seleção de familias que tes-

tarãb as tecnologias e que serão monitoradas 

durante um ciclo agrícola. Em nível de 

microbacia, será monitorado o impacto da tec-

nologia sem queima no meio ambiente, em 

comparação com o sistema tradicional. Haverá 

ainda a identificação e avaliação de espécies 
nativas para a melhoria da capoeira (plantas 
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fixadoras de nitrogênio e acumuladoras de fós-
foro), validação de técnicas de preparo de área 

sem queima através da avaliação econômica, 

social e ecológica das unidades produtivas. 
Desta maneira, o processo de participação 
propicia a conMrução conjunta da pesquisa 
com o aperfeiçoamento das tecnologias de 

preparo do solo sem o uso do fogo. 
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Aspectos sócioeconômicos de desenvolvimento para 
pequenos produtores: Estudo de caso da Comunidade do 

Paraná da Eva, município de ftacoatiara-AM. 
Mcu cio Muims Pereira ( ) e José Adi Ison Vieira de JESUS (2) 

(1) Ernbrapa Arnazõnia Ocidental, Manaus-AM. 
(2) Cornisso Pastoral da TetTa-CPT, ManausAM. 

O desenvolvimento da região amazôni-

ca está ligado às atividades dos povos indíge-

nas, das comunidades extrativas, dos agricul-

tores tradicionais e dos pescadores. Essas 

populações criaram estratégias de uso, 

baseadas na sustentabilidade dos recursos da 

região, como base de sobrevivência e repro-

dução. Os sistemas de produção desenvolvidos 

por esses povos são diversos e. complexos, e 

foram construídos durante séculos com base 

na diversidade cultural e na conservação dos 

recursos naturais (GTA, 1999). 

Existem vários exemplos concretos de 

produção sustentável na Amazônia, ligados 

diretamente à experiência dos movimentos 

sociais. Entretanto, a disseminação dessas 

experiências exitosas, através de programas de 

extensão e assistência técnica, é fator determi-

nante no avanço do desenvolvimento. 

Esse trabalho tem como objetivo 

descrever a experiência desenvolvida na locali-

dade Paraná da Eva, situada no município de 

ltacoatiara (AM) e analisar a possibilidade de 

adoção do modelo de desenvolvimento susten-

tável em outros locais com características 

semelhantes. 

O estudo foi realizado no período de 

janeiro a abril de 1999, através de ques-

tionários aplicados à 25 famílias da 

Comunidade Sagrado Coração. Através desse 

levantamento, procurou-se conhecer os aspec-

tos históricos, sociais e econômicos da comu-

nidade, além das técnicas usadas nos sistemas 

de plantio e os entraves para sua adoção em 

outras localidades. 

O acesso à Comunidade Sagrado 

Coração pode ser realizado de duas maneiras: 

via fluvial, descendo o Rio Amazonas até a 

entrada do Paraná da Eva; percurso feito cerca 

de 8 horas de barco; via terrestre-fluvial,  

seguindo pela da Rodovia Am 010 até o km 

166, a partir dai percorre-se mais 46 km de 

rama!, até a Vila de Ceazone, e mais 40 minu-

tos de voadeira, até o Lago do Engenho e 

lgarapé da Maria lnglesa, onde se localiza a 

comunidade. 

Essa comunidade foi formada em 1987 

com agricultores provenientes das áreas 

de várzea do estado do Amazonas, que 

conheciani apenas o cultivo de espécies como 

malva, juta, seringa e cacau. lnicialmente, 

foram obrigados a sobreviver, na terra firme, 

da venda da força de trabalho por não 

conhecerem as culturas desse ecossistema. 

Após algum tempo convivendo nessa situação, 

os produtores se organizaram para discutir 

quais atividades agrícolas poderiam ser desen-

volvidas na comunidade. Dessas discussões 

originou-se o Grupo dos Lavradores em Ação, 

composto por 26 famílias, que decidiram ado-

tar um sistema de produção de mandioca, aba-

caxi e cupuaçu, cultivados sucessivamente na 

mesma área, através de mutirões, onde cada 

família implantava 1 hectare do sistema. Para 

o mutirão, a estratégia utilizada foi a da for-

mação de grupos de três agricultores que 

morassem próximos e trabalhassem juntos, no 

máximo três dias por semana, para não interferir 

nos trabalhos individuais. Para aquelas ativi-

dades que demandavam maior mão-de-obra, 

como a derruba, todo o grupo participava. 

Com financiamento de sete mil reais 

por família, foram escolhidos três fiscais para 

gerenciar a aplicação dos recursos. O financia-

mento foi aplicado em novas áreas de cultivo, 

na compra de motores com rabeta, para o 

transporte fluvial, e na aquisição de uni flutu-

ante com mercadorias, no valor de 120 mil 

reais. O flutuante funciona como entreposto 

de compra e venda de produtos alimentícios e 
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agrícolas, com o objetivo de diminuir os altos 

custos dos produtos comprados de atraves-

sadores. Além desse patrimônio, a Associação 

investiu na compra de um imóvel em Manaus, 

equipado com câmara frigorífica para congela-

mento de polpas de frutas no valor de 80 mil 

reais, um automóvel no valor de doze mil reais e 

uni terreno na Vila de Ceazone para construção 

de outro frigorífico tio valor de 8 mil reais. 

Atualmente a comunidade é formada 

por 76 famílias, sendo que apenas 35 partici-

pam da Associação de Desenvolvimento 

Comunitário dos Trabalhadores Rurais da 

Comunidade Sagrado Coração (ASCOPE), que 

existe oficialmente há 7 anos, mas que já 

realizava trabalho em grupo a aproximada-

mente 13 anos. Das 76 famílias da comu-

nidade, somente 30 possuem terra própria; as 

demais vivem como agregados, em sistema de 

parceria, dentro das terras tituladas. O número 

de famílias dentro de um mesmo lote de terra 

pode chegar até 10. Todos são mão-de-obra 

ativa e as crianças também fazem parte das 

atividades produtivas. 

A comunidade está situada em área de 

terra finiie, com solos argilo-arenosos e algu-

mas manchas de Terra Preta de lndio 

(Normando et ai., 1994). O tamanho dos lotes 

varia de 80 a 160 hectares e a área plantada 

com roça não ultrapassa 1 ha por família. 

Os sistemas de produção encontrados 

nas propriedades apresentam como compo-

nentes principais o cupuaçu (T/ieobroma g,rai7 

clfflorun), o abacaxi (Annanas sp), o maracujá 

(Passiflora edu/fs) a mandioca (Mani/tot escu-
lenta) e, em cerca de 20 propriedades, a 

pecuária com no máximo 60 cabeças. Existem 

algumas propriedades que manejam áreas de 

capoeira coni grande densidade de tucumã 

(Astrocaryum aculeatum) intercalado com 

cajueiro (Anacare/fuin ocidentale. 
o estabelecimento do sistema inicia 

com a derruba e queima da mata ou capoeira. 

Em seguida o abacaxi é plantado em setem-

bro/outubro, no espaçamento 1,70m x 0,25m, 

nos meses de novembro/dezembro, realiza-se o 

plantio da mandioca nas entrelinhas do aba-

caxi, em seguida o cupuaçu, no espaçamento 

de Smxsm e a Castanha-do-Brasil (Bertholletia 

excelsa), no espaçamento lOm x 1Dm. 

Após oito meses, colhe-se a mandioca e 

logo que finaliza o ciclo do abacaxi, em algu-

mas propriedades coloca-se o gado para pastar, 

ficando apenas o cupuaçu, produto principal 

da comunidade. 

O plantio do cupuaçu é realizado 

através da semeadura de 2 a 3 sementes/cova, 

diretamente no campo. A área plantada com 

essa cultura na comunidade é de aproximada-

mente YOOha, sendo que 650ha são de 

famílias associadas e 250ha são de famílias 
não associadas. 

A produtividade de um plantYo novo de 

cupuaçu, sem ataque de pragas e doenças, está 

em torno de 1 .000kg/ha a 1 .200kg/ha de 

polpa, podendo chegar a 1 .500kg/ha. Em 

plantios mais velhos, com severos ataques de 

vassoura-de-bruxa, a produtividade pode cair 

pela metade. 

A vassoura-de-bruxa é o principal fator 

limitante para o aumento de produção de 

cupuaçu na comunidade. Embora alguns pro-

dutores utilizem a poda fitossanitária para 

controlar essa doença, grande parte não adota 

esta técnica. 

o custo de implantação do sistema é de 

aproximadamente R$ 1.170,00. Com  a pro-

dução de 1.200k9/ha de polpa, que podem ser 

vendidas a R$ 1,25 o quilo, na safra, o produ-

tor tem uma receita bruta de R$ 1.500,00 e 

unia receita liquida de aproximadamente 

R$300,00. 

Os primeiros plantios de abacaxi foram 

realizados há mais de 15 anos, com variedades 

lisas que foram substituídas por variedades 

com espinhos, menos atacadas por brocas. O 

espaçamento adotado no plantio do abacaxi é 

de 1,70m entre linhas e 0,25 .entre plantas, 

comportando 15000 plantas, com produção 

em torno de 12.000 frutos/ha, no primeiro ano 

e 6.000/ha frutos no segundo ano. 

Algumas famílias cultivam lOha de 

cana-de-açúcar da variedade "paulista", desti-

nada a fabricação de melaço. A produção é de 

600 latas de 181, de melaço/ha ou 48 

latas/semana. Para cada lata de melaço, gasta-

se, em média, 360 hastes de cana que eqüi-

valem a 1801 de caldo de cana. 

A produção é transportada de barco 

todas as terças e sextas-feiras, para a feira da 

1 1 
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Panair, em Manaus. Os principais produtos 

comercializados são o cupuaçu e o abacaxi, 

porém outros como o tucuniã, maracujá, 

macaxeira, mel-de-cana e maxixe também são 

vendidos. O cupuaçu é comercializado na 

forma de polpa, sendo que grande parte é 

beneficiado em despolpadeira. 

A produção de polpa de cupuaçu na 

comunidade vem aumentando consideravel-

mente nos últimos anos. Na safra 96/97, a pro-

dução foi de 50t, em 97/98 de 80t, em 98/99 de 

lOOt, em 99/2000 de 200 toneladas e a previsão 

para 200012001 é de 250t. 

O trabalho da Associação, que iniciou 

com 26 famílias, conta atualmente com 36 

famílias. O beneficio gerado por essa experiência 

vai além dos associados, pois cerca de 80 famílias 

adotaram o sistema de produção e participam ati-

vamente dos trabalhos na comunidade. 

o nível de vida das famílias é bem ele-

vado, com sistema sanitário bem estruturado, 

poços artesianos e água encanada. Todas as 

famílias visitadas possuiam geladeira à gás, 

televisor à bateria, aparelho de som, lancha 

com motor de popa e, alguns, possuiam ante-

na parabólica e rádio amador. Esse quadro é o 

reflexo do bom gerenciamento de recursos, 

elevação da renda sazonal para cerca de 3 a 4  

salários mínimos/família/mês, além da con-

stante oferta de produtos como cupuaçu de 

janeiro a maio, tucumã de março a abril, aba-

caxi de setembro a novembro e alguns agricul-

tores com produção de maracujá e mel-de-

cana na entre-safra. 

Esta experiência pode vir a ser usada 

em outras comunidades da região, desde que 

sejam feitas adaptações na diversificação dos 

cultivos como o uso de fruteiras regionais. 

E preciso que seja sempre evidenciada a 

questão da organização dos agricultores com a 

decisão de formar associações partindo da 

própria comunidade, para que a importância 

da participação de cada um seja internalizada. 
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Avaliação da dimensão ambiental de 16 projetos agroflo- 

restais financiados pelo subprograma Projetos 

Demonstrativos /TipoA - PD/A PP/G-7 Na Amazônia 

Luis Curlos dc lotru N:ENLsESHI.j  ïo 	DAOVO Alvos dc ALMEIDA (2) 

(1), (2) LI1:vcNiduLlc l: odcto l do Ajo. 

O presen te artigo é prod u lo da sis te-

matização dos aspectos ambientais de 17 pro-

jetos agrofiorestais aprovados no âmbito do 

subprograma ÍD/A. Este produto reflete as 

informações contidas 1105 relatórios de visita (Te 

oito consultores aos projetos, contratados pela 

secretaria executiva do programa. 

Partindo cio princípio que a susten-

tal) ii ida de a tu hiei iIa] de uni projeto de desen - 

volvimento, que envolve manejo (Te ecossis-

temas, está relacionada à forma e intensidade 

de uso dos recursos naturais e que o grau de 

sustentabilidade será dado em função de prin-

cípios que garantam a integridade de funções 

e de harmonia de estrutura do ecossistema. 

Em quase 400/o dos projetos houve 

combinação de dois (liferentes sistemas de pro-

dução. Em seis havia sistemas agroflorestais e 

em 750/o estava associado ao extrativismo e 

beneficiamento. Os sistemas agroflorestais 

entram como estratégia (Te aumentar a pro-

dução de frutas para as agroindústrias abaste-

cidas com o extra tivismo. Nos outros dois 

projetos mistos, os sistemas agroflorestais e a 

piscicultura são as ações produtivas. 

Como carac(erísticas desejáveis para a 

sustentabilidade ambiental, os projetos de 

desenvolvimento (levem estar orientados por 

três aspectos: 1) a valorização dos recursos 

naturais locais; 2) redução tio uso de insumos 

externos; e 3) tendência à complexidade dos 

sistemas em estrutura e função. Os dois 

primeiros preconizam a utilização dos recursos 

disponíveis no local, reduzindo a importação 

(Te insumos externos como, sementes, ferti-

lizantes, mão-de-obra, equipamentos, entre 

outros, visando o maior domínio, autonomia e 

independência cio pequeno produtor quanto a  

tecnologias e insu mos u til izad os. 

O terceiro aspecto - complexidade dos 

sistemas de produção em estrutura e função - 

parte do principio que sistemas mais coniple-

xos são mais estáveis e, conseqüentemente, 

mais sustentáveis. A complexidade estrutural 

reflete a diversidade na composição do sistema 

de produção, enquanto que a função demon-

stra as relações ecológicas entre os compo-

nentes. O grau (Te complexidade de um sistema 

produtivo é limitado pela sua viabilidade 

económica e organizado conforme os aspectos 

socioculturais e ambientais. 

Este trabalho tem como objetivo, pro-

porcionar elementos para o seminário do 

subprograma PD/A da revisão de meio termo 

do PP-G7, pretendendo compreender tendên-

cias quanto ao uso e manejo dos Sistemas 

Agroflorestais com uma análise superficial 

da sustentabilidade ambiental dos projetos 

fina n cia (los. 

O processo de avaliação da problemáti-

ca ambiental dos 16 projetos agroflorestais do 

PD/A foi estruturado a partir da leitura e 

análise dos relatórios produzidos por consul-

tores contratados pelo PD/A que visitaram os 

projetos selecionados. Alguns projetos fo,ram 

analisados por um ou dois consultores com 

enfoques diferenciados. O produto desta 

análise é apresentado como questões rele-

vantes quanto aos i. modelos dos sistemas de 

produção propostos nos projetos, ii. a assistên-

cia técnica, iii. a capacitação técnica e edu-

cação ambiental, iv. a organização do trabalho, 

v. participação e envolvimento comunitário. 

Neste resumo, foram extraídos os pontos mais 

relevantes. 

Os sistemas agroflorestais dos projetos 

1 Eiigo Agro Universidade Feder 1 do Acre! Piojeto Arboreto. irieiicsesgjiridriet.roin.tir 	
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caracterizam-se pelo plantio de espécies 

frutíferas, utilizando um número restrito de 

espécies, plantadas em áreas de capoeira de 

diversas idades ou em pastagens. Sendo o sis-

tema predominante o enriquecimento de 

capoeira. Os sistemas agroflorestais foram 

avaliados quanto à composição (diversidade de 

espécies, arranjo espacial e temporal) e aspec-

tos ligados ao manejo da matéria orgânica e 

dos solos (detalhados no relatório do seminário 

do PDJA  de maio de 2000). 

O caráter demonstrativo e experimental 

dos projetos PD/A foi pouco explorado. 

Aspectos como debilidade da assistência técni-

ca e pouca ênfase na capacitação limitou os 

modelos implantados dentro de cada projeto. 

"Uma oportunidade foi perdida em testar uma 

variedade maior de cultivos permanentes e 

de várias formas de implantação" (Obidos, 

Fetacre e Novo Progresso). Embora, nos proje-

tos de Eldorado de Carajás e São Benedito, 

tenha sido realçado que "o projeto estimulou 

uma forma inovadora de plantio das espécies 

perenes na capoeira". 

A seca provocada pelo El Niio em 1997 

foi citada em diversos relatórios como respon-

sável pelo baixo índice de pegamento das 

mudas. Em São Benedito, houve perdas de até 

900/o, nos projetos da Fetacre e Novo 

Progresso, a seca também causou prejuízos aos 

plantios. Associando este fato a que os sis-

temas agroflorestais não geraram renda desde 

a sua implantação, pode ser um dos grandes 

motivos da elevada taxa de abandono das 

áreas (600/o  no caso da Fetacre e Novo 

Progresso, e 500/o em Óbidos) e isto está dire-

tamente ligado à composição, tanto no aspec-

to temporal como no aspecto espacial. 

A interrelação entre os sistemas 

agroflorestais e outros sistemas produtivos 

como piscicultura, foi programada nos projetos 

da ADM e Fetacre. No entanto, os sistemas 

foram bastante independentes não pre-

conizando estratégias que viabilizassem a inte-

gração. A utilização de árvores para criação de 

peixes é observada no projeto de Pimenta 

Bueno, onde a assistência técnica parece ser 

quase ausente e a iniciativa partiu da comu-

nidade, em função da necessidade de aumen-

tar a sustentabilidade econômica do projeto,  

barateando custos de produção. 

Quanto ao manejo da matéria orgânica 

e dos solos, não foi possível compreender 

através dos relatórios se houve práticas de 

manejo da matéria orgânica. Apenas na 

Fetacre é citado o uso de ingás e de puerária 

por conta própria do produtor, sem fazer uma 

avaliação do desempenho dos sistemas 

sob estas condições. No PFC, o uso de legumi-

nosas arbustivas nos sistemas é mencionada 

no relatório. 

Alguns projetos propõem o cultivo de 

espécies perenes como alternativa aos sistemas 

de derruba e queima para produção de culturas 

anuais (Obidos, Fetacre e Novo Progresso) e 

atribuem aos sistemas agroflorestais a respon-

sabilidade de recuperação de áreas degradadas 

sem coordenar práticas de manejo que 

favoreçam a recuperação do sistema, resultan-

do em um desenvolvimento lento do sistema 

agroflorestal. Nos projetos, vários depoimentos 

ressaltam o desempenho superior dos sistemas 

agroflorestais em áreas recém abertas (novas), 

onde a fertilidade é maior. Esta situação, se 

não for trabalhada com critérios e ações 

integradas, pode vir a incentivar desmatamen-

tos para introdução de sistemas agroflorestais. 

Em todos os projetos, a assistência técnica foi 

promovida por Organizações Não 

Governamentais, sendo que em um único caso 

ela foi a proponente. Em outro projeto (Rona 

do Purus) foi criada uma ONG para atender aos 

projetos. Nos outros casos, a assistência técni-

ca foi terceirizada a uma ONG, havendo algu-

mas participações de orgãos públicos como 

lumiar/lncra, Emater e Universidades). Em 
todos estes casos, a Assistência Técnica teve 

problemas de dimensionamento e de con-

tinuidade no atendimento aos envolvidos no 

projeto, acarretando em perdas nos processos 

de execução. O grau de conhecimento e a 

competência da assistência técnica foram insu-

ficientes para resolver os desafios propostos 

nos projetos PDJA e gerar capacidade técnica 

junto ao público dos projetos. 

A capacitação técnica de produtores se 

deu mais através de cursos (oito projetos), con-

sultorias técnicas, visitas às unidades de pro-

dução e viagens de intercâmbio. Apenas um 

projeto (Flona do Purus) contou com capaci- 
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tação e assistência técnica promovida por téc-

nicos ou consultores da instituição propo-

nente, os outros tiveram parceria com outra 

entidade para a realização das capacitações e 

assistência técnica. Estes fatos evidenciam o 

pouco conhecimehto acumulado das entidades 

executoras sobre a proposta técnica dos proje-

tos, o que as deixava com capacidade crítica 

limitada em relação à execução técnica do pro-

jeto. A capacitação para gestão e gerenciamen-

to da entidade foi pouco explorada tios proje-

tos. A capacitação técnica não instrumentali-

zou os produtores para a tomada de decisão, 

limitando-se ao repasse e reprodução de técni-

cas, muitas vezes pouco adequada para as 

condições do projeto. Em todos os projetos, os 

sistemas de produção e/ou as tecnologias eram 

completamente desconhecidos da maioria dos 

produtores, com exceção das atividades extra-

tivistas. Estratégias de capacitação portam-se 

como fundamentais para o grau de apropri-

ação destes sistemas no universo da produção 

familiar da Amazônia. 

Os modelos de Sistemas Agroflorestais, 

da forma como estão sendo implementados, 

apresentam baixa viabilidade econômica e 

ecológica, reforçando a debilidade quanto ao 

conhecimento e à orientação técnica, impli- 

cando em uso excessivo de mão-de-obra, 

sendo causa de desestímulo por parte dos pro- 

dutores gerando, em alguns casos, abandono 

dos sistemas ou do envolvimento nos projetos. 

Mesmo que, a viabilidade técnica e econômica 

dos modelos propostos ainda estejam em fase 

de consolidação, a discussão a respeito dos 

modelos de desenvolvimento propostos em 

comparação aos sistemas tradicionais é 

valorizada e difundida no âmbito dos projetos. 

Outro importante impacto refere-se ao 

efeito multiplicador dos projetos em nível 

local. Diversos projetos (Pimenta Bueno, ADM, 

Eldorado, Correntão, PFC e Obidos) registram o 

maior interesse e envolvimento de pessoas de 

fora do projeto com as propostas técnicas 

desenvolvidas. O efeito irradiador das práticas 

dos projetos na estrutura do desenvolvimento 

local é um impacto extremamente importante 

para viabilização de novos modelos de 

desenvolvimento para a agricultura familiar 

na Amazônia. 

Alguns projetos como PFC, ADM e 

Pimenta Bueno tiveram um impacto extrema-

mente importante na segurança alimentar das 

comunidades envolvidas, embora esta estraté-

gia não fosse prioritária, teve impacto positivo 

nas comunidades. 

Em todos os projetos, o fortalecimento 

da capacidade de articulação de parcerias e 

de negociação e gestão de projetos foi 

evidente. O favorecimento da autonomia 

destas entidades para ampliação da rede de 

apoio e consolidação dos seus projetos de 

desenvolvimento é um dos pontos estratégicos 

viabilizados pelo PD/A. 

Quanto à apropriação do conhecimen-

to técnico, observa-se que, em função da 

capacitação não ter sido mais sistemática, os 

produtores encontram-se menos capacitados 

para dar continuidade aos projetos produtivos. 

Este impacto pode ser comprometedor, 

já que atualmente, não há mais recursos 

do PD/A para garantir o processo de assistên-

cia técnica e capacitação e os produtores 

terão que investir tempo e dinheiro em 

um aprendizado que o projeto poderia ter 

proporcionado. 

O PD/A potencializa uma nova pauta 

de desenvolvimento para a Amazônia, possibi-

litando a execução de projetos voltados para a 

sustentabilidade no uso dos recursos naturais. 

No entanto, necessita ser reforçada, 

através de políticas públicas, para ampliação e 

fortalecimento de parcerias em função da 

maior necessidade do aporte de recursos para 

infra estrutura, crédito, assistência técnica e 

capaeitação. E o PD/A assume um papel 

fundamental de animador deste processo a 

fim de garantir a consolidação das propostas 

de desenvolvimento sustentável que fortale-

cem o extrativismo e a agricultura familiar 

da Amazônia. 
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A seguir, relação dos projetos avaliados e denominação usada no texto. 

No Nome do Projeto Local Denominaçào 

13 Beneficiamento, Processamento e Nova Ipixuna - PA Nova lpixuna 
Comercialização da Produção Agroflorestal. 

28 Projeto Frutos do Cerrado Maranhão PFC 
29 Projeto Frutos do Cerrado Maranhão PFC 
30 Projeto Frutos do Cerrado Maranhão PFC 
31 Projeto Frutos do Cerrado Maranhão PFC 
32 Projeto Frutos do Cerrado Maranhão PFC 
33 Projeto Frutos do Cerrado Maranhão PFC 
34 Projeto Frutos do Cerrado Maranhão PFC 
35 Projeto Frutos do Cerrado Maranhão PFC 
122 Valorização da cultura permanente Marabá-PA São Benedito 
141 Recuperação de área degradada através de Brasiléia-AC Novo Progresso 

plantio consorciado de espécies de 

interesse econômico. 

149 Programa de alternativas de produção nos Vale do Acre Fetacre 

vales dos rios Acre e Purus. 
155 Implantação de sistemas agroextrativistas, Eldorado de Carajás-PA Eldorado 

beneficiarnento e comercialização. 

196 Recuperação de áreas degradadas com Obidos - PA Obidos 

trabalho comunitário. 

224 Uso alternativo de solos para produção de Rio Branco - AC ADM 
frutos e peixes nativos 

603 Desenvolvimento sustentado para a Flona Pauini-AM Purus 

do Purus e entorno. 

° Denominaçâo simplificada utilizada no relatório para se referir aos projetos. 
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Avaliação da sustentabilidade de sistemas agroflorestais 
no leste do Estado do Acre 

lLI1ILIhI Mon ,leli PENEI REIR() ( ) z l*LVlO Quenul RODR [CI ES (2) Thomas LUDEWIES (3) Luis Carlos de Lima 
MFNESES-FJIJft) (4); Dáhera Alvos dc ALMEIDA (5); Peter CRONKLETON (6); Alexandre Dias de SOUZA (7) 

Ramires Pereira dc SOUZA (8). Nilson Alvos BRILHANTE (9), Edivaldo Nunes GONÇALO (ID) 

(1, 2, 3, 4, 5, 8,9 e ID) Universidade Federal do Acre / Parque ZoobotDnico / PiDjeto Arboreto 
(6) 1ESACRE - Universidade da Florida 

(7)Universidadc Federal do Acre/Parque ZoohotDnieo/Projeto Ilhas de Alia Produtividade 

Os sistemas agroflorestais (SAFs) foram 

muito difundidos no estado do Acre nas últi-

nias 2 décadas, sendo implantados por 

pequenos agricultores, seringueiros e comu-

niclacles indígenas, principalmente na região 

leste cio Estado. No entanto, muitas áreas vêm 

sendo abandonadas, o que tem causado reper-

cussão bastante negativa quanto a con-

tinuidade na difusão de sistemas agroflorestais. 

A avaliação da sustentabilidade de SAFs 

no leste do Acre teve como produto a elabo-

ração de uni diagnóstico da sustentabilidade 

social, cultural, econômica e ambiental de 

experiências agroflorestais instaladas em dife-

rentes realidades do Estado em Reserva 

Extrativista, Projetos de Assentamento e 

c}iacareiros. Os projetos agroflorestais avaliados 

permitiram a identificação dos principais 

problemas enfrentados pelos agricultores e 

populações tradicionais ao adotarem os sis-

temas agroflorestais como alternativa de uso 

da terra, e os condicionantes como assistência 

técnica e extensão, crédito, insumos, partici-

pação tios processos decisórios, entre outros. 

As informações sistematizadas em banco de 

dados informatizado podem orientar pesquisas 

de tecnologias agroflorestais voltadas à reali-

dade acreana assim como a geração de políti-

cas públicas voltadas para o fortalecimento do 

setor agroflorestal do Estado do Acre. 

Os objetivos deste trabalho foram: 

capacitar estudantes de graduação de diversas 

disciplinas em técnicas de campo de avaliação 

de sistemas agroflorestais; montar uni banco 

de dados sobre as dimensões ambientais, soci-

ais e econômicas da sustentabilidade de sis-

temas agroflorestais do leste do Acre; geore- 

ferenciar as 5reas de sistemas agroflorestais 

visando contribuir com o Zoneamento 

Ecológico-Econômico do estado do Acre; e 

subsidiar com informações o governo do 

Acre na elaboração da política agroflorestal 

para o Estado. 

A partir da iniciativa do Projeto 

ArboretoJ Parque Zoobotânico (PZ) da 

Universidade Federal do Acre (UFAC), em 

parceria com o Grupo de Pesquisa e Extensão 

em Sistemas Agroflorestais do Acre (PESACRE) 

e com a SEPRO (Secretaria de Estado de 

Produção do Governo do Acre), avaliou-se a 

sustentabilidade de 156 Sistemas Agroflo-

restais localizados no leste do Estado do Acre, 

nos municípios de Rio Branco, Xapuri, 

Brasiléia, Acrelândia, Porto Acre e Nova 

Caliíórnia (RO) Participaram da avaliação 12 
estudantes de Agronomia, Biologia, História e 

Geografia da UFAC, 7 estudantes de 

Agronomia e Engenharia Florestal da Escola 

Superior de Agricultura 'luiz de Queiroz" da 

Universidade de São Paulo (ESALQ/USP), 2 
Engenheiros Agrônomos recém formados e 

uma Bióloga da Associação de Agricultura 

Ecológica de Puerto Tvlaldonado-Peru, dividi-

dos em 7 equipes de campo. O trabalho teve a 

duração de 5 semanas, sendo a primeira d 

capacitação em sistemas agroflorestais, as três 

semanas seguintes de levantamento de dados 

no campo e a última semana de sistematização 

dos dados, elaboração de relatórios individuais 

e em grupo e avaliação da metodologia uti-

lizada. Durante a semana de capacitação, 

foram discutidos conceitos e classificação de 

SAFs, princípios fundamentais da floresta e 

suas aplicações em sistemas de produção mais 
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sustentáveis, planejamento e manejo de SAFs, 

experiências com SAFs no Brasil e no mundo, 

bem como palestras sobre segurança na flores- 

ta e primeiros socorros, uso de bússola e GPS, 

formação histórica do Acre e atuais usos da 

terra no Estado, métodos práticos de medições 

no campo, aspectos históricos da Reserva 

Extrativista Chico Mendes, do Projeto de 

Colonização Pedro Peixoto e do Projeto 

Reflorestamento Econômico Consorciado e 

Adensado (RECA). Também foram levantados e 

discutidos os indicadores de sustentabilidade 

social, econômica e ambiental, os quais deram 

origem a um roteiro de campo com 120 itens. 

Os indicadores levantados de forma 

interativa e participativa entre os participantes 

e os organizadores foram: quanto à familia: 

número de pessoas, quantas pessoas trabalham 

no SAFs, relação de parentesco, relação de 

gênero; local de origem; atividade que o pai 

realizava, religião; quanto ao sistema agroflo- 

restal: georeferenciamento através de GPS, 

motivo da escolha do local, tamanho da área, 

data de inicio da implantação, características 

do entorno; histórico da área; posição no rele- 

vo; tipo de solo; ocorrência ou não de inun- 

dação na área, se o SAFs está abandonado ou 

cuidado, principais problemas encontrados e 

como foram selecionados; o que mudaria no 

SAPs, croqui da área indicando as espécies, 

espaçamento, altura e diâmetro de copa 

médios das plantas de cada espécie; indi- 

cadores Ambientais: solo (presença de erosão, 

espessura da camada de matéria orgânica, 

plantas indicadoras de fertilidade, introdução 

de insumos, realização de poda, retorno de 

resíduos de produção para a área, drenagem, 

compactação, presença de excrementos de 

minhocas, vida no solo, manejo de ervas 

daninhas), água (evidência de assoreamento, 

presença de mata ciliar), biodiversidade 

(número de espécies introduzidas inicialmente 

em relação ao número atual, regeneração 

natural, presença de fauna), fogo (redução de 

problemas com fogo, se o SAFsjá foi queima- 

do, práticas para prevenir fogo, práticas para 

não usar fogo na agricultura), quais espécies e 

número de indivíduos de cada espécie, pre- 

srnça-de pragas, doenças e sintomas de desnu- 

trição, origem das sementes/mudas, opinião do 
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agricultor em relação ao desenvolvimento das 

espécies; indicadores econômicos: importância 

econômica do SAUs em relação às outras ativi-

dades da propriedade, trabalho investido com-

parado às outras atividades, deixa de comprar 

algum produto por causa do SAFs, qual cultura 

dá maior lucro, em que cultura apostam mais; 

mudança no hábito alimentar; escoamento da 

produção; comercialização (quanto produz, 

quem compra, a quanto vende), beneficiamen-

to da produção; e indicadores sociais: origem 

da idéia de SAFs, assistência técnica; partici-

pação na elaboração cio SAPs, membro de 

cooperativa ou associação, êxodo rural, toma-

da de decisões na cooperativa ou associação, 

presença de escola, posto de saúde, energia 

elétrica e água encanada, acesso e transporte;. 

Os participantes foram divididos em 7 

grupos, os quais permaneceram três semanas 

levantando dados no campo através de entre-

vistas semi-estruturadas baseadàs no roteiro 

elaborado coletivamente. Quatro grupos per-

correram diferentes colocações de seringueiros 

na Reserva Extrativista Chieo Mendes e áreas 

de agricultores filiados à Central de 

Associações de Produtores de Epitaciolândia e 

Brasiléia (Capeb) e ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Epitaciolândia e 

Brasiléia. Dois grupos avaliaram os SAfs mais 

representativos do Projeto Reca e da 

Associação dos Produtores Rurais Vencedora 

(Aspruve). Outro grupo visitou os SAFs ineen-

tivados pelo Pesacre no Projeto de Colonização 

Pedro Peixoto, e ainda houve um que avaliou 

os SAPs dos Pólos Agroflorestais e chaeareiros 

do município de Rio Branco. Os trabalhos de 

campo tiveram apoio de profissionais do 

Projeto Arboreto e de outras instituições, de 

forma a garantir maior interinstitucionalidade 

possível e, com isso, facilitar a apropriação dos 

resultados da pesquisa pelas instituições. Desta 

forma, participaram: Pesaere, Reca, Capeb, 

Secretaria Municipal de Agricultura de Rio 

Branco (Semag), do Centro Nacional de 

Desenvolvimento Sustentado de Populações 

Tradicionais do instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente (CNPT/lbama) e da Cooperativa 

Agroextrativista de Xapuri (Caex). Na última 

semana de trabalho, os participantes voltaram 

para a sala de aula onde foram feitas apresen- 
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tações (los grupos para a comunidade científi-

ca da Universidade Federal do Acre e sistemati-

zação dos dados levantados no campo. A 

sistematização dos dados foi realizada através 

do levantamento de todas as respostas que 

apareceram para cada item do roteiro, para 

posterior estruturação do banco de dados em 

software desenvolvido especificamente para 

este levantamento. 

Com base na análise dos questionários, 

foi possivel concluir que o abandono dos 

sistemas agroflorestais ou o fato de não 

estarem gerando resultados satisfatórios deve-

se principalmente a: os agricultores beneficia-

dos pelos financiamentos de SAFs não partici-

param da elaboração dos projetos (muitos dos 

quais foram a fundo perdido). Ou seja, as cul-

turas escolhidas, arranjos e métodos de 

implantação dos SAFs não foram discutidos 

com os agricultores; a assistência técnica 

agroflorestal aos projetos foi inexistente 

ou pouco qualificada; houve abandono de 

área por problemas de saúde e falta de escola 

para os filhos; as espécies escolhidas e os 

arranjos entre elas não levaram em conside-

ração aspectos relativos à sucessão ecológica, 

ciclagem de nutrientes e interações entre plan-

tas; a diversidade de espécies nos sistemas é 

muito pequena, geralmente três ou quatro 

espécies; ausência de práticas de manejo de 

matéria orgânica como árvores de serviço ou 

leguminosas herbáceas e arbóreas; muito 

pouco ou nenhum recurso alocado para a 

manutenção dos sistemas; pouca ou nenhuma 

vinculação da produção com beneficiamento e 

comercialização dos produtos oriundos dos 

SAFs estudados; a es-colha das espécies não 

considerou a relação entre perecibilidade das 

frutas e distância do mercado consumidor; e 

ramais ou vias de acesso para escoamento da 

produção precários. 

Os SAFs mais promissores geralmente: 

apresentam maior diversidade de espécies; 

estão próximos aos centros consumidores; 

foram elaborados pelos próprios agricultores  

ou modificados conforme suas vontades e 
necessidades. 

Conclusões 

Devido aos problemas e dificuldades 

encontradas pelos agricultores no processo de 

adoção dos Sistemas Agroflorestais, muitos 

mostram-se insatisfeitos e não acreditam mais 

na proposta. Os resultados negativos referentes 

aos sistemas agroflorestais já instalados, com 

problemas em sua base técnica e na forma 

como foi gerado e conduzido, podem compro-

meter a idéia da implantação de novos sis-

temas agroflorestais. O planejamento dos sis-

temas de produção deve ser discutido com as 

comunidades, procurando aproximar o 

conhecimento científico do conhecimento 

tradicional, onde a valorização e troca de 

experiências conduzem ao processo de 

construção do conhecimento. Deve-se também 

trabalhar a cadeia dos produtos agroflorestais, 

investindo no crédito, no beneficiamento e na 

comercialização dos produtos, melhorando a 

infra-estrutura de produção como escoamento 

e eletrificação rural, portos e embarcadouros, 

etc. Outro aspecto fundamental na consoli-

dação de políticas para o setor produtivo é dar 

condições básicas de saúde e educação para os 

agricultores e familiares, para que possam 

investir em sistemas de produção que deman-

dam mais mão-de-obra como os sistemas 

agroflorestais. Por fim, garantir uma extensão 

agroflorestal qualificada, cuja abordagem 

comunitária ocorra através de um processo 

pedagógico construtivista e dialógico, baseado 

na realidade local, é de suma importância para 

o sucesso da implantação de politicas agroflo-

restais. Vale salientar, que como desdobramen-

to do estágio, foi firmada parceria entre o 

Projeto Arboreto e o Governo do Estado do 

Acre para promover um Programa de 

Capacitação de Educadores Agroflorestais, 

como forma de suprir as lacunas identificadas 
na assistência técnica. 
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Avaliação da viabilidade de implantação 
de sistemas agrofiorestais voltados para 

pequenas propriedades 
Crisüana Silva REIS( ) Marcelo Zamboni III LDFBRAND(2) 

(1) IDepto. de Recursos Naturais, FCA/l.Jncsp, Bowcaiu-SP Bolsista P]BJC/CNPq 
(2) Engenheiro Florestal. Unesp, Botucaiu-SF. 

A expansão agrícola vem exercendo 

grande pressão sobre os ecossistemas naturais 

e solos tropicais. Os resultados do uso e ocu-

pação inadequados dos solos refletem a situ-

ação atual: cerca de 1,1 milhão de florestas 

tropicais são degradadas anualmente; apesar 

de existirem 650 milhões de hectares de solos 

cultiváveis nos trópicos, existem 2 bilhões de 

hectares em vários estágios de degradação 

devido à exploração dos recursos naturais; 

6 a 7 milhões de hectares de solos cultiváveis 

são perdidos anualmente por processos 

erosivos e 1,5 milhão por encharcamento, 

salinização e alcalinização. 

Atualmente, a região de Botucatu 

encontra-se bastante devastada devido à 

existência de um grande nfimero de pequenas 

propriedades rurais, que não fazem um bom 

uso dos recursos naturais. A cidade de 

Botucatu, situada na região central do estado 

de São Paulo, está dentro de uma Area de 

Proteção Ambiental, a APA de Corumbatai, 

Botucatu e Tejupá, que apresenta uma for-

mação geológica característica e rara: a cuesta. 

Mas isto não garante a proteção dos 

ecossistemas nela existentes. Outro fator de 

extrema importância é o fato da região contar 

com uma das maiores reservas de água subter-

rânea do pais, o Aqüifero de Botucatu, que 

futuramente poderá ser usado no abasteci-

mento de água da grande São Paulo. Daí a 

importância de se desenvolver sistemas alter-

nativos de uso da terra, que não fazem uso de 

fertilizantes químicos, herbicidas e outros 

defensivos e por conseguinte não contaminam 

os lençóis freáticos. 

Os sistemas agroflorestais (SAF5) têm 

sido apontados como uma das alternativas 

viáveis para a produção agrícola sustentável. 

Estes sistemas permitem a exploração, ao  

mesmo tempo que preservam e recuperam o 

solo, porque possibilitam consorciar espécies 

agrícolas com arbóreas formando ecossistemas 

mais equilibrados. Os SAFs constituem um tipo 

de uso da terra que mais se aproxima da estru-

tura e função dinâmica da vegetação natural, 

mantendo a ciclagem dos nutrientes e con-

tribuindo para a manutenção da fertilidade do 

solo. Estes sistemas são apropriados para a 

população rural de baixa renda, pois utilizam 

poucos insumos e a mão-de-obra tende a 

diminuir com o tempo, permitindo a diversifi-

cação da produção além de assegurar sua 

sustenta b iii cIa de. 

Este trabalho tem como objetivo 

avaliar, a partir de uma área experimental, a 

viabilidade de estabelecer e manter um con-

junto de espécies vegetais em produção tanto 

de alimentos como de subprodutos, buscando 

a reabilitação do solo em pequenas 

propriedades rurais, com a minimização 

de insumos. 

O experimento foi implantado no 

pomar da Fazenda Experimental Lageado 

(22°51 '5 de latitude e 48° 26' W de longitude, 

a 786m de altitude), pertencente 5 Unesp, 

Campus de Botucatu. 

O clima é do tipo CFA (Kõppen), apre-

sentando médias anuais de 1.51 6,8mm de pre-

cipitação e 20,6°C de temperatura. O solo é do 

tipo Terra Roxa Estruturada, distrófica, de tex-

tura argilosa ou muito argilosa, com topografia 

levemente ondulada. 

O delineamento experimental foi feito 

com blocos ao acaso de quatro tratamentos 

com quatro repetições, onde cada tratamento 

se caracteriza pela combinação de diferentes 

espécies anuais e perenes (Tabela 1). A área 

total do experimento é de 2.304 m2, com 16 

módulos de 144m2 . Em cada módulo foram 
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TABELA 1. Tratamentos Litilizaclos. 

TRAIAMENIO 1 

Cedrela fissilis 

correa arabica 

Peltopliorum dubiuni 

Citrus lirnon 

Bactris gasipaes 

Musa SI) 

Manihot esculenta 
Ipornoca batatas 

Cajanus cajan 

Ieucaena Ieucocephala 

Canavalia ensi furnas 

TRAIAMENTO 2 

Cariniana legalis 

Eugenia piriformis 

Piptadenia gonoacantha 

Citrus sj) (pokan) 
Euterpe edulis 

Musa sp 

Zea niays 

Phaseolus vulqaris 

Cajanus cajan 

Leucaena Ieucocephala 

Canavalia ensforrnis 

Eugenia pyriforrnis 

Albizia hasleri 

Diosp1yros kaki 

Bactris gasipaes 
Musa sp 

Manihot esculeota 

Curcubita rnoschata 
Cajanus cajan 

Leucaena Ieucocephala 

Canavalia ensiformis 

Morus nigra 

Inga uruguensis 

Psidium guajava 
Euterpe edulis 
Musa s 

Zea mays 

Arachis hypogaea 

Cajanus cajan 

Leucaena Ieucocephala 
Canavalia ensiformis 

FRATAMENTO 3 TRATAMENTO 4 

Copaifera Iangsdorfii 	Htmenaea courbaril 

plantadas 5 espécies num total de 49 plantas 
arbóreas por módulo. 

Os custos de implantação deste sistema 

agroflorestal incluem mão-de-obra e insumos 

(esterco, sementes e mudas), como mostra a 

Tabela 2. Por se tratar dé uni experimento, foi 

utilizado maquinário agrícola fim de minimizar 

a mão-de-obra e maximizar o tempo. Porém, 

no caso da agricultura familiar, existe mão-de-

obra disponível e sem custos, daí a vantagem 

de utilização para pequenos agricultores. 

Apesar do custo de implantação deste 

sistema ser alto, deve-se considerar que os 

SAFs, além de se apresentarem como unia 

estratégia de reabilitação com melhor quali-

dade ambiental, podem ter seu custo de 

implantação pago em até dois anos com a pro-

dução agrícola. Outro fator importante a se 

considerar é a viabilidade de utilização de 

mão-de-obra familiar, que neste caso poderia 

ter uma redução nos custos de implantação de 

até 41,5/o (Tabela 3). 

O custo de implantação (leste sistema 

agroflorestal, considerando apenas os insumos 

a sereni utilizados (esterco, mudas e sementes) 

ainda é demasiadamente alto para pequenos 

produtores. O que mais contribuiu para isto foi 

a utilização de mudas enxertadas de ponkan, 

limão, caqui, amora e goiaba, que represen-

taram 45,50/o, 450/o, 56% e 78,2 0/o dos custos 
de insumos nos tratamentos 1, 2, 3 e 4, respec-

tivamente. Apesar do alto custo, estas mudas 

apresentam a vantagem de produzir precoce-

mente com aumento da produtividade. 

Algumas alternativas podem ser uti-

lizadas a fim de reduzir os custos de implan-

tação do sistema, como a produção de mudas 

enxertadas na propriedade (que requer capaci-

tação e uma estrutura mínima) e a utilização 

de semeadura direta no plantio de espécies 

nativas, que pode reduzir os custos de implan-

tação em até 45/o. - 

A produtividade das culturas agrícolas 

foi afetada por uma série de fatores como as 

adversidades climáticas na implantação, 

atrasando o plantio e o desenvolvimento das 

culturas, além da compactação do solo, que foi 

outro fator limitante ao bom desenvolvimento 

de algumas espécies, como pôde ser observado 

no desenvolvimento irregular dos tubérculos 

de batata-doce e dos frutos de amendoim, 

refletindo uma perda significativa na atividade 

de colheita. 

Em primeira análise observa-se uma 

defasagem na produtividade do sistema de 

plantio adotado se comparada com plantios 

em monocultura de feijão, milho, amendoim, 

batata-doce e abóbora. Porém as monocul-

turas tem grande demanda de energia, devido 

a grande utilização de insumos (fertilizantes 

químicos, defensivos, etc) e maquinário pesa-

do. Este sistema foi implantado com utilização 

mínima de insumos e baixo revolvimento do 

solo, pois a proposta é recuperar o solo ao 

longo dos anos plantando-se espécies que 

paulatinamente irão contribuir para a descom-

pactação e fertilização do solo. 

A cultura da abóbora apresentou alguns pro- 
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TABELA II. Custo total de implantação de um sistema agroflorestal. 

Tratamentos Preparo do solo Plantio (anuais) Mudas, sementes e Custo Total 
(U$/ha) (IJ$/ha) insumos (U$/ha) (U$/ha) 

Ti 1,09804 667.83 2,520.34 4,286.21 
T2 1,098.04 711.93 2,552.30 4,362.27 
T3 1,098.04 327.43 3,354.19 4,779.96 
T4 1,098.04 209.83 3,477.13 4,785.00 

TABELA 3. Custos de implantação de um SAF: comparação entre mão de obra externa e 
mão de obra familiar. 

Cl Com MD externa Participação da Cl com MO 
(IJ$/ha) MD no Cl (%) familiar (lJ$/ha) 

Ti 4,286.21 41,19 2,520.34 
T2 4,362.27 41,49 2,552.30 
T3 4,779.96 29,83 3,354.19 
T4 4,785.00 27,96 3,477.13 

CI= custo de implantaç5o; MO= mo-de-obra; IUSRS 1.82 

blemas, como a falta de chuvas no período de 

floração e crescimento dos frutos e o atraso no 
desbaste inicial das plantas, acarretando uma 
queda na produção de frutos. 

A utilização de SAFs para a recuperação 
de áreas degradadas deve ser vista como uma 

alternativa para pequenas propriedades, já que 

a conservação dos recursos naturais está ligada 

a uma atividade econômica, de modo a incen-

tivar a utilização de estratégias conserva-

cionistas e uso adequado do solo, levando em 
conta que atualmente os processos de pro- 

dução agrícola além de degradarem o solo e os 

ecossistemas naturais, são dependentes de 

insumos externos de alto custo. Neste sentido, 
a diversificação da produção, aliada às melho- 

rias nas condições de trabalho e conseqüente- 
mente na qualidade de vida do produtor, con- 

tribuem para a fixação do agricultor no campo. 

Os altos custos de implantação atingi- 

dos neste experimento mostram a necessidade 

da utilização de mão-de-obra familiar, niini- 
mização de insumos externos e produção pró- 

pria das mudas e sementes a serem plantadas. 
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Avaliação econômica das ilhas de alta produtividade: 
plantio de seringUeira na floresta natural 

Rumundc Cláudio Comes MAC1ELt(1) Claudia Lima SALDANHA (2) 
Gisele Elaine de Araújo BATISTA (3). 

(1), (2), (3) Universidade 1 ederal do Acre. 

O processo de ocupação da Amazônia 

verificado a partir do final da década de 

sessenta e início dos anos setenta, resultado 

das políticas desenvolvimentistas impostas 

para a região pelo governo federal, proporcio-

nou enormes danos sociais, econômicos e 

ambientais às populações tradicionais como 

índios, seringueiros, castanheiros etc. 

Esses impactos, levaram a uma maior 

organização dessas populações, em particular, 

a dos seringueiros, gerando uma série de con-

flitos fundiários (luta pela posse cia terra), 

aliados a movimentos ambientais, no âmbito 

nacional e internacional. No final dos anos 

oitenta e início da década de noventa foram 

criadas Reservas Extrativistas (RESEX) para a 

resolução dos problemas fundiários, exploração 

racional dos recursos naturais e conservação da 

biodiversidade da floresta amazônica. 

A sustentabilidade do extrativismo na 

RESEX é alvo de inúmeras críticas quanto a sua 

viabilidade econômica, em especial a médio e 

longo prazo, encontrando-se argumentos 

favoráveis e desfavoráveis. Entretanto, existem 

poucos avanços no desenvolvimento de proje-

tos que propiciem um aumento de renda das 

famílias que moram na RESEX, demonstrando, 

provavelmente, um tratamento inadequado 

sobre a questão. 

Atualmente, preconiza-se para a região 

amazônica um sistema de produção denomi-

nado neoextrativista (Régo, 1999), como alter-

nativa viávcl de desenvolvimento regional sus-

tentável. As llhas de Alta Produtividade (lAPs) 

surgem como uma alternativa neoextrativista, 

utilizando técnicas que respeitam a tradição 

do seringueiro e sua relação com o meio anibi-

ente, procurando viabilizar o extrativismo da 

borracha. Neste estudo analisa-se mediante 

indicadores de avaliação econômica (valor pre- 

sente líquido, taxa interna de retorno e relação 

benefício custo), as IAPs implantadas em 

seringais localizados na RESEX "Chico 

Mendes", no município de Xapuri (AC). 

Objetivos 

Geral - Rrealizar a análise econômica 

das 1APs implantadas na RESEX "Chico 

Mendes" em Xapuri (AC); 

EspecífIcos - Gerar e disponibilizar 

banco de dados para subsidiar políticas públi-

cas para região amazônica; e adaptar uma 

metodologia adequada à produção familiar 

extrativista. 

Metodologia 

No município de Xapuri (AC) - RESEX 

Chico Mendes - foram implantadas aproxi-

madamente 90 1APs, distribuídas entre 13 

seringais. Considerou-se para fins de avaliação 

econômica uma amostra de 23 1APs definida 

de acordo com os seguintes critérios: acesso às 

áreas - longa distância (Seringal São Pedro - 4 

lAPs e Seringal São José - 4 1AP5), média dis-

tância: Seringal Dois lrmãos - 7 1APs e Seringal 

lndependência - 1 IAP e curta distâíicia: 

Seringal floresta - 7 1APs; colocações que rep-

resentavam todos os anos de implantação 

(1995 -1998); e uma 1AP por colocação. 

Em média, cada 1AP implantada tem 

uma área correspondente a 0,68 ha (ha), com 

vários tipos de espaçamentos. Um dos pré-

requisitos para a implantação foi o aproveita-

mento de uma área de roçado já aberta. Na 

maioria das IAPs constituídas foram implan-

tadas inicialrnente apenas a seringueira, sendo 

7 Economista, R.Sc., departamento de economia da Universidade Federal do Acre fUEAcj 83 384 Kni 04 - Com pus Universitdrio, 
Rio Bronco-AC, e-mail aspf96@mdnet.com.br  ou ospf@ufoc.br  
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denominadas como solteiras. Em algumas 

destas, foram implantadas com a seringueira 

outras culturas aleatoriamente, sem os critérios 

de consorciação. Dessa forma, considerou-se 

na análise econômica apenas as lAPs solteiras. 

Os plantios das lAPs foram realizados de duas 

formas: 14 IAPs foram implantadas a partir de 

semente (pé-franco); 9 lAPs a partir de esta-

cas clonais. A implantação das clonais corre-

sponde ao ano de 1997 e pé-franco aos anos 

de 1995, 1996 e 1998. 

lndicadores de avaliação econômica 

Os indicadores de avaliação econômica 

são os seguintes: Valor Presente Líquido (VPL), 

na determinação do VPL, á valor atual do 

fluxo de caixa, isto é, (receitas) - (despesas efe-

tivas + investimentos) será descontado o ano 

zero, segundo uma taxa de desconto igual à 

taxa de juro do provável agente financiador, o 

PRODEX, oferecido pelo Banco da Amazônia 

S/A aos extrativistas, durante os 35 anos da 

vida útil das IAPs. Se o VPL for positivo o 

investimento é considerado viável ou rentável; 

Taxa Interna de Retorno (T1R), é a taxa que 

torna o VPL nulo ou a relação B/C igual a 1. 

Para ser viável, o investimento tem de apresen-

tar uma T1R superior ao custo de oportunidade 

do mercado, no caso oferecido pelo provável 

financiador, o PRODEX; e Benefício/Custo 

(B/C), é o quociente entre o valor atualizado 

das rendas brutas e o valor atualizado dos cus-

tos totais, descontados a uma taxa de juro, do 

PRODEX, durante os 35 anos da vida útil das 

lAPs. Se a relação B/C 3 1 o sistema de pro-

dução será considerado viável. 

A avaliação econômica realizada é con-

siderada ex-ante, pois foram utilizados em sua 

maior parte custos e resultados econômicos 

projetados. Porém, para cálculo dos custos de 

implantação utilizou-se dados reais que foram 

coletados diretamente nas colocações dos 

seringueiros. 

Resultados e discussões 

A avaliação econômica da 1AP solteira 

demonstra que tanto a IAP de pé-franco como 

a de clone, ambas com área de 1 ha, são eco-

nomicamente viáveis, pois o VPI. da primeira 

foi de R$ 1.185,00 e da segunda de 

R$4.489,00; a T1R encontrada foi de 12% e 

17 0/o, respectivamente, bem superior ao custo 

de oportunidade do mercado, em torno de 6 0/o; 

e a B/C demonstra que na IAP a partir de pé-

franco o benefício será o dobro em relação aos 

custos, sendo o triplo na IAP clonal. Revelando 

que o uso de qualquer um desses plantios 

podem trazer retornos econômicos favoráveis, 

destacando-se a 1AP de clone. 

Ressalta-se que as 1AP's, em sua essên-

cia, assemelham-se aos Sistemas Agroflorestais 

(SAPs). A introdução de espécies de valor 

econômico nas entrelinhas da seringueira pro-

duzirá uni retorno econômico superior às lAPs 

solteiras, atenuando a dependência econômica 

de uma única cultura, predominante nos 

plantios de monocultivo, além de antecipar 

os retornos econômicos do investimento 

no período que a seringueira não estiver 

produzindo. 

Comparando-se os retornos econômi-

cos de uma 1AP com os obtidos através da 

exploração tradicional da seringueira, tendo 

como parâmetro o ano de estabilização da 

produção, verifica-se que é muito mais vanta-

joso implantar uma IAP. 

No sistema de exploração tradicional o 

seringueiro obtém uma produção média de 

620kg/ano de borracha gerando uma renda 

bruta de R$620,00 - incluindo subsídio esta-

dual previsto na lei de Subvenção à Borracha 

de N.° 1.227 de 13/01/99 (denominada Lei 

"Chico Mendes") - utilizando uma mão-de-

obra familiar média de 202 homem/dia (H/D). 

Com a 1AP de pé-franco o seringueiro 

obterá uma produção média de aproximada-

mente 400k9/ano de borracha, gerando uma 

renda de R$400,00. Com  a 1AP clonal, a pro-

dução e renda alcançada corresponderá ao 

dobro da 1AP de pé-franco, estimando-se para 

as duas formas de plantio a utilização de 48 

H/D de mão-de-obra familiar por ano. 

Atualmente, a exploração extrativa da 

seringueira apresenta um lucro da exploração 

(1k) deficitário, em torno de R$385,00. Ao 

passo que, as 1APs de pé-franco e de clone 

4 34 	
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proporcionarão, no período de estabilização do 
sistema, um LE positivo em torno de R$236,00 
e R$634,00, respectivamente. 

Conclusão 

Esses resultados demonstram a inviabi-
lidade econômica do extrativismo tradicional 

da seringueira. Porém, essa inviabilidade não é 
inerente ao extrativismo pois, a incorporação 

de tecnologias - por intermédio das lAN - 
respeitando a tradição do seringueiro e sua 

relação com o meio ambiente, pode reverter 

essa situação, conforme demonstrado. 
Isso corrobora a necessidade de transição para 

um novo sistema de produção denominado 

neoextrativismo. 

A técnica utilizada para o plantio do 
pé-franco, que é realizado diretamente na ta-

boca, protegendo-o de seus predadores, cor-

responde a um método simples e acessível ao 

seringueiro, já que a taboca é facilmente encon-

trada na floresta. No que diz respeito ao plantio 
de estacas clonais, consiste numa técnica louvá-

vel tendo em vista, que é melhorado genetica-

mente. Porém, a aquisição das estacas, oriundas 

de outros estados, onera o custo de implantação  

desse tipo de 1AP. Sendo necessário a implan-
tação de jardins clonais nas regiões próximas aos 
locais onde serão implantadas. 

A impossibilidade do presente estudo 
em avaliar as lAPs consorciadas aleatoriamente 

pelos seringueiros, gera a necessidade de 
realizar estudos aprofundados dentro do con-
texto de sistemas agroflorestais. Além disso, 

faz-se necessário incorporar na análise 
econômica o componente ambiental, tendo em 
vista, que as 1APs são consideradas ecologica-
mente corretas devido a manutenção da biodi-

versidade da floresta. Nesse sentido, estão 
sendo desenvolvidas novas pesquisas con-

siderando os dois aspectos mencionados. 
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Capacitação agroflorestal participativa: 
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Evidências empíricas tem demonstrado 

que o ambiente sociológico (comunidade, 

unidade de produção familiar, organização 

social, etc.), não tem sido adequadamente 

considerado nos projetos agroflorestais. 

Quando há o enfoque social nos projetos, nor-

malmente os mesmos apresentam um caráter 

paternalista, gerando dependência (técnica, 

econômica) dos produtores. Outra característi-

ca negativa dos projetos é que, normalmente, 

os mesmos recomendam um único sistema 

agroflorestal, para um determinado sistema de 

produção (geralmente cultivos anuais) por pro-

priedade, não considerando os demais sistemas 

de uso da terra (capoeira, floresta) como 

relevantes para permitir a sustentabilidade 

da propriedade. 

No entanto, quando um projeto 

capacita produtores está contribuindo para 

que os mesmos possam obter o que precisam 

sozinhos, valorizando as suas próprias expe-

riências. Dessa forma, o projeto auxilia para a 

formação do capital humano permitindo tam-

bém, que os membros dessas organizações 

possam cooperar para alcançar seus objetivos 

(Mcflrath, 2000). 
Neste contexto, com o intuito de 

reforçar o capital social, sem o enfoque pater-

nalista, este projeto objetivou capacitar 

pequenos produtores e pecuaristas, para per-

mitir que os mesmos possam implantar seus 

próprios sistemas agroflorestais, de acordo com 

a disponibilidade dos recursos naturais, evitan-

do a pressão sobre a floresta pelas atividades 

da agricultura migratória. 

A capacitação foi realizada em seis 

comunidades do Município de itapiranga (337 

1Km de Manaus) no período de março de 1997 

a dezembro de 1999. A metodologia participa- 

tiva, apresentou uma abordagem sistêmica 

integral, com uma perspectiva dinâmica e 

interativa (identificando problemas e analisan-

do soluções), interdisciplinar, valorizando as 

capacidades humanas locais. A capacitaçào foi 

realizada em três etapas: palestras e discussões, 

caracterização das propriedades e exposição 

das alternativas agroflorestais. lnicialmente, os 

produtores e pecuaristas expuseram os proble-

mas prioritários, as prováveis causas e possíveis 

soluções. Os temas abordados na capacitação 

foram: 1) participação e organização comu-

nitária; 2) sistema florestal (serviços ecológi-

cos, importância do manejo florestal, fauna, 

etc.); 3) agricultura migratória; 4) sistemas 

agroflorestais: definição, classificação e bene-

fícios; 5) utilização dos recursos disponíveis 

nas propriedades e 5) coleta de sementes, 

preparo de mudas, plantio e tratos culturais. 

A capacitação para os pecuaristas enfo-

cou, prioritariamente, os sistemas silvopastoris 

(espécies para sombra e forragem, implan-

tação, manejo rotativo dos animais, implan-

tação do sistema alley farming, cercas vivas, 

etc.). Após a capacitação foi constituído um 

núcleo agroflorestal composto por represen-

tantes das associações de produtores e pecua-

ristas, objetivando prosseguir com as 

discussões e implantações dos sistemas 

agroflorestais e dar continuidade à capacitação 

às outras comunidades. 

Foram capacitados 86 pequenos pro-

dutores e 40 pecuaristas. De maneira geral, 

percebeu-se uma intensa preocupação ambi-

ental entre os participantes. Houve uma ótima 

aceitação dos produtores quanto à reutilização 

das capoeiras para a implantação dos cultivos 

anuais (evitando a pressão sobre a floresta), 

principalmente, porque 1 5 0/o dos produtores 
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que rea h z a rir tal prática, reforçaram essa 

importancia aos demais. As florestas explo-

radas racionalmente trariam alternativas 

econômicas, garantindo um estoque (te espe-

cies florestais. Outra boa aceitação foi o inte-

resse em diversificar seus produtos, implantan-

cio sistemas parecidos aos pomares caseiros. 

Em relação aos pecuaristas, os mesmos 

redirecionaram seus planejamentos iniciais 

(implantar pasto após a queima (1a floresta), e 

enfocaram a recuperação das pastagens 

degradadas ou em vias (te degradaçao, pela 

implantação dos sistemas silvopastoris, para 

permitir um maior retorno econômico de sua 

atividade. Em 10 0/o dos casos, os pecuaristas já 

possuíam espécies arbóreas no pasto. 

Com base nas caracterizações, apresei]- 

ta-se os sistemas de uso da terra das pro- 

priedades agrícolas e pastagens, os principais 

problemas e as alternativas agroflorestais. A 
ação antrópica encontra-se mais intensa nas 

propriedades agrícolas do que nas pastagens, 

com 30,840/o e 23,57 0/o, respectivamente da 

área total. A área com floresta corresponde a 

69,16% (propriedades agrícolas) e 76,4% 
(pastagens) da área total, valores superiores aos 

limites definidos por lei, de 50% da pro- 

priedade destinado à reserva legal (Tabela 1). 

O enfoque sistêmico, para a pro- 

priedade agrícola, é fundamental para enten- 

der a sua dinâmica de funcionamento. Para 

que a propriedade funcione de íorma integra- 

cia é necessário haver unia coerência entre os 

componentes de cada subsistema (sócio- 

econômico e ecológico) e entre os subsistemas 

ecológicos para permitir um autoconsumo 

intermediário dos meios de produção, como a 

coleta de sementes e regenerações naturais de 

espécies do pomar caseiro, os cultivos perenes 

e da floresta, o uso da matéria orgânica [(ester-

co bovino (pastagem), galinhas (pomar ca-

seiro), folhas e terra preta da mata para 

introduzir nos sistemas agroflorestais] e o 

sócio -econ ô iii ico (divisão cl o trabalho, 

mutirões, interesse por produtos que tenham 
mercado, etc.). 

Em relação aos sistemas de uso da 

terra, o pomar caseiro foi enfocado como base 

de referência (por sua diversidade de espécies, 

reciclagem de nutrientes, etc.) de um sistema 

agroflorestal, cujos princípios de funciona-

mento, com respectivos ajustes na densidade 

(para amenizar os problemas de competição), 

podem ser considerados para a sua implan-

tação em outros sistemas de produção da pro-

priedade. As áreas de capoeira podem ser reuti-

lizadas para o plantio dos cultivos anuais 

(mandioca) objetivando diminuir a pressão 

sobre a floresta. O produtor seleciona as 

capoeiras mais antigas, para o plantio por um 

período de no máximo 2 anos, deixando em 

pousio para ser reutilizada novamente após a 

finalização do rodízio (Tabela 1). Para as áreas 

com monocultivos perenes, recomendou-se 

implantar um sistema multiestrato, cujas espé-

cies agirão como barreira natural contra inse-

tos e doenças, proteção do solo pela maior 

produção de matéria-orgânica, permitindo 

unia maior reciclagem de nutrientes, além de 

uma maior diversidade de espécies (Tabela 1). 

A capacitação participativa dos produ-

tores e pecuaristas é unia alternativa para 

evitar o paternalismo dos projetos e reforçar a 

independência e a auto-suficiência, o que 

permitiria a sustentabilidade das propriedades 

agrícolas e pastacjens. 
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Tabela 1. Sistemas de uso da terra, principais problemas e alternativas agroflorestais das propriedades agrícolas 

e pastagens no Município de Itapiranga, Amazonas, 

Sistemas de uso Prop. Pastagens Principais Alternativas 
da terra agricolas problemas agroflorestais 

Pomar Caseiro 0,47 ha 0,25 ha Competição por luz entre as Dependendo da altura das espécies, 
,3 20/o) (0,18%) espécies dos esiratos superiores podar lateralmente os ramos que 

e intermediários principalmente estão impedindo a entrada da 
com o citrus (laranja e limão), radiação solar para o citrus. Não 

remover a matéria orgânica. 
altivos anuais 1,27 lia - Baixa produtividades a partir do Diversificar o sistenia implantando 
(mandioca) (2,81 0/o) segundo cultivo Baixo preço no o multiestratado se estiver no lo 

mercado; Competição com as ano de cultivo. Ou deixar em 
plantas daninhas. pousio se estiver no 2o cultivo 	e 

introduzir leguminosas para 

Cultivos anuais 0,40 lia Implantar leguminosas ao redor 
com frutíferas (1,240/o) do cultivo ou dentro para forneci- 
e semi-perenes mento de matéria- orgânica e N. 
Capoeira 1,14 ha 0,65 lia Continuar em pousio, para ser 
(< 5 anos) (2,78 0/o) (0,47°/a) reutilizada para o plantio de 

mandioca. Introduzir leguminosas. 
Capoeira 2,7 ha 00 lia Continuar em pousio, para ser reu- 
(5 a lO anos) (1,25°/o1 (0,72 0/o) tilizada Introduzir de leguminosas. 

23Tffa ã,V}fa ------ 
(II a 20 anos) (5,9%) (0,25%) sequencial para o plantio da man- 

dioca. Sistema de enriquecimento 

de capoeira simultâneo ou multiest 
Capoeira 0,8 lia Enriquecimento de capoeira 
(>20 anos) (2,01 0/a) sequencial). (plantar mandioca) - Sistema de enriquecimento de 

capoeira simultaneo ou implantar 

uni sistema agroflorestal 

mui tiestra tad o 
M6rTõcjjTtWd 5,ÇfTa 5,iVEa 1aa OivftffbsiÇtFn'iÇEdi 	_ 
(cupuacu, laranja) (0,79%) (0,11 a/o) Baixa produção multiestratado. 
M6rÇ6cLTtTÇ6gjn'SPõ,Y}Ta - 1r5dd51Ç?3(- 
perene(banana) (0,40/a) Queda na produção  - - - 
Co nsórcios 	perenes 0,44 ha Manter

- 	

m- 

 

o sistea

- 

 de consórcio

- -  
e semi-perene (1,39 0/o) 

Fá-c --- 
(1,1 2%) (0,14%) cobrir 	o solo o máximo possível 

com matéria orgânica pela introdu- 

zindo cultivos perenes e anuais, 

plantando leguminosas. 
-- - Ptagem 1,77 ha Baixa disponibilidade de forragem Sistema siivopastoril com cercas 

(4,360/o) no verão;Desidratação dos animais; vivas. Fazer rodízio dos animais 
Degradação do solo, entre os piquetes. Sistema em Bos- 

quctes Sistema em Alley Farming 
Í3Y}Ta --T,õ11 - - - a?f&63iT i fe 

arbóreas (3,77%) (17,5 0/o) 
Píoiesta 5,i ha 106,04 ha Escassez de algunias espécies Manejo florestal. Utilizar as regene- 

(69,1 60/o) (76,40/a) florestais (itaúha, e mogno). rações naturais e sementes para 
implantarnosSAFs 

°/o Aeao Antrópica 30,84 O/ 23,57 /o 
3Ã&iia da Area Total 43,9 ha 138,7 ha 
Amplitude 27 a 110 ha 	40 a 282 ha 
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Cenários do potencial econômico de 
sistemas agroflorestais para uma 
comunidade no estado do Acre 

Francisco Kennedy Ara(1jo de SOUZA ): Raimundo Clúudio Comes MACIEL (2) 

(1), (2) Universidade Federal do Acre. Departamento de Economia. 

Esta pesquisa é produto cio Projeto da 

Universidade Federal do Acre (UFAC), entre 

outros do denominado Arboreto, iniciado em 

1980, que tinha como objetivo inicial observar 

o comportamento de 150 espécies arbóreas 

tropicais. Na década de 90, a partir dos 

conhecimentos acumulados, ampliou sua área 

de atuação, com o desenvolvimento e prática 

de unia metodologia de extensão agroflorestal 

junto às populações tradicionais (índios, 

colonos e seringueiros) do estado do Acre, por 

meio da formação de multiplicadores. A 

pesquisa agroflorestal é fortalecida no ano de 

1995, buscando a sustentabilidade dos 

Sistemas Agroflorestais (SAFs), por meio de 

estudos da fenologia e tecnologias agroflo-

restais adaptadas às reais condiçôes sócio-

ambientais do estado do Acre. Sendo para isso, 

implantadas áreas experimentais no campus da 

1JFAC. No final de 1998, inicia-se a replicabi-

lidade das tecnologias de SAFs em comu-

nidades rurais, por meio da capacitação e 

experimentação participativa. Um dos enfo-

ques nesta fase é a avaliação econômica, sendo 

este o objeto deste resumo. 

A comunidade escolhida, definido a 

partir de um contato com a Comissão Pastoral 

da Temi (CPT/AC), foi a Central Santa inês, 

fundada em 1987, situada no Projeto de 

Assentamento Dirigido Flumaitá no município 

de Porto Acre (AC). lnicialmente, encontravam-

se envolvidas nesta proposta 13 famílias. No 

início de 2000, este número saltou para 17. As 

propriedade rurais deste município têm como 

atividade econômica dominante, a pecuária, 

fato este que explica a situação encontrada em 

mais de 65 0/o das famílias, que têm mais de 
500/o da área de suas propriedades desmatadas, 

índice superior ao limite de reserva legal, esta-

belecido pela legislação. Além disso, os SAFs,  

nestas áreas, são uma proposta importante de 

uso da terra com menor nível de impactação, 

alto potencial de recuperação de áreas 

degradadas e de maiores possibilidades 

de melhoria nos rendimentos econômicos 

das famílias. 

As tecnologias utilizadas na Unidade 

Demonstrativa (UD) da UFAC apresentaram 

viabilidade financeira quando considerado os 

indicadores: Valor Presente Liquido (VPL), Taxa 

lnterna de Retorno (TIR), e relação 

Beneficio/Custo (B/C). O objetivo proposto 

pelo Projeto, de forma participativa com os 

produtores, é verificar o comportamento dos 

modelos de SAPs implantados pelas famílias, 

no tocante à sua viabilidade econômico-finan-

ceira. Sendo neste resumo, realizada uma com-

paração ex-antedos modelos da UD, constituí-

dos das espécies: açai solteiro (Euterpe pre-
cataria), araçá-boi (Eugenia stipitata), caiu 

(Anacardium occidental L.), e espécies 

madeireiras (teca, mogno. freijó), com os 

alguns modelos definidos pelas famílias da 

Central Santa inês, compostos pelas espécies: 

graviola (Annona muricata L.), cupuaçu 

(Tljeobrorna grandi/lorum), pupunha palmito e 

fruto (f3actris gasipaes), banana (Musa spp.), 
açai (Euterpe precataria), café (coffea arabica, 
mamão (carica papaya) e espécies rnadeiréiras 

(tcca e cerejeira). 

Indicadores de viabilidade /í/7anceira - 
Os indicadores utilizados para verificação da 

viabilidade financeira dos modelos de SAFs da 

UD foram a T1R, B/C e VPL, sendo que, para 

efeito de comparação com os modelos implan-

tados pelas famílias do Projeto de Assen-

tamento Humaitá, será utilizado a Margem 

Bruta Familiar (MBF) projetada. 

O parâmetro escolhido foi o salário 

mínimo vigente na época da análise 

1 Economista. Universidade Federal do Acre/Departamento de Ecortornio/Seior de Estudos do Uso da Terra e Mudanças Globais/ Projeto 
Arboreto/Fundoçdo Ford/PPQ-7 86364 Kin 05 Distrito industrial CEP: 69.915-900 Rio Bronro-Arre-Brosil. sakf@zipmail.com.br  
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(R$ 136/mês). Ressaltando-se que a realidade 

da produção familiar rural, diferente do expe-

rimento na UD/UFAC, apresenta ainda como 

resultado econômico além do SAFs, o auto-

consumo (AC). Este componente significa um 

rendimento, pois a família não realiza despesa 

para a sua manutenção, uma vez que os mes-

mos são produzidos na unidade de produção. 

A composição da MBF + AC terá como 

resultado o Nível de Vida (NV), este considera-

do o melhor indicador para a avaliação da pro-

dução familiar rural. 

A avaliação será realizada de forma ex-
ante, isto significa que os dados de custos e 

receitas são projetados. No caso da UD/UFAC, 

as informações reais referem-se aos dois 

primeiros anos do experimento, sendo a partir 

daí projetados de acordo com os tratos cultu-

rais existentes. Quanto à comunidade, os 

dados reais são de aproximadamente um ano, 

onde utilizando o método de planejamento 

denominado de aproximação sucessivas, fez-se 

a projeção das receitas e custos futuros de 

cada modelo. 

O período de vida útil do modelo, para 

efeito de análise ex-ante na UD/1JFAC, foi de 

40 anos, equivalente ao período estimado de 

vida do açai. Foram quatro as formas de trata-

mento utilizadas, porém será adotado, neste 

resumo, apenas aquele composto de coquetel 

de leguminosas (ingá, gliricídia e mulungu); 

superfosfatotriplo (SPT) e calcário. 

Os resultados da avaliação econômica 

do SAF na UD mostraram uma T1R de 52% 

superior ao custo de oportunidade vigente no 

mercado, em torno de 5 0/o. A relação B/C 

acompanhou a mesma tendência de viabili-

dade. Quando considerado o valor apresentado 

pelo VPI, vê-se aproximadamente R$ 

10.360.00, equivalente a 6,34 salários mínimos 

(SM)/mês/ha. (Tabela 1) 

As famílias da Central Santa Inês do 

Projeto de Assentamento 1-lumaitá apresen-

taram no período de 1998199 uma média de 

Renda Bruta (RB) de 5,6 SM/mês, desta 31/o 

foi oriundo da pecuária e 22 0/o da agricultura - 

fundamentalmente das culturas anuais: arroz e 

feijão. Apesar da pecuária ser a principal 

responsável pelo alto impacto na florestal, 

também a forma itinerante pelo qual é prati- 

Tabela 1. Resultado da Avaliação do SAF da IJD/UFAC 

Tratamento: Coquctel de Icquminosa + calcário -- SPT 

Indicadores 	 Resultados/ha 

VPL 	 (RS)lo.359,13 
TIR 	 52% 
13/C 	 1,51 

Tabela 2. MBF e NV com os SAF's das famílias da 

Central Santa lnës (em SM/mês/ha). 

Modelos MBF NV 

A 0,98 7,84 

B 15,95 22,81 
C 3,20 10,06 

D 1,14 8,00 

cada, a agricultura tem apresentado o mesmo 

efeito. No entanto, quando considerado a 

RB/ha vê-se que a agricultura está em melhor 

destaque que a pecuária, respectivamente com 

0,8 e 0,07 SM/mês. Devendo-se destacar que, 

em média, as propriedades têm 23 Fia desti-

nadas à pastos, correspondendo a 450/o  da área 

total das propriedades. 

Os modelos de SAF's discutidos e 

implantados pelas famílias de forma participa-

tiva foram: 

modelo A: graviola, cupuaçu, pupunha, 

palmito e banana; 

modelo B: teca, cerejeira, e açai tou- 

ceira; 

modelo C: pupunnha fruto, pupunha 

palmito, açai, cupuaçu, banana e abacaxi; 

modelo D: café, banana e mamão. 

Na reaplicação das tecnologias 

pesquisadas pelo Projeto na comunidade, con-

siderou-se como limitantes: mão-de-obra, área 

e capacidade de investimento das famílias. 

Evitou-se impedimentos à manutenção daque-

las atividadesjá desenvolvidas, esperando-se, 

contudo, a sua menor intensidade a médio e 

longo prazos, isto é, espera-se com o SAFs 

estabilizar o desmatamento nas propriedades. 

De todos os modelos definidos pelas 

EI] 
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famílias, aquele que apresentou um maior 

nível de MBF/ha foi o "B", que sozinho gera 

"ex-ante" 16 SM/ha/mês - superior ao valor 

gerado pelo SAF's da UD/UFAC -, este valor 

eleva-se ainda mais quando considera-se os 

outros rendimentos econômicos gerados - que 

continuaram sendo desenvolvidos pelas 

famílias - e o autoconsumo (AC), passando 

para 23 SM/ha/mês (Tabela 2). A superioridade 

deste modelo deve-se fundamentalmente à 

alta valorização das madeireiras, precisamente 

à teca. com  preço de mercado de 

R$800.001m3. O período de espera para 

alcançar esse rendimento, no entanto, é con-

siderável, pois para a cerejeira, a idade ideal de 

corte é de 20 anos e para a teca, a partir do 70  

ano. Todavia, foi considerado para efeito de 

cálculo da MBF a vida útil de cada espécie, 

respectivamente, 30 e 20 anos. 
O modelo "C", com NV de 10 SM/mês, 

representa um acréscimo da 900/o do NV origi-

nal antes do momento da implantação deste 

SAF's na unidade familiar, sendo que este SAFs 

isolado gera uma NIBE/mês/ha superior à agri-

cultura itinerante e à pecuária. 

Quando observa-se o modelo que apre-

sentou uma menor rentabilidade, vê-se que a 

MBF/mês/ha é de um SM/mês, mas, quando 

analisado a partir do NV este valor alcança 

próximo de 8 SM/nês/ha, valor este superior 

ao rendimento apresentado pela UD/IJFAC de 

6,34 SM/niês/ha. 

Conclusão 

Os modelos de SAFs da UD/UFAC apresentaram 

viabilidade econômica em todos os indicadores 

financeiros. Quando na reaplicação dessa tec-

nologia na Comunidade da Central Santa inês, 

uma área com elevado nível de degradação 

antrópica e predomínio da pecuária, todos os 

modelos de SAFs implantados em conjunto 

com as famílias, quando considerado o total 

dos resultados econômicos da unidade de pro-

dução, apresentaram resultados econômicos 

superiores à UD, conclusão esta obtida a partir 

do Nível de Vida que incorpora, além das 

demais atividades econômicas praticadas, tam-

bém o autoconsumo familiar, variáveis estas 

que não foram consideradas nos experimentos. 

Percebe-se ainda que a participação 

percentual da pecuária diminui em importân-

cia econômica, pois o rendimento/ha gerado é 

inferior às demais atividades. 

Como a presente análise utiliza a 

metodologia 'ex-ante ", os custos e receitas 

projetados podem sofrer variações ao longo do 

tempo, com conseqüente impacto nos resulta-

dos, entretanto, a perspectiva é de mercados 

dos produtos florestais e madeireiros - compo-

nentes dos modelos da comunidades -, bas-

tante favoráveis, o que não impede todavia, 

um aprofundamento amplo no estudo de mer-

cado presente e futuro dos produtos madeiros 

e não-madeiros para a Amazônia e, particular-

mente, de sua importância para a pequena 

produção familiar. 
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Demanda de mão-de-obra em quatro modelos de 

sistemas agroflorestais implantados em áreas de 
pastagens abandonadas na Amazônia Ocidentais 

Rubenildo L. SILVA ( ); Elisa V. WANDELLI (1); Suas A. O. SOUZA (1): Marcc!o F. ARCO-VERDE (2) 
Rogério PERIN (1); Joio C. dc S. MATOS (!) Erick C. M. PERNANDES (3) 

(I)ErnhlRlpa Amazônia Ocidcutal, Manaus-AM.(2) Embiipa Rolan1a, Boa Visia-RR. 
(3) Come! 1 Univcrs ity, 1 lhlca, N Y. 

O objetivo deste trabalho é quantificar 

a mão-de-obra e determinar seu custo para 

cada atividade desenvolvida nos Sistemas 

Agroflorestais, buscando, assim, contribuir 
para a escolha de sistemas mais eficientes e 

viáveis para os pequenos produtores da região 

de "terra firme" da Amazônia. 

Avaliou-se quatro modelos de sistemas 
agroflorestais implantados em 1992,   em áreas 
de pastagens degradadas situadas no 1Km 54 

da BR-174, na Estação Experimental do 
Distrito Agropecuário da SUFRAMA-Embrapa, 

Manaus-AM. Os sistemas foram implantados 

após o processo tradicional de derruba e 

queima da vegetação secundária estabelecida 

nas pastagens degradadas que foram submeti-

das de 4 a 8 anos ao pastejo intensivo e aban-

donadas há 4 anos, em média, ao processo de 

regeneração natural, 

O experimento contém três repetições 
em blocos casualizados em parcelas de Som X 

60m e cinco tratamentos; 2 agrossilviculturais, 

2 agrossilvipastoris e uma pastagem degradada 

avaliada como testemunha (capoeira). Neste 

resumo, contemplamos dois modelos de sis-

temas agroflorestais. O Sistema Agrossilvicul-

tural 1 (AS 1) é formado por] espécies perenes, 

pupunha (Bactris gasipaes), açai (Euterpe 
edulis) e cupuaçu (Tlieobroma gradf170ru174; 
uma espécie madeireira (Co/ubrina 
Glandulosa); gIl ri ci dia (Gliricidia sepiuni), 
servindo esta de adubação verde e nos três 

primeiros anos dois componentes anuias 

sequenciais; arroz (Oiyza sativa) e mandioca 

(Manihot esculenta). O Sistema Agrossilvicul-

tural 2 (Multiestratificado-A52) é formado 

pelas fruteiras cupuaçu (Tbeobroma grandi fio-
run), genipapo (Gen/0a americana, acerola 

(Malpliigia glabra), castanha do pará  

(Bertl;ollettia excelsa) e a raça - boi (Eugenia 
stipitata); pelas simi-perenes, banana (Musa 
paradisiaca) e maracujá (Passiflora ea'ulis); 
pelas madeireiras teca (Tectona grandis) e 
mogno (Swietenia macrophylla); e pelas espé-
cies utilizadas como adubo verde, ingá (lnga 
edulis) e Gliricia sepium, plantada como cerca 
viva ao redor de todo o sistema. Arroz, mucu-

na e mandioca foram introduzidas na fase de 
implantação. 

As avaliações de demanda de mão-de-

obra e custos foram realizadas com acompa-
nhamentos diários das atividades exercidas no 

campo, quantificando números de homens e 

horas trabalhadas em cada tratamento, 

prática e espécie. 

Na fase de implantação dos sistemas 
(período de preparação da área e de mudas até 

o primeiro ano após o plantio), a atividade 
com maior demanda de mão-de-obra foi a 

limpeza (capina e roçagem), seguida do plan- 
tio e da derruba e queima (Tabela 1 e 2). Para 

implantação dos sistemas, nos dois primeiros 

anos, houve uma demanda 240.1 e 187.5 

}iomens/dia/ha, respectivamente no AS 1 e AS2. 

Nos dois modelos de sistemas agroflo- 

restais testados, a derruba e queima incluindo 
broca, coivara e limpeza demandaram 47 

homens/dias/ha (Tabela 1 e 2), já que no sis- 
tema tradicional de produção de monocultura 

de mandioca estas atividades demandam de 40 

a 60 homens/dias/ha. A diversificação do sis- 

tema de produção tornou mais eficiente a 
relação custo/beneficio em relação a monocul- 

tura, pois as atividades podem ser simultâneas 

para todas as espécies. Esta é uma das princi- 
pais vantagens descritas pelos produtores que 

adotaram sistemas agroflorestais em suas pro- 

priedades. Além da vantagem de realizar as 

5 frabalho realizado corri apoio do PP-67 [MOf/FINEP) 
Técnico Agrícola. Frrrbrnpo Amazônia Ocídenla( Manous-AM. nt vi 
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práticas necessárias para vários componentes 

ao mesmo tempo, nos sistemas agroflorestais à 

medida que as perenes se desenvolvem e 

diminuem a luz disponível para as invasoras. 

Assim a demanda de mão-de-obra diminui e as 

capinas passam a ser substituidas por leves 

roçagens que reincorporam os nutrientes das 

plantas invasoras e é realizadas duas vezes ao 

ano, demandando, assim, somente 1 

bom en / dia! ha. 

O terceiro ano de implantação dos 

sistemas é o que mais demanda mão-de-obra 

devido à colheita das culturas anuais e sua 

substituição pelas perenes. A partir do quarto 

ano, os modelos de sistemas agroflorestais  

avaliados demandaram menos de 50 ho-

mens/dia/lia ( Tabelas 1 e 2 ). 

Os custos na fase de implantação dos 

sistemas indicam que a recuperação de áreas 

degradadas é onerosa e os produtores que se 

dedicarem a esta atividade devem receber 

fomento adequado pelos serviços ambientais 

que prestam, até que a atividade comece a ser 

sustentável e possa mostrar retorno econômi-

co, que nestes modelos ocorreram no quarto 

ano. A diminuição da demanda de mão-de-

obra dos sistemas agroflorestais após o quarto 

ano diminui os custos e permite que o produ-

tor realize outras atividades agregando valores 

à sua propriedade. 

Tabela 1. Demanda de m50-de-obra (homem/dia/ha) no sistema agrossilvicultural 1 (A51) ao longo de O anos. 

Uspécie 	Atividades 	 Ano O 	Ano 1 	Ano 2 	Ano 3 	Ano 4 	Ano 5 	Ano 6 	Ano 7 
1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 

Cupuaçú 	x psp4o!ç 1 5--------- 133 	- --- L ------------------------------- 
Plantio 	 16,7 
Replantio 	J 3 3 

-- -------------------------------'!

----- i_jj? 	 - 

	

olhe a 	 -  -------------------- ---------- --------J1p 	---17[2,81,7
----------- 

Pç -------------  --------------------- ----------- ----------- ---------- ---------- ----------- -----------  
Mandioca 	Preparo dc mudas 	 16,7 	13,3 	11,7 ----------------- -

24 - ----- - - --- --- - - -à 	- -------------------------------------------- 

	

- 	 -- 	- -- - 	- 	 ------------------------------------------------- 

Aduhaço _______________________________ 
Colheita 	 10,4 	108 

coluhrina JprpsJR 	-  ----- ---------- ----------- ------------- — ---- ----------- ----------- ---------i-----------   
Plantio 	 L 	j4,7 	 L 
Rephintio 	 -----------1 

	- -
L92?--------------------------[ 

Gliricidn 	Prepiro rIr mud3s 	 03 	 - 
Plantio 	 j6,6 
Replantio 	 0,5 
Poda 	 14,7 	15,0 	10,1 	8,0 	6,7 

Pupunha 	Preparo de niurlas 	33,3 
palmito e 	Plantio 43 --,. ------ ----------------------------------------------------- 
frutoReplantio --?0 ----- 

---------- ---------- ----------- ---------- ---------- ------------ 
Adubação 	 - --------------0,0 	- 2-7 - -27 	- 27 
Colheita fruto 	 13,5 	14,0 
Colheita palmito 	 --------------------------------- 

Arroz --------------------------------------- i------------------------------------------ 

i - --------- - ---------- - ----------

-  

Colheita 	 --------- - ---------j 20 -- - -------- - --------- 1---------i----------L ----------- 
Mucuna 	Plantio - --------- - --16----- --------- - ---------- - --------- - ----------

1  

controle 	 7,6 
cditrosema l'lantiõ 5,6 

controle 	
. 	 r 	

12 	- 
Açai 	Preparo de mudas 	

T 	
24 O 	

r 	 1 

Plantio 34,6 
Replantio 	 ---------------------- 
Adii5o 	 ------------- ----------- - --------- - - -0.,_5 	- --  -   - 

Atividades 	Derruba equein----47 ______________________________________________________________ 
comuns 	Capin- - --------- i50 	---- ...... 11° ----- ----------- L--------- ---------- 1 ----------- 
atodasas Roçarjem 	 5 	 :2 

- 	-j ------- - ------------ -----------1------------------ - j --------- -L- espécies 	 ---------- 
Total mão obrq 	 46,7 	193,4 	182,0 	126,7 	43,9 	29,4 	31,2 	33,0 
(honicrndia!ano/ha) ---------------------------------------------------------., ---------- 
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Tabela 2- Mão de obra necessária (homem/dia/ha) no sistema agrossilvicultural 2 (AS2). 

Espécie Atividades 	 Ano O 	Ano 1 Ano 2 	Ano 3 	Ano 4 Ano 5 	Ano 6 Ano 7 

1991 	1992 1993 	1994 	1995 1996 	1997 1998 

Ingá Id- - ----- - - - - -----------  

Plantio 	 9,8 

Replantio O 7 

Poda 	 1 	 L 6,7 	j8,O 	83 7,5 	:6,7 7,2 

Cupuaçú P 	mudas reparo de 	 - 	--- 	- 	-- - ------------------- 

Plantio : 	2,7 

Replantio 	 3,2 

---5------------------ ---------- ---------- ---- 2,3 	--23 	------- -- - 1,1 	- 
Colheita : 0,2 :0,5 	:1,6 	:2,7 

Mandioca Preparo de mudas 	 0,7 	: 
Plantio 	 249 l37 	97 	

L, £ 	- 
Adubação 	 j 

Colheita  11,4 	: 	lo 	: 	8 :: 
Castanha- Preparo de mudas 	: 	: 	3,2 	: : 
do para Plantio 	 L  2 6 

-Adubação 	 -- - - - ---------- - --------- - --- -- ---- - -- - 1 , 9  

Jenipapo Preparo de mudas 	: 	: 	5,7 	: : 

Plantio 	 1 10,5 -- 1 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Replantio 	 L 	

' 0,7 

Mogno -- - - 1 L6......--- ..  ----- .--------- .-------- ..------- ...---------- .-------- 
Plantio 	 : 	: 	:1,7 : 

-- 	 , 	r 	 1 r 	 , - 
Replantio 	 : 0,7 
----------------------------------------------------- Lo 	- - --- 

	

- 	--- 
Poda 	 : 	: 	: -- : 	: 	0,7 : 	: 	4TT 	: -- 

Teca Preparo de mudas 	: 	: 	2,7 : 	1 : 
Plantio 	 ] 	3,7 	] [ j 	1 
Poda j 	L 	: J 	2,1 

Araçá boi Preparo de mudas 	: 	: 	: 3,2 	: 
Plantio : 	 : 	: : 	4,7 

Replantio lo 
3,2 	- 128 

Colheita 	 : 	: 	: : 	1 	0,02 : 	0,05 	: 	0,9 	: 1,7 

Maracujá Preparo de mudas 	: 	: 10,7 	: 
Plantio 255 

Replantio 	 : 
Adubação 	 : 	: 	: : 	2,3 	: : 	3,7 	: 	3,6 

21 ---- - -- 
10,7  

Poda 	 : 	: 	: II 	1,3 1,7 	j0,9 	:1,7 

Acerola Pparoderoudas 	- - 

Plantio 	 : 	: 	: 4,3 	: 
Replantio 	 : 
Adubaçao 	 1  58 	

r 	
27 	

r 	
25 1 29 

Colheita 	 : 	: : 	0,01 	: 	0,05 	: 	0,07 : 	0,5 	: 	1,1 	: 2,9 

Mamão Preparo de mudas 	- --- 37 

Plantio 6,4 	: 
Replantio O 1 

--------- -- ----------- - --------- - -- 2,5 

Colheita : 	5,7 	: 

Gliricidia 
r 	 " Preparo de mudas 	 03 

r 	 - - 
Plantio --------------67 ................................................... 

epantio 

Poda - ------ -------------- L --------------- 	7 ----j71 -11,7 

Banana 
---- 

Preparo de mudasj---------- 1--------- 1 ---------- L --------- ----------- --------- ----------- --------- 
6,7 

epBndo - -----------------------------------------  --------- ----------- -- - 07  

Adubação 	 : : 	: 	 :  
r 	 r 

Colheita 	
r 

: 
Arroz Plantio : 	19,7 	: 

------- -------------------------------------------- - - 
Colheita - ---------- - --- ------ - ------- - ----------- J--------- ------------ ---------- J -------- 

Mucuna Plantio 	 : 	:10  
Colheita 

contre 	 --1----------L ------ --- -- -- 162J---------J --------------------------------------- 
m Centrosea 	plantio - ---------------------------------------------------------- 2,7 --------- 

Colheita 	 : 	: : 	: 
:: Controle 1 	: 	: : : 
r 	 r r 1 	1 - 

Atividades co 	Derruba e oueima 
5 muns a todas fpLa -------------------------- ---------------------------------------------------------- 

asespéctes Roçagem 	 _------------------- __------------------- _____________  ... 	_______------- _-------- 
Total mão de obra (homemdia/anolha) 	: 	59,1 	: 	128,4 ----------------- 4 ----------4- ------------------------------- : 	191,1 	: 	121,3 	: 	54,7 : 	37,6 	: 	55,9 4 ------------------ : 	55,1 
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Planejamento das unidades de produção familiar 
de póios agroflorestais 

Raimundo Claudio Ciomes MACIEL(l ): l'rancisco kennedy Araujo de SOUZA (2) 
Claudia Lima SALDANITA ($) (liscie Elaine de Araújo BATISTA (4). 

(1.2, 3 e 4) Universidade Federal cio Acre 

A Amazônia ao longo de sua história 

recente sempre esteve associada a unia agricul-

tura com forte pressão antrópica. No processo 

de ocupação e uso da terra na região ocorreu a 

combinação da pecuária e da agricultura iti-

nerante como atividades econômicas domi-

nantes, causando imensos desequilíbrios sócio-

econômicos e ambientais para a região. 

Como resposta a esses desequilíbrios, e 

na busca do desenvolvimento sustentável, pas-

sou-se a preconizar o desenvolvimento de uma 

agricultura que contemplasse além dos ganhos 

de produtividade, a minimização da degra-

dação ambiental e a melhoria da condição 

sócio-econômica dos produtores. 

Nesse contexto três fatores são particu-

larmente importantes à realidade amazônica: o 

primeiro refere-se à importância da pequena 

produção familiar como os agentes mais pró-

ximos à manutenção dos ecossistemas (índios, 

seringueiros, ribeirinhos e colonos); o segundo 

indica os sistemas agroflorestais (SAP5) como 

modelo de agricultura diferenciada do 

monocultivo, e de maior potencial de 

manutenção da biodivcrsidade e conservação 

dos recursos naturais; e, por último, a necessi-

dade de reorientação das políticas públicas 

para o desenvolvimento regional sustentável. 

Os princípios dos SAPs devem ser 

norteados pelos fatores agronômicos, ecológi-

cos, sociais e econômicos, orientados por uni 

planejamento que envolva uma equipe multi-

disciplinar, considerando os interesses das 

comunidades alvo. A proposta apresentada 

neste resumo, refere-se a uma experiência 

desenvolvida em parceria com o governo do 

estado do Acre, na implantação de pólos 

agroflorestais nos municípios estaduais, sendo 

para isso utilizado o método de aproximações 

sucessivas como instrumento de planejamento. 

Objetivos 

Geral: determinar a melhor alternativa 

econômica para conseguir as metas propostas 

dentre os fatores limitantes às unidades de 

produção familiar rural dos pólos agroflorestai 

implantados pelo governo do estado do Acre; 

Específicos: conseguir um nível de 

renda satisfatório ao produtor familiar rural; 

racionalizar a utilização de recursos humanos e 

financeiros disponíveis nas condições do esta-

do do Acre; e adaptar a produção total das 

unidades de produção à capacidade de 

absorção dos mercados. 

Meto cl ol o g ia 

A partir de março 1999, o governo do 

estado do Acre começou a implantação de 

quinze pólos agroflorestais em todo seu ter-

ritório, em áreas em torno dos centros urbanos, 

para assentamento agrícola. Destes, foram 

implantados 6 e 9 estão em fase de implan-

tação. A previsão de assentados em cada pólo 

é em média de 35 famílias, ocupando um lote 

de terra com área em média de 6ha. 

Para o planejamento das atividades 

produtivas dentro dos pólos foi constituída 

uma equipe multidisciplinar com técnicos •do 

governo estadual, Universidade Federal do Acre 

(IJFAC e Embrapa), coordenados pelo 

Departamento de Economia da IJFAC. A 

metodologia adotada para o planejamento foi 

desenvolvida e adaptada a partir de EREL 

(1972), denominada aproximações sucessivas, 

que consiste em se determinar ou construir, a 

partir de alguns fundamentos, os tipos de 

exploração por unidade de produção familiar - 

UPF (lote), baseada na melhor combinação dos 

lEconomista, Bacharel em Ciências Econômicas, pesquisodor do departamento de economia do Universidade Federal do 
Acre (UFAe); 6/? 364, kcn 04 - Campas Unive,sitdrio, Rio Bronco-AC. E-mail: aspf96@mdnec.com.br  ou ospf@ufoc.br  445 
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fatores limitantes ao empreendimento, do 

ponto de vista do seu aproveitamento racional. 

Fundamentos do planejamento por 

aproximações sucessivas: 

Calendário agrícola - permite o co-

nhecimento das culturas em relação ao ano 

agrícola; medidas de resultado econômico - o 

planejamento é realizado com custos e resulta-

dos econômicos projetados, porém, são 

analisadas informações baseadas na realidade 

que servem de reajuste nas medidas projetadas. 

Os principais indicadores são: Penda 

Bruta (RB) - valor da produção; Margem Bruta 

Familiar (MBF) - RB deduzidas as despesas 

diretas (custos variáveis). Ao resultado adi-

ciona-se o valor do custo da mão-de-obra 

familiar que é apropriado pela família; neces-

sidade de mão-de-obra - expressa a quanti-

dade necessária de homem por dia de trabalho 

(Qh/d); não é indicador de resultado econômi-

co, entretanto, a determinação da mão-de-

obra é de fundamental importância, pois faz-

se o cruzamento entre a disponibilidade de 

força de trabalho na família com a previsão 

realizada no planejamento, observando-se 

sua coerência. 

Os indices de Eficiência Econômica, 

servem para estabelecer comparações entre as 

diversas culturas ou tipos de explorações. Os 

principais índices são: MBF/RB - indica a efi-

ciência da produção familiar, demonstrando o 

quanto é apropriado pela família da RB gera-

da; MBF/Q(h/d) - indica a remuneração da 

mão-de-obra familiar. 

Tipos de explorações planejadas 

Agroflorestal - principal exploração da UPF, 

sendo obrigatória; Cultivo de hortaliças - 

exploração complementar, não obrigatória; e 

criação de frangos - exploração complementar, 

não obrigatória. 

Fatores limitantes 

A principal orientação do planejamento 

é escolher a melhor combinação de culturas ou 

tipos de explorações que possibilitem uma 
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renda máxima, nas condições da UPE, com o 
uso ótimo dos fatores e não no máximo. Os 

fatores limitantes considerados foram: meta de 

MBF - valor a ser apropriado pela família e que 

seja suficiente para a reposição dos itens de 

subsistência e capitais fixos; capital de investi-

mento - existe dois tipos de financiamento 

para produção familiar: o de custeio e investi-

mento. Utiliza-se como parâmetro linhas de 

créditos específicas para este tipo de produção; 

uso de mão-de-obra - a necessidade de 
homem/dia (h/d) prevista no planejamento não 

pode exceder a disponibilidade de cada UPF; 

meta de MBF/Q(h/d) - a remuneração prevista 

por h/d deve ser superior à oferecida no 

mercado; e limite de mercado para alguns pro-

dutos - tem que se respeitar a demanda de 

certos produtos para não correr o risco de não 

serem comercializados. 

Destaca-se que todo o planejamento 

das atividades econômicas realizado em cada 

pólo agroflorestal é personalizado, por UPF. 

Além disso, prevê-se dois momentos no plane-

jamento: o primeiro refere-se ao período em 

que as UPFs não estão estabilizadas, pois as 

culturas permanentes do SAF ainda não estão 

produzindo; o segundo corresponde à estabi-

lização da unidade produtiva, visto que todas 

as atividades planejadas estarão produzindo 

concomitantemente. 

Nos cinco pólos agroflorestais implan- 

tados foram planejadas 123 unidades de 

produção familiar respeitando a tradição e o 

desejo do produtor em cultivar determinadas 

linhas de exploração. A combinação das 

culturas permanentes do SAF resultou em 34 

tipos de consórcios, entre os quais, os mais 

freqüentes foram compostos por café, coco e 

cupuaçu, escolhido por 21% dos produtores; 

seguido pelo consórcio café, açaí e cupuaçu, por 

10 0/o; e café, coco, citrus e cupuaçu, por 8 o/o. 

Em todos os SAFs elaborados, uma das 

culturas permanentes foi apontada como a 

principal, visto que ocuparia o maior percen- 

tual de área dentro do sistema. O que se veri- 

ficou foi que o café participou tanto da com- 

posição de 82 0/o dos sistemas, como geral- 

mente era a principal cultura dos mesmos. O 

cupuaçu foi a segunda cultura mais freqüente 

nos sistemas, com participação em 56 0/o deles. 
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Os resultados médios por UPE verifica-

dos no planejamentos dos pólos implantados 

foram os seguintes: investimento necessário e 
área a ser utilizada: R$5.  121,00 para financia-

mento de investimento e R$720,00 para 

custeio; e utilização de 1,43ha; período não 
estabilizado: MBF de 2,6 salários mínimos 

mensais (SM/mês) ; para obtenção desta renda 

é necessário a quantidade anual de 142 home-

ns/dia (h/d); gerando uma remuneração de 

R$130,00 por h/d; e período estabilizado: MBF 

de 3,25 SM/mês; quantidade anual de 

15011/d; remuneração de R$150,00 por h/d. 

Observando informações reais de UPFs 

(Projeto..., 2000) que trabalham com sistema 

agroflorestal estabilizado como principal ativi-

dade, verifica-se que as famílias deste sistema 

possuem, em média, um lote de 97ha e que se 

apropriaram de unia MBF de 1,8 SM/mês, uti-

lizando uma mão-de-obra de 22611/d, com 

remuneração por h/d em torno de R$16,00. 

Comparando-se esses resultados com os pre-

vistos para as famílias dos pólos, nota-se que 

estas se apropriarão de uma MBF 810/o maior 

que aquelas, além de utilizar menor quanti-

dade de h/d, remunerando-a 800 0/o melhor. 

Destaca-se que as UPFs do sistema agroflore-

stal analisado têm YOha a mais que as implan-

tadas nos pólos agroflorestais. 

Conclusões 

Uma das grandes virtudes do planeja-

mento por aproximações sucessivas é a possibil-

idade da personalização da UPF, pois incorpora 

não apenas os aspectos técnicos bem como as 

aspirações e tradições de cada família. Os 

resultados demonstram que não é necessário ter 

uma extensa área de terra para se obter bons 

rendimentos e que viabilizem a pequena pro-

dução familiar rural. Entretanto, para que as 

previsões do planejamento se realizem é 

necessário que se concretize todo aparato técni-

co que envolve o processo produtivo, como: 

assistência técnica no campo, crédito disponível 

e acessível, políticas de co-mercialização exe-

qüíveis etc. Além disso, é necessário estudar a 

rentabilidade econômica do investimento. 
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Promovendo sistemas agroflorestais em 
comunidades no Rio Negro - Amazônia Central-Brasil 
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(1). (2), (3) V iso Mundial 

Projetos em comunidades rurais devem 

utilizar uma metodologia participativa, con-

siderar a realidade de cada local e estimular 

tomadas de decisões conjuntas. A participação, 

tanto de homens como de mulheres, faz com 

que os projetos fundamentem-se na realidade 

rural e levantem alternativas coerentes. O 

Núcleo Agroflorestal do instituto Nacional de 

Pesquisas cia Amazônia (lnpa) preconiza o 

desenvolvimento agroflorestal participativo 

(Van Leeuwen, 1999). A pesquisa é realizada 

em áreas de pequenos produtores rurais, sendo 

que o produtor escolhe as espécies que serão 

componentes dos sistemas agroflorestais, toma 

as decisões finais, realiza o manejo da parcela 

sob a orientação do Núcleo, mas de acordo 

com seu interesse e disponibilidade de tempo. 

As idéias mencionadas serviram de base para o 

desenvolvimento do projeto "Implantação de 

sistemas agroflorestais com pequenos produ-

tores da Amazônia Central". Neste trabalho, 

são relatadas as atividades deste projeto, bem 

como as dificuldades encontradas para levar 

uma nova tecnologia ao campo. 

O projeto iniciou em junho de 1995 e 

está sendo desenvolvido em cinco comu-

nidades localizadas na margem direita do Rio 

Negro: N. Sra. do Perpétuo Socorro, S. 

Francisco do Bujaru, N. Sra. de Fátima e Terra 

Preta, pertencentes ao município de lranduba 

e Terra Santa pertencente ao município de 

Manacapuru. Estas comunidades estão entre 

5 e 10 horas distantes de Manaus (AM), por 

via fluvial. 

inicialmente, fez-se o diagnóstico das 

comunidades rurais, através de entrevistas e 

reuniões com os comunitários e líderes (profes-

sores, presidentes de associações, comerciantes, 

líderes de igrejas etc.). Procurou-se conhecer as 

atividades econômicas, problemas e suas  

causas (políticas, econômicas, naturais) e alter-

nativas potenciais existentes em cada comu-

nidade. Em seguida, realizou-se o diagnóstico 

de cada propriedade agrícola, quando foram 

observados: histórico, relações com o mercado, 

intensidade de uso da terra e mão-de-obra 

disponível. Durante as visitas ao terreno, os 

técnicos eram acompanhados pelo produtor. A 

princípio, todas as propriedades agrícolas cujos 

donos demonstraram interesse em participar 

foram visitadas. Posteriormente, as visitas 

foram realizadas apenas naquelas propriedades 

cujos donos foram selecionados, sendo que os 

critérios de escolha foram: ser pequeno produ-

tor, assumir pessoalmente as atividades do 

projeto, pretender morar na área por, pelo 

menos, 10 anos, estar disponível para partici-

par de cursos, orientações etc., ter área em 

local de fácil acesso, não ter mais de 65 anos e 

ter posse ou título definitivo de propriedade da 

terra. Corno mencionado, a participação no 

curso de capaeitação agroflorestal é uma das 

exigências na seleção dos produtores. Este 

curso tem uma parte teórica e uma parte práti-

ca. Na parte teórica utilizou-se um maierial 

didático bastante ilustrativo, retirado do 

Manual Agroflorestal do Catie (Centro 

Agronômico Tropical de Investigação e 

Ensino). Durante a realização do curso, 

procurou-se incentivar a criação de associações 

e a organização das comunidades. Os comu-

nitários de N. Sra. do Perpétuo Socorro e N. 

Sra. de Fátima iniciaram o processo legal para 

criação de associações. 

As informações colhidas no diagnóstico 

das propriedades forneceram a base para a 

elaboração da proposta do sistema agroflores-

tal para cada situação específica. 

As comunidades sobrevivem, principal-

mente, de sistemas de monocultivo e da expio- 

E El:] 
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ração madeireira indiscriminada, em menor 

escala existe a carpintaria naval, o turismo, a 

produção de artesanato e a pesca. 

A comparação do número de partici-

pantes nas reuniões iniciais por comunidade 

(em média 50 pessoas) com a quantidade de 

participantes que realmente passaram a traba-

lhar com o projeto (24 produtores no total), 

demonstra a resistência às mudanças e a falta 

de interesse pelo plantio de árvores, que 

fornecem produtos a médio e longo prazos. 

Ressalta-se também que a chegada de pessoas 

na comunidade desperta o interesse natural 

pela novidade. 

A instalação dos SAFs iniciou-se em 

abril de 1997. Os produtores foram indagados 

sobre as árvores que tinham interesse em plan-

tar, porém, a equipe técnica não preocupou-se 

no início das atividades deste projeto com o 

processamento e mercado dos produtos, apesar 

de tê-los incluidos no diagnóstico da 

propriedade. Os comunitários têm uma certa 

dificuldade em formar associações e cooperati-

vas, o que dificulta ainda mais a saída dos pro-

dutos. Apesar das comunidades localizarem-se 

relativamente próximas a Manaus, o escoa-

mento dos produtos é difícil. 

As áreas de plantio apresentam um 

tamanho variável de 0,5 a 1 ha. As fruteiras 

regionais que mais se destacaram nas 

solicitações feitas pelos produtores foram: 

cupuaçu (Theobrorna granc/ffloruni, cara m-

bola (A venhoa carambola), pupu nh a (Bactris 

gasip7cs) para fruto, abacate (Persea anieri-

cana), laranja (Cit'rus sinensís) e limão (('itrus 

1/mo17ja). A principio, não houve grande inter-

esse pelas espécies madeiráveis. Segundo os 

produtores, elas podem ser encontradas na 

mata, muito embora com dificuldade devido à 

distância da vila. Posteriormente, com o incen-

tivo da equipe, foi possível realizar o plantio de 

árvores para madeira, como cedro (('edrela 

odorata), andiroba (('arapa gufanensis) e 

mogno (Sw/etenia macrnpbylla). 
A não inclusão de cultivos anuais no 

desenho agroílorestal de a'guns produtores 

levou a uni descontentamento pela falta de 

um componente que fornecesse um retorno 

econômico mais rápido. A inclusão deste tipo 

de cultivo é muito importante para fornecer  

dinheiro a curto prazo e também para garantir 

a limpeza da parcela. Foram introduzidas nos 

esquemas de plantio as leguminosas fixadoras 

de nitrogênio (ingá, tefrósia, desmodium, glir-

icídia) para a melhoria do solo. Esta técnica é 

fundamental em áreas com solos pobres, visto 

que poderá melhorar a produtividade do 

terreno, diminuindo as quantidades de adubos 

químicos. Não houve resistência por parte dos 

produtores para esta prática. 

Inicialmente, os desenhos agroflorestais 

foram feitos apenas pela equipe técnica, com 

base nos interesses do produtor. Posterior-

mente, esta etapa foi feita juntamente com o 

produtor, para se chegar a um desenho mais 

adequado. Como cada produtor apresentou 

seus próprios interesses e planos, e os terrenos 

características próprias, as alternativas agroflo-

restais foram diferentes entre si, mas todos os 

sistemas agroflorestais foram instalados em 

roçados recentemente plantados ou em áreas 

com capoeiras. Procurou-se considerar as 

limitações naturais e sócio-econômicas das 

propriedades. 

Observou-se uma expectativa por 

financiamento facilitado e doações de di-

nheiro, apesar de informarmos desde a 

primeira reunião que estes não eram objetivos 

do projeto. As doações realizadas limitaram-se 

a mudas, sacos e sementes e procurou-se 

estimular os produtores envolvidos a procurar 

sementes e mudas no próprio terreno ou em 

suas proximidades, ou seja, aproveitar o que 

estava disponível na comunidade. Algumas 

vezes, incluímos nos desenhos espécies com 

maior possibilidade de aquisição, como o ingá-

de-metro (Inga edulís). Houve dificuldade em 

conseguir mudas de boa qualidade de certas 

espécies, devido às limitações de recursos 

financeiros do projeto. 

Os agricultores fizeram pequenos 

viveiros nas propriedades para a produção de 

mudas de espécies arbóreas, geralmente, sob a 

sombra de uma árvore. Não foram criados 

viveiros comunitários, pois a equipe tomou 

conhecimento sobre outras experiências que 

não tiveram bons resultados, principalmente 

devido à dificuldade em se trabalhar em grupo 

nestas comunidades. Não se deve transferir 

para a comunidade atividades para as quais 
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Sistemas agroflorestais em assentamento rural 
- um estudo de caso na Amazônia 

Rosôngela dos Reis (]UIMARÃLS (D; Sergio Leite Ouimaes PINHEIRO (3); 
Antônio Augusto ;\ PEREIRA (4) 

(2) Embrapa Arnazõnta Ocidental, Manaus-AM. (3) EPAGRI, Florianópolis-SC. 
(4) Universidade Federil de Santa Catarina, Florianópolis-SC. 

Nas últimas décadas, a Amazônia 

brasileira vem sofrendo grandes modificações 

de natureza antrópica. Esta região tem chama-

do a atenção da comunidade mundial devido 

às atuais e potenciais implicações ecológicas 

relacionadas com a utilização dos seus recursos 

naturais para fins de desenvolvimento. A déca-

da de 70 representou grandes mudanças 

demográficas, ecológicas, sociais, econômicas 

e culturais na região. O Programa de 

lntegração Nacional (PIN) atraiu, por meio de 

incentivos diversos, investidores e empresas 

para a região. Os projetos de desenvolvimento 

privilegiaram as concessões e as apropriações 

de terras públicas para a pecuária extensiva, 

projetos hidrelétricos, exploração mineral e a 

construção de estradas. As comunidades indí-

genas e caboclas juntaram-se fluxos 

migratórios, procedentes do Nordeste, Sudeste, 

Centro-Oeste e Sul do Pais, constituidos, em 

sua grande maioria, por trabalhadores rurais 

em busca de oportunidade . para cultivar a 

própria terra. No entanto, no programa de 

colonização, não foram considerados a 

complexidade do ecossistema amazônico, os 

valores e a cultura da região, levando os 

agricultores migrantes a terem dificuldades de 

adaptação e resultados insatisfatórios nos 

assentamentos. Outros fatores também con-

tribuíram para os insucessos, como a falta de 

infra-estrutura, dificuldades de crédito, de 

assistência técnica, de armazenamento, de 

canais de escoamento da produção e de co-

mercialização. A partir dos anos oitentas, a 

Amazônia passou a ser o centro de preocu-

pação dos ambientalistas mundiais, principal-

mente pelas conseqüências dos desmatamen-

tos e das queimadas. Um dos fatores colocados 

como responsáveis pelo aumento do desmata- 

mento é a agricultura migratória, sistema de 

uso da terra utilizado há séculos pelos povos 

indígenas e caboclos da região e, conforme 

lKitamura (1994), com alto grau de adaptação 

às condições locais. Entretanto, como observa 

Fearnside (1989), há marcantes diferenças 

entre os sistemas tradicionais de agricultura 

migratória praticados pelas comunidades tradi-

cionais da Amazônia e os praticados por pro-

dutores migrantes. As comunidades indígenas 

e caboclas da Amazônia praticam sistemas de 

subsistência com várias espécies e pousio para 

recuperação da fertilidade do solo. Nos sis-

temas implantados pelos migrantes nas áreas 

de assentamento, há menor número de espé-

cies, uso de variedades não tradicionais e 

maiores áreas operadas, com o agravante de 

curto período de pousio, o que contribui para 

diminuir a estabilidade e a própria capacidade 

de recuperação das condições do solo, além de 

baixo ou nenhum retorno econômico aos 
agricultores. 

Como alternativa aos sistemas usados 

pelos migrantes, têm sido propostos sistemas 

agroflorestais (SAPs), por serem mais com-

patíveis com o ambiente tropical úmido 

(Serrão, 1992). Os SAFs visam não só à sub-

sistência como também ao rendimento 

econômico e ao baixo nível de impacto ambi-

ental. Segundo Nair (1993), os SAPs atenuam 

o conflito uso humano x conservação da bio-

diversidade, otimizando o uso e potencializan-

do a renda por área. Dentro dessa perspectiva, 

foi elaborado o Projeto Presidente Figueiredo, 

uma proposta de pesquisa participativa da 

Embrapa Amazônia Ocidental que buscou 

através de sistemas agroflorestais uma alterna-

tiva de uso da terra mais sustentável para 

agricultores migrantes. O projeto foi desen- 

7 Engenheira Agrõno,nai M.Sc., Ernbrnpa Amazónia Ocidental, Rodovia AM 010 kmn 29, s/n, Manaus-AU 
e-inalO rosan@cpaa.embrapa.br  
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volvido na área de produtores (unidades pilo-

to), de três comunidades rurais no assenta-

mento Uatumã/lncr, no município de 

Presidente Figueiredo-AM, no período de 1992 

a 1998. O sistema agroflorestal proposto foi 

baseado nas espécies cultivadas pelo produ-

tores, diferenciando quanto ao arranjo espacial 

e temporal, bem como pela adição de ferti-

lizantes orgânico e químico. As modificações 

foram justificadas em virtude do baixo rendi-

mento das culturas nos sistemas tradicionais, 

das exigências nutricionais das culturas e da 

baixa fertilidade dos solos. 

O trabalho teve como objetivo buscar a 

visão dos produtores e técnicos envolvidos no 

projeto, principalmente no que diz respeito à 

viabilidade dos sistemas agroflorestais no 

processo produtivo. Neste estudo, a pesquisa 

qualitativa apresenta-se mais adequada para a 

compreensão do fenômeno a ser investigado. 

Dentro da abordagem qualitativa utilizou-se a 

metodologia do estudo de caso, na categoria 

Estudo Comparativo de Casos, de acordo com 

Trivifios (1987). O universo da pesquisa consti-

tuiu-se dos técnicos e produtores colabo-

radores, participantes e não-participantes do 

projeto, totalizando 32 pessoas. Como instru-

mental de pesquisa, utilizaram-se entrevistas 

semi-estruturadas, apoiadas por um roteiro e 

gravação em fita cassete. Juntamente com a 

entrevista, foi realizada a observação direta na 

propriedade, buscando compreender o que não 

aparecia no depoimento dos produtores. As 

entrevistas foram realizadas no período de 

maio a julho de 1999. 

Os produtores participantes manifes-

taram-se a favor dos sistemas com os 

seguintes pontos de vista: "é iina boa opção 
para o agriculto1"; "traz muito conhecimento" 

(referindo-se às informações técnicas); "dcí 
mais retorno que os 1705505 plantios"; "dá 
menos trabalho para gente porque já é todo 

organizado desde o início". Alguns foram da 

opinião de que o sistema é mais trabalhoso no 

início, mas destacaram que depois é melhor 

para o agricultor trabalhar, se comparado à 

"misturada" que são seus plantios. Com  

relação à diferença entre a sua prática de plan-

tio e a do sistema proposto pelo projeto, tanto 

os produtores colaboradores como os partici- 

pantes afirmaram ter percebido muita dife-

rença, e fizeram as seguintes colocações: 

"primeiro, é um sistema bem dentro da técni-

ca", "é um plantio todo de carreirinha" 
(referindo-se tanto ao espaçamento entre as 

culturas como ao alinhamento do plantio); "é 
11117 sistema que precisa do adubo, se não tiver 
o adubo não vai', "é preciso ter um capital 
para começa?'. Esta última condição foi colo-

cada como fundamental para implementação 

dos sistemas nas áreas; segundo os produtores, 

"o sistema funciona, é milito bon4 mas muitos 
nãO podem fazer pór que para fazer um sf5-

teína daquele, bem dentro da técnica, a pessoa 
gasta um bom dinheiro, e essa condição a 
gente não tem". Esta colocação expressou a 

opinião da maioria e colocou muito bem as 

dificuldades enfrentadas pelos produtores. 

Além disso, os produtores também destacaram 

que o crédito que eles conseguem é especifico 

para uma cultura, não sendo permitida a "mis-

tura": "eu estou de acordo com o sistema, mas 

o pessoal do banco, por que faz o empréstimo 

para você plantar tal cultura, não pode por 
mais nada dentro. Se você plantar roça, eles 
não quer que você plante banana, se for o 

coco é só o coco, não querem nem a roça, e 
isso não é bom para nós". Aqui, verifica-se a 
questão da vinculação do crédito rural aos 

pacotes tecnológicos e o incentivo à monocul-

tura, o que reafirma a análise de Dubois 

(1996), quanto aos fatores limitantes para a 

ampla divulgação e adoção de SAPs. O que 

demonstra, também, que a utilização de sis-

temas agroflorestais como alternativa mais 

sustentável de uso da terra para a região ainda 

está restrita aos órgãos de pesquisa. Com  
relação aos produtores não-participantes, 

todos afirmaram desconhecer a experiência do 

projeto, o que mostra o baixo nível de difusão 

desse projeto. 

Para os técnicos a diversificação de cul- 

turas no sistema e o escalonamento da pro- 

dução são fundamentais para garantir a 

jeração de renda e reduzir a pressão para aber- 

tura de novas áreas da floresta primária. Com  

relação à adoção do SAF, os técnicos eviden- 

ciaram as dificuldades dos produtores na área. 

Para os técnicos participantes, a princi- 

pal dificuldade dos produtores é com relação à 
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informação, ao conhecimento, ou seja, à falta 

de tecnologia para produzir. Segundo eles, 

mesmo sem ter recursos, se eles (produtores) 

tivessem a informação conseguiriam melhorar 
alguma coisa, produzir melhor dentro da área': 

O que diferiu do pensamento dos produtores, 

para eles "não adianta nada saber como fazer, 
se não se tem condições para isso". O sistema 

agroflorestal proposto, baseado no arranjo 

espacial e na adubação, condições fundamen-

tais para o bom rendimento das culturas, 

requer um custo de produção distante das reais 

possibilidades dos produtores no assentamen-

to Uatumã. Para os técnicos não-participantes, 

as dificuldades dos produtores estão rela-

cionadas primeiramente com o mercado e 

depois com o crédito. As dificuldades para 

comercialização foram relacionadas desde o 

transporte até à necessidade de ampliação de 

mercados consumidores e a agregação de valor 

aos produtos produzidos, colocadas como 

condição fundamental ao desenvolvimento 

socio-econômico do produtor e das comu-

nidades. Foi consenso entre ao técnicos, que de 

nada adiantaria investir na produção se não há 

mercado para absorvê-la. Além dos aspectos 

citados, o baixo nível de adoção do SAF foi 

atribuído à falta de uma maior integração 

entre pesquisadores e extensionistas locais, 

enfatizando a necessidade de uma melhor 

definição dos papéis dos parceiros e o 

estabelecimento de cronograma conjunto 

de atividades. 

A experiência do projeto Presidente 

Figueiredo mostra o quanto é importante 

dar-se o primeiro passo na direção da 

construção de um objetivo maior de pesquisa e 

desenvolvimento. Entretanto, ficou claro que o 

melhoramento tecnológico não é capaz, por si 

só, de mobilizar os agricultores e alcançar o 

desenvolvimento sustentável. Isto con firma 

que o desenvolvimento não deve ser visto ape- 

nas sob o prisma da melhoria de produtividade 

do sistema de produção. E preciso, sobretudo, 

que os demais atores exerçam participação 

efetiva, para que sejam atacados simultanea-

mente os fatores condicionantes do de-

senvolvimento sustentável e ocorram mu-

danças reais quanto à qualidade de vida dos 

produtores. 
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