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RESUMO 

 

Os SAFs são conceituados como um sistema de manejo sustentado da terra que aumenta o 

rendimento da mesma, combinando a produção de plantas florestais com cultivos agrícolas e/ou 

animais, simultânea ou consecutivamente, de forma deliberada, na mesma unidade de terreno, 

envolvendo práticas de manejo em consonância com a população local. O sombreamento 

excessivo pelas árvores, após alguns anos, confere o término do sistema agroflorestal, dando 

início a produção florestal pura, cuja permanência dependerá da espécie e densidade de plantio. 

A presente área de estudo está consolidada em plantio de 234,6 hectares na Fazenda Jaspe III e 

IV, pertencente a uma empresa florestal, localizada no km 52 da estrada da Marajoara, no 

município de Ulianópolis, sudeste do Pará. A taxa de sobrevivência da espécie aos quatro anos, 

apresentou valores satisfatórios pós consórcio com culturas anuais, logo, os valores referentes 

a taxa de mortalidade foram reduzidos, podendo-se atribuir esses resultados a características 

ecológicas da espécie como a exigência por luz, além da prática silvicultural utilizada. As 

médias de DAP e altura para a espécie aos quatro anos de idade pós sistema taungya, foram 

similares a valores de monocultivos com a mesma faixa de idade. As classes diamétricas 

centrais concentraram o maior número de indivíduos. O volume médio estimado de madeira 

com casca, aos quatro anos de cultivo, apresentou valores abaixo em relação aos encontrados 

na literatura para diferentes tipos de sistemas agroflorestais e próximos aos de monocultivos.  

 

Palavras chave: Consórcio, Volume, SAF temporário.   
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ABSTRACT 

 

SAFs are conceptualized as a sustainable land management system that increases land yield by 

combining the production of forest plants with agricultural and / or animal crops simultaneously 

or consecutively, deliberately, on the same land unit, involving land management practices. 

management in line with the local population. Excessive shading by the trees, after a few years, 

leads to the end of the agroforestry system, starting pure forest production, whose permanence 

will depend on the species and planting density. The present study area is consolidated in a 

234.6 ha plantation on Fazenda Jaspe III and IV, belonging to a forestry company, located at 

km 52 of Marajoara road, in the municipality of Ulianópolis, southeastern Pará. The survival 

rate of this species At four years of age, it presented satisfactory values after intercropping with 

annual crops, therefore, the mortality rate values were reduced, and these results can be 

attributed to the ecological characteristics of the species, such as the requirement for light, in 

addition to the silvicultural practice used. The mean DBH and height for the species at four 

years of age after taungya system were similar to values of monocultures with the same age 

range. The central diameter classes concentrated the largest number of individuals. The 

estimated average volume of wood with bark, at four years of cultivation, presented values 

below those found in the literature for different types of agroforestry systems and close to those 

of monocultures. 

 

Keywords: Consortium, Volume, Temporary SAF. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os sistemas agroflorestais compreendem práticas de uso da terra em que árvores e/ou 

arbustos fazem parte do sistema de produção com animais e culturas agrícolas, gerando 

benefícios resultantes das interações econômicas e ecológicas entre seus componentes, podendo 

ser instalados e manejados simultaneamente e sequencialmente no tempo e no espaço, em 

caráter permanente ou temporário (MONTAGNINI, 1992). 

A prática desses sistemas é extremamente positiva para a sustentabilidade do ambiente. 

No entanto, são necessários estudos que venham complementar em outros aspectos importantes 

para promover o melhor aproveitamento do seu potencial e, assim, motivar sua implementação 

no setor agrário e nos sistemas de produção brasileiros (MAGALHÃES, et al., 2014; SALES, 

2018). 

A adoção de sistemas que consorciam culturas agrícolas com espécies florestais vem 

crescendo a cada ano no Brasil, por ser uma das maneiras que asseguram a renda durante o ano 

todo, diminuindo os riscos inerentes a inviabilidade econômica do empreendimento. Essa 

prática é comum principalmente em regiões que as atividades são baseadas no meio rural, como 

por exemplo, em municípios que apresentam condições propícias ao desenvolvimento das 

atividades tanto florestais quanto agrícolas, onde são cultivadas culturas como a soja, milho, 

sorgo, além de espécies florestais como paricá, eucalipto, entre outras. O uso de um sistema 

baseado na integração vegetal permite um novo modo de subsistência (OHASHI et al., 2004; 

SILVA et al., 2015). 

O consórcio de essências florestais com cultivos agrícolas, são vistos como uma das 

melhores formas para a redução nos gastos com insumos e de intensificação em áreas já 

consolidadas, tendo como comparação os monocultivos. Diminuir os custos de implantação e 

manutenção de plantios comerciais são parâmetros que podem ser explorados dentre esses 

sistemas. 

A escassez de informações sobre o crescimento das espécies florestais nativas em 

plantios pode ser considerada um, dentre os demais fatores limitantes para o aumento das áreas 

reflorestadas para fins ambientais e econômicos. O conhecimento das características ecológicas 

e silviculturais da classe nativa em experimentos são importantes na tomada de decisão para a 

escolha correta das espécies que irão compor os SAF’s. 

Esse novo nicho também foi influenciado pela chegada de novos modelos de produção, 

baseada sobretudo, na sustentabilidade. Com isso, surgiram novos meios que permitiram a 
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excluí palavras destacadas em amarelo. pois se gera benefícios econômicos e ecológicos. ou reescrever pois com essas palavras fica confuso.
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obtenção da matéria prima, principalmente oriunda de fontes alternativas e o reflorestamento 

de espécies de rápido crescimento como o paricá (TEREZO, 2010; SILVEIRA, 2014). 

Nos últimos anos ocorreu um crescente investimento em plantios homogêneos ou 

consorciados de espécies florestais de rápido crescimento e de alto valor comercial, que vieram 

a se tornar alternativas para as empresas do setor florestal, face ao atual momento de 

inviabilidade na extração da madeira de matas nativas (HOFFMAN et al., 2011). 

 O cultivo com o paricá vem sendo empregado em sistemas agroflorestais, e constitui 

uma alternativa para o desenvolvimento sustentável, podendo ser implantados em áreas já 

degradadas (LEÃO et al., 2011). A expansão dessa espécie arbórea, está inerente a adaptação 

edafoclimática, por ser nativa e adaptada ao clima equatorial semiúmido, caracterizado por 

estações secas e chuvosas bem definidas. Além de ser essencialmente heliófila, a espécie não 

apresenta bom desenvolvimento em locais com temperaturas baixas, tendo ocorrência natural 

em altitudes de até 800 m, entretanto na fase adulta, pode atingir aproximadamente 40 m de 

altura e 100 cm de DAP (ROSSI, 1999; SALES, 2018). 

O crescimento e produtividade do paricá pode ser superior se cultivado em sistemas 

agroflorestais, quando comparado aos monocultivos, devido a associação de técnicas de manejo 

utilizadas substancialmente nessas integrações. Entretanto, os principais fatores que 

propiciaram a intensificação dos plantios, além de seu rápido crescimento e acúmulo de 

biomassa, estão ligados à sua capacidade de resiliência ao ataque de pragas e doenças tropicais, 

além da aceitação comercial e os elevados preços dos produtos manufaturados (MELO, 2012). 

Muito em função do seu bom potencial de crescimento e adaptação relatados em 

trabalhos no Norte do Brasil, especificamente no estado do Pará, justifica-se a necessidade de 

estudos que visem o desenvolvimento do paricá em sistema de produção agroflorestal, servindo 

como embasamento teórico para futuros projetos de plantios a nível de grandes consórcios.  

Portanto, o presente estudo visa contribuir para o embasamento teórico e fins de manejo 

com a espécie nessas integrações especificamente, e para a execução de programas com SAF’s, 

em escala comercial na região amazônica. 

 

 

ENGENHARIA
Nota
o reflorestamento é uma fonte alternativa para obtenção de matéria prima?se for é necessário corrigir o texto: "principalmente oriunda de fontes alternativas como o reflorestamento de espécies de rápido crescimento, por exemplo, o paricá". 

ENGENHARIA
Nota
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar o comportamento silvicultural do paricá em Sistema Taungya no município de 

Ulianópolis-PA.  

2.2 Objetivos específicos 

-Determinar as taxas de sobrevivência e mortalidade do paricá em sistema Taungya; 

-Definir as taxas de crescimento em DAP e altura, bem como a distribuição diamétrica 

da espécie florestal em sistema Taungya;  

-Determinar a produção em volume de madeira da espécie em sistema Taungya. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Sistemas agroflorestais 

Os sistemas agroflorestais, também conhecidos por SAFs, são utilizados na Amazônia 

desde a década de 1970. Após a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa), no ano de 1973, em sua chegada à Rondônia, dois anos depois, foi dado início a um 

grande avanço nos estudos sobre os SAFs. Ao mesmo tempo, os próprios produtores 

perceberam as vantagens do uso dos sistemas agroflorestais. Dessa forma, a pesquisa científica 

se uniu ao conhecimento da prática, com benefícios mútuos para a agricultura e o ecossistema 

no estado (OLIVEIRA et al., 2010).  

Tem-se muitas definições sobre sistemas agroflorestais, a Embrapa Florestas optou pela 

seguinte: “um sistema de manejo sustentado da terra que aumenta o rendimento da mesma, 

combinando a produção de plantas florestais com cultivos agrícolas e/ou animais, simultânea 

ou consecutivamente, de forma deliberada, na mesma unidade de terreno, envolvendo práticas 

de manejo em consonância com a população local” (MEDRADO, 2000). 

Os sistemas agroflorestais apresentam-se como uma opção para uma maior 

diversificação das atividades produtivas, excepcionalmente, por valorizar princípios do enfoque 

agroecológico (FEITOSA et al., 2011). A busca por novas práticas e políticas governamentais 

de incentivo à recuperação dos agros ecossistemas fragilizados com a insustentabilidade dos 

monocultivos, vem sendo considerados como boas opções para a ocupação de áreas degradadas 

ou alteradas, como a pecuária extensiva e os grandes latifúndios antropizados. Uma das 

maneiras para se suavizar a pressão sobre o desmatamento, é intensificar o uso do solo em áreas 

já antropizadas, como ocorre com a mesorregião nordeste paraense (FALESI, I. C.; GALEÃO, 

R. R.; 2002). 

Nesse sistema quando são consorciadas diferentes espécies em um único ambiente, 

busca-se imitar ao máximo o comportamento e estrutura da vegetação natural, contribuindo 

assim, em muito para a manutenção e conservação da biodiversidade (SILVA, 2013). 

É necessário, entretanto, que os sistemas agroflorestais sejam bem planejados, 

observando-se aspectos de interação existente entre as espécies, a compatibilidade de 

integração, a utilização de espécies de crescimento rápido, a médio e longo prazo, e a 

viabilidade econômica do sistema ao produtor, visando estimulá-lo a prosseguir com o projeto. 

Nesse sentido, deve-se consolidar ou aumentar a produtividade de SAF´s, através do aumento 

no rendimento por unidade de área (CORDEIRO et al., 2006). 
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Pode-se afirmar que os SAFs cumprem três funções básicas: ecológica, social e 

econômica (OLIVEIRA et al., 2010). A estrutura desses agroecossistemas propicia condições 

de controle a erosão, aprimoramento da estrutura e porosidade do solo, equilíbrio na atividade 

microbiana, sobretudo garantir ao produtor o retorno financeiro capaz de melhorar e aprimorar 

a qualidade de vida e bem-estar social de sua família (FALESI, I. C.; GALEÃO, R. R.; 2002). 

3.2 Sistema Taungya 

O termo “taungya” teve origem na Birmânia, significando “cultivos de encostas”, e foi 

originalmente usado para designar o plantio de árvores em áreas de agricultura migratória. 

Presentemente, esse termo é utilizado para indicar qualquer combinação de cultivos durante as 

primeiras fases de estabelecimento de plantios arbóreos, onde o objetivo principal é a produção 

de madeira (ENGEL, 1999). 

Constitui-se de um sistema de substituição florestal, formado por dois componentes 

principais: um arbóreo (permanente) e outro agrícola (temporário). O componente florestal 

possui desígnio comercial (madeira, fibra, carvão), já o agrícola é circunspeto por culturas de 

subsistência, como feijão e milho, mandioca e arroz, que são utilizados durante os dois a três 

primeiros anos (ALVES, 2009). 

As interações nesse sistema abrangem as interferências entre os elementos (competição, 

efeito alelopático) e o sombreamento das árvores nas plantações. A competição está sujeita as 

espécies escolhidas, densidade e tipo de manejo. O sombreamento excessivo pelas árvores, após 

alguns anos, confere o término do sistema agroflorestal, dando início a produção florestal pura, 

cuja permanência dependerá da espécie e densidade de plantio (ENGEL, 1999). 

Destaca-se como vantagem deste sistema, a visível redução dos custos iniciais de 

implantação e manejo. Possibilitando também a recuperação de áreas antes exploradas, com 

baixo custo. As culturas inseridas conjuntamente além de não prejudicarem o crescimento das 

espécies florestais, em muitos casos tem gerado benefícios às mesmas, contribuindo com a 

obtenção de melhores resultados no desenvolvimento inicial (ALVES, 2009). 

Em sistema Taungya, Medeiros et al., (2015) constatou reduções significativas de 21% 

e 27% nos custos das atividades de implantação e manutenção para plantios clonais e seminais 

em relação ao monocultivo, comprovando sua viabilidade. 

ENGENHARIA
Realce

ENGENHARIA
Nota
não precisa de parenteses aqui, faz parte do texto a competição, efeito alelopático e sombreamento. são elementos diferentes



18 

 

3.3 A espécie schizolobium parahyba var. Amazonicum (huber x ducke) barneby 

O paricá é uma espécie da família Leguminosae, e ocorre em todo o Brasil, com exceção 

da Região Sul. Na Amazônia encontra-se na mata primária e secundária de terra firme e várzea 

alta dos estados do Pará, Rondônia, Amazonas e Mato Grosso (CARVALHO et al., 2004). 

Segundo Rosa (2006a), com base na área natural de ocorrência do paricá na Amazônia 

brasileira, pode-se inferir que a espécie prefere locais com tipos climáticos, segundo a 

classificação de Koeppen, Aw (clima tropical com temperatura média mensal superior a 18°C, 

com período chuvoso e seco bem definido, sendo presente um total pluviométrico menor que 

60 mm nos meses mais secos) e Am (clima tropical, intermediário entre o Af e Aw, com 

temperatura média mensal superior a 18°C, sem um período seco bem definido).  

É uma árvore intolerante à sombra, tem por característica perder suas folhas 

periodicamente, cuja floração ocorre entre junho e julho, sua frutificação é anual, entre 

setembro e outubro. Geralmente inicia seus eventos reprodutivos entre oito e dez anos, em áreas 

abertas e plantios, e aos doze anos, na floresta (SOUZA et al., 2005). 

A incessante busca de conhecimentos sobre o Paricá, sendo ela de caráter experimental 

ou empresarial, reflete o quão grande é o interesse por essa espécie. A principal razão dessa 

notabilidade é a crescente demanda industrial por madeira de lâminas e compensados para a 

qual a espécie possui grande afinidade na utilização (MARQUES et al., 2006). 

De acordo com Ohashi et al., (2010) o paricá, vem sendo muito utilizado nos sistemas 

de produção florestal (monocultura) e agroflorestal, pela qualidade de sua madeira para 

diferentes fins e pelo rápido crescimento em áreas alteradas, podendo fornecer bens e serviços, 

como prover sombreamento para os plantios de cacau e cupuaçu, ser o tutor vivo para a pimenta 

do reino, e ser componente de diferentes arranjos agroflorestais em pastagens e outros sistemas 

agroflorestais. 

3.4 Aspectos silviculturais do paricá 

O conhecimento de condições ecológicas de uma cultura e o seu comportamento em 

plantios florestais são fatores fundamentais na escolha de espécies potenciais para alcançar alto 

desempenho, em áreas destinadas ao reflorestamento. Características edafoclimáticas auxiliam 

na identificação de áreas com dominância de distribuição de espécies e, podem subsidiar o 

planejamento de implantações em locais de interesse (MONTEIRO, 2013). 

A prática de implantação em áreas degradadas empregando essências florestais nativas 

da floresta amazônica, como o paricá que tem comportamento pioneiro dentre a floresta, ou 
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seja, adaptabilidade ao clima e solos da região com baixa fertilidade é algo corriqueiro na região 

nordeste do Pará (ARCO – VERDE; SCHWENGBER, 2003; MONTEIRO, 2004; OLIVEIRA, 

2009; ROSA, 2006b; RUIVO et al., 2007). 

Relata-se as primeiras pesquisas com paricá em povoamentos puros na década 70, mas 

somente em 1993 a espécie foi efetivamente cultivada em escala comercial, no município de 

Dom Eliseu, PA. Desde então, o paricá vem sendo cultivado a pleno sol. É considerada uma 

espécie arbórea “rústica”, com boa adaptação a solos de baixa fertilidade e manejada com 

práticas silviculturais relativamente básicas (AMATA, 2009).  

Devido ao seu rápido crescimento tanto em altura quanto em diâmetro, o paricá foi 

incluído dentre a seleção de espécies leguminosas para consórcios agroflorestais na Amazônia, 

pois reúne ótimas qualidades silviculturais (CARVALHO et al., 2004). 

É uma espécie essencialmente heliófila, que não tolera baixas temperaturas. Apresenta 

crescimento monopodial, ainda que a céu aberto, com fuste reto e limpo, devido à boa desrama 

natural ou auto-poda. No norte do Mato Grosso, e na região de Paragominas, PA, há muita 

incidência de broca no broto terminal, em função do estresse, a planta é muito suscetível a 

doenças fúngicas (CARVALHO, 2007). 

A espécie apresenta elevado índice de sobrevivência em campo. Em povoamentos com 

boa implantação e bem manejados, é possível alcançar um índice de sobrevivência situado entre 

90% e 95% das mudas plantadas. As operações de colheita ocorrem dentre os 6 a 8 anos de 

idade no estado do Pará (CARVALHO, 2013). 

O custo médio para implantação e condução do paricá pode variar conforme a região e 

as técnicas de preparo de solo e os tratos silviculturais adotados. Durante os 4 primeiros anos 

de 1 ha de paricá, no espaçamento de 4 x 4 m, no município de Dom Eliseu, o custo foi cerca 

de R$ 3,30 por planta, correspondente à R$ 2.062,50 por hectare (AMATA, 2009). Estudando 

o mesmo município e seu entorno, a produtividade média do paricá para Martorano et al., (2010) 

varia de 25 a 30 m3.ha.ano-1. Na região, o desenvolvimento tecnológico de maquinários 

proporcionou maior eficiência, qualidade e padronização de laminados de paricá, gerando a 

regularidade no fluxo de venda e consolidação da cadeia produtiva do paricá no estado do Pará. 

3.5 O paricá em sistemas agroflorestais 

A utilização do paricá em sistemas agroflorestais surgiu no início da década de 70, como 

árvore sombreadora de cultivos perenes, principalmente com as espécies agronômicas do cacau 

e café, culturas estas muito incentivadas principalmente nas áreas de colonização em Rondônia 

(SOUZA, 2003). 
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Os sistemas agroflorestais que tem o paricá como espécie florestal principal possuem 

componentes como espécies frutíferas, culturas anuais, plantas semi-perenes e também outras 

espécies madeireiras nobres que possuem crescimento demasiadamente mais lento (ROSSI et 

al., 1999). Os plantios com a espécie têm excelente índice de sobrevivência, gerando em torno 

de 97,8%, sendo está uma característica indispensável para a manutenção do paricá em projetos 

de reflorestamento ou sistemas agroflorestais (AMATA, 2009). 

São comumente encontradas consorciadas temporalmente ou espacialmente com o 

Schizolobium: café (Coffea), cacau (Theobroma cacao), goiaba (Psidium guajava), pupunha 

(Bactris gasipaes), guaraná (Paullinia cupana), cupuaçu (Theobroma grandiflorum), acerola 

(Malpighia glabra), mogno (Swietenia macrophylla), cedro-rosa (Cedrela odorata), teca 

(Tectona grandis), freijó (Cordia spp.), cerejeira (Cerasus), ipês (Handroanthus) e castanha-

do-brasil (Bertholletia excelsa). Entre as culturas anuais ou semiperenes destacam-se: mandioca 

(Manihot esculenta), arroz (Oryza sativa), milho (Zea mays), feijão (Phaseolus vulgaris), 

banana (Musa), abacaxi (Ananas comosus) e pimenta-do-reino (Piper nigrum). Este tipo de 

sistema permite o aproveitamento nos primeiros dois anos do plantio para o cultivo das culturas 

agrícolas anuais, devido ao sombreamento ser relativamente baixo nessa fase (SOUZA, 2003; 

OHASHI et al., 2010; AMATA, 2009; SALES, 2018). 

Além dos modelos arranjados com culturas perenes e a pecuária, muitos outros podem 

ser implantados, inclusive o consorcio do paricá com outras espécies madeireiras de interesse 

econômico (Freijó, Castanha, Mogno, Cedro, Teca), obtendo-se assim interações relativamente 

mais complexas, de forma a sempre considerar as exigências ecológicas de cada cultura na 

definição do arranjo espacial do plantio (SOUZA, 2003). 

 Na maior parte dos casos, a opção pelas espécies está voltada a sistemas agrícolas de 

produção, não se tendo conhecimento das interações ecológicas e econômicas. Desta forma, a 

combinação no tempo e espaço de paricá apresenta potencial para se incorporar em sistemas 

agroflorestais, de forma complementar e sinérgica com produção agrícola nos primeiros anos 

de implantação do experimento (CORDEIRO et al., 2004). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Área de estudo 

A presente área de estudo está consolidada em plantio de 234,6 hectares na Fazenda Jaspe 

III e IV, pertencente a uma empresa florestal, localizada no km 52 da estrada Marajoara, no 

município de Ulianópolis, sudeste do Pará, sob as coordenadas 03º 44' 31"S de latitude e 47º 

29' 41"W de longitude. 

Figura 1- Área de estudo, localização do município de Ulianópolis - PA. 

Fonte: Autores. 

A vegetação original da fazenda era constituída por Floresta Tropical Densa submontana 

(IBGE, 2004). O clima da região é classificado como mesotérmico e úmido, tipologia climática 

Aw (Classificação de Köppen). A tipologia de solos predominante é o Latossolo Amarelo com 

textura argilosa e o relevo é considerado plano a suavemente ondulado (VELOSO et al., 1991; 

SUDAM, 1993; EMBRAPA, 2013). A temperatura média anual é de 27 °C, com umidade 

relativa do ar média variando entre 42 e 92%. A precipitação pluviométrica média anual é de 

2.000 mm, com estação chuvosa de dezembro a maio (INMET, 2019). 

 

ENGENHARIA
Realce

ENGENHARIA
Nota
substituir o que está destacado por pertencente ao Grupo Arboris

ENGENHARIA
Nota
faltou chamar a figura 1 (Figura 1).

ENGENHARIA
Nota
descreveria a legenda:Localização da área de estudo, no município de Ulianópolis-PA.



22 

 

Figura 2- Médias de precipitação e temperatura dos anos de 2015 a março de 2019 da região de 

Ulianópolis - PA. 

Fonte: INMET, 2019. 

4.2 Descrição do experimento  

O experimento foi instalado em sistema composto por paricá, consorciado com soja 

(Glycine max (L.) Merr.), no primeiro ano, e milho (Zea mays L.) no segundo, sistema esse 

denominado como taungya. 

A área onde o experimento está localizado foi desflorestada antes de 1995 e submetida 

ao cultivo de plantas forrageiras para criação de gado de corte em sistema extensivo até 2004, 

como poder ser visto abaixo (Tabela 1). 

Tabela 1- Histórico de uso e cobertura do solo da área experimental, em Ulianópolis-PA. 

Ano Componentes vegetais do sistema Caracterização da Área 

1970  Área com várias espécies  Remoção da floresta nativa 

1971  Panicum maximum cv. colonião  Implantação da pastagem 

1971-1979  Panicum maximum cv. colonião  Não manejada 

1980  Brachiaria humidicola  Renovação da pastagem 

1980-2000  Brachiaria humidicola  Não manejada 

2001 Brachiaria brizantha cv. marandu  Renovação da pastagem 

2001-2004 Brachiaria brizantha cv. marandu  Não manejada 

2004-2011  Área em regeneração Pousio 

2011-2013  Oryza sativa  Cultivo convencional 

2013-2014  Glycine max  Cultivo convencional 

2015 Schizolobium Parahyba var. Amazonicum / Glycine max  Sistema Taungya 

2016 Schizolobium Parahyba var. Amazonicum / Zea mays L. Sistema Taungya 

2019 Schizolobium Parahyba var. Amazonicum Monocultivo 

Fonte: Adaptado de SALES, 2018. 

 Entre os anos 2004 e 2011 houve ausência de atividade na área, ficando a mesma em 

pousio. Nos seguintes, até o ano de 2014, houve cultivo convencional de arroz e soja. 
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A implantação do experimento foi embasada pelo estudo de Monteiro (2013) e Tourne 

et al., (2016), alocado em uma zona de elevado potencial para o plantio do paricá. A introdução 

do consorcio de soja-paricá foi estabelecido conforme metodologia do estudo de Martorano et 

al., (2016), onde estão descritas as práticas convencionais de preparo do solo e tratamentos 

culturais específicos para cada espécie realizados dentre o experimento em questão.  

Em 2015, antes da implantação do experimento, foram realizadas análises químicas e 

físicas de amostras do solo retiradas na profundidade de 0-20 cm, utilizando a metodologia 

proposta pela EMBRAPA (2017). 

Na pré-implantação do sistema agroflorestal foi realizado preparo do solo mecanizado 

em área total com aração, gradagem e subsolagem, juntamente com a aplicação de 2.000 kg. 

ha-1 de calcário dolomítico (PRNT 95%) para elevar a saturação por bases do solo a 60% e 

consequentemente elevar o potencial hidrogênionico (Ph) na área experimental, bem como a 

disponibilização de cálcio e magnésio, aplicação essa realizada de acordo com as 

recomendações obtidas a partir do diagnóstico pedológico. Para amenizar a competição inicial 

de espécies invasoras e /ou daninhas foi efetuada dessecação pré-plantio com glifosato (2 l. ha-

1). 

A subsolagem foi realizada com trator de pneu na linha de plantio do paricá, com 

implemento subsolador de haste única regulado para atingir a profundidade de 50 cm no solo. 

A adubação de base para o gênero florestal foi realizada juntamente à subsolagem, com 

aplicação de 300 kg. ha-1 de NPK na formulação 10-30-10, na linha de plantio por meio de 

implemento acoplado no subsolador para liberação do insumo. Simultaneamente ao plantio de 

paricá foi lançado manualmente 30 g de insumo biológico, distante 10 cm da cova. O cultivo e 

as concentrações do insumo biológico foram embasados de acordo com a recomendação de 

Siviero et al., (2008). Aos 60 dias pós plantio foram realizadas operações manuais de adubação 

de cobertura, com aplicação de 200 g cova-1 de sulfato de amônio (NH4SO4 
-2), em coveta lateral 

na distância de 20 cm da cova. 

As sementes do paricá foram escarificadas com lixa e embebidas em água limpa à 

temperatura ambiente para quebra da dormência tegumentar. Na inserção propriamente no solo 

foram utilizadas três sementes por cova (semeadura direta), para que assim seja aumentada a 

taxa de sobrevivência, a cerca de 4 cm de profundidade, e 30 cm de distância uma das outras. 

Com replantio realizado 15 dias após a semeadura. O primeiro desbaste foi realizado aos 60 

dias e o segundo aos 150 dias, sendo mantido o indivíduo com maior vigor. Aos 90 dias foi 

efetuada a capina manual (coroamento) ao redor das plantas em um raio de aproximadamente 

50 cm. O combate a formigas cortadeiras foi realizado com aplicação de 10 g de isca granulada, 
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à base de sulfluramida, por m² de terra solta do ninho, no carreiro próximo aos olheiros dos 

formigueiros. 

A semeadura do paricá e da soja ocorreram simultaneamente, em janeiro de 2015, e a do 

milho em fevereiro de 2016. A espécie florestal foi plantada em espaçamento 5 x 2 m com 

densidade de 1.000 árvores ha-1. A soja e o milho foram cultivados nas entrelinhas do paricá. O 

plantio da soja (cultivar AN93101) foi realizado no espaçamento de 0,45 x 0,08 m, perfazendo 

um total de 80% da área ocupada pela cultivar e densidade aproximada de 278 mil plantas ha-

1. O milho foi acondicionado no espaçamento de 0,70 x 0,23 m, totalizando 56% da área 

ocupada pelo cultivo e densidade média de 62 mil plantas ha-1. 

Figura 3- Layout do consorcio com as culturas anuais (1º - ano: soja + paricá; 2º - ano: milho + paricá). 

Fonte: Autores. 

As sementes de soja passaram por inoculação com fungos e bactérias, o processo foi 

realizado cerca de 72 horas antes da semeadura, com o intuito de manter a viabilidade do grão. 

A soja foi inserida ao solo juntamente com a adubação de base mediante aplicação de 400 kg. 

ha-1 de NPK, na formulação 02-25-20, em filete contínuo nas linhas de plantio da cultura. 

Passando-se 30 dias, foi realizada a adubação de cobertura com aplicação foliar de 7 l. ha-1 de 
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macro e micronutrientes (5% de N, 8% de P2O5, 5% de K2O, 10% de Ca, 5,6% de Mg, 0,4% 

B, 0,2% de Cu, 10,5% de Mn e 1% de Zn) respectivamente. 

O controle fitossanitário da soja foi conduzido de acordo com a recomendação técnica 

para a cultura, sendo realizadas aplicações periódicas de inseticidas, herbicidas e fungicidas. A 

colheita foi realizada mecanicamente em abril de 2015, conforme a (Figura 4). 

Figura 4- a) Implantação do sistema soja-paricá; b) experimento no 1º ano; c) Soja próximo da colheita; 

d) Colheita da soja no experimento.  

Fonte: Grupo arboris. 

Para o plantio do milho foi realizado preparo do solo com aração e gradagem nas 

entrelinhas da espécie alvo do sistema. O milho foi semeado simultaneamente à aplicação de 

200 kg. ha-1 de NPK na formulação 10-28-20, em filete contínuo nas linhas de plantio do 

cultivar. A adubação de cobertura foi realizada 30 dias após o plantio, com 200 kg. ha-1 de NPK 

na formulação 20-00-20, adubação essa em filete contínuo próximo às linhas de plantio do 

milho. O controle fitossanitário foi realizado conforme recomendação técnica, havendo 

aplicação periódica de herbicida. A colheita foi realizada mecanicamente em junho de 2016 

conforme a (Figura 5). 
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Figura 5- a) Parcela no consorcio milho-paricá; b) experimento no 2° ano com milho; c) Distancia do 

milho para o paricá; d) Colheita do milho no experimento. 

Fonte: Grupo arboris. 

4.3 Análise dos dados 

Partindo-se da coleta das variáveis desejáveis em campo, foram calculados: sobrevivência 

e mortalidade, médias de DAP, altura e distribuição diamétrica por classes, juntamente com os 

volumes relacionados a produção de madeira do paricá, os dados foram tabulados e analisados 

com o auxílio da ferramenta do pacote Office excel® (versão 2016). 

4.4 Delineamento experimental 

O delineamento experimental partiu da distribuição ao acaso das 16 parcelas permanentes 

na área. Cada parcela correspondeu a três linhas com 10 árvores cada, sendo aproximadamente 

de 15 x 20 m (300 m², totalizando 30 árvores por parcela) sendo referente a 4.800 m² de área 

abrangente das parcelas. Todas as árvores das parcelas foram demarcadas a altura de 1,30 m do 

solo, com o intuito de definir o ponto de mensuração do DAP, e com finalidade de diferir os 

indivíduos amostrais dos demais. 

 

 η =
t2*S

2

E2
 (1) 
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Onde:  

η – Número de amostra necessária;  

t- Valor tabelado (tabela de Student a 5%);  

S²- Variância da amostra analisada; 

E- Erro máximo admissível, sendo erro de 10% (E = (0,1*X̅). 

4.5 Volume com casca 

Utilizou-se abaixo (Equação 2) para estimar o volume de madeira com casca em cada 

parcela, por meio da equação volumétrica proposta por Hoffmann et al., (2011). 

 Vc/c = 0,000079 * DAP
 2,036925 * H 0,70924 (2) 

Onde:  

Vc/c – Volume com casca; 

DAP -  Diâmetro a 1,30 m de altura do solo (cm); 

H – Altura (m). 

4.6 Intensidade amostral 

A intensidade amostral levou em consideração o método de amostragem aleatório simples 

para a variável volume, e posteriormente convertido para m3. ha-1 (Equação 4) através do fator 

de proporcionalidade (Equação 3), para a determinação do número de amostras necessárias foi 

considerado um limite de erro de até 10%. Segue abaixo as equações utilizadas: 

 Fp = A/a (3) 

 
VOL (m3. ha-1) = Vol (m3) * Fp 

 
(4) 

Onde: 

Fp – fator de proporcionalidade; 

A – Área de 1 hectare;  

a – área da unidade de amostra (parcela); 

VOL - Volume (m3). 

4.7 Periodicidade de mensurações 

O monitoramento das 16 parcelas ocorreu em três ocasiões. A primeira mensuração foi 

realizada em 25 de fevereiro de 2015, na qual utilizou-se paquímetro em milímetros para a 
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ficou confuso. sugiro reescrever: Para estimar o volume com casca de parica em cada parcela, utilizou-se a equação (Equação 2) volumétrica proposta por Hoffmann et al., (2011)
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medição direta do DAP e para a estimação da altura uma vara de 2,20 m graduada a cada 10 

cm. A segunda medição ocorreu no dia 07 de novembro de 2016, o diâmetro e a altura comercial 

(Hc) foram mensurados quantitativamente com fita centimétrica e clinômetro, respectivamente. 

Por fim, o terceiro monitoramento ocorreu no dia 14 de março de 2019, sendo verificadas as 

mesmas variáveis da segunda ida a campo, diferindo apenas na demarcação dos pontos de cada 

uma das parcelas com o auxílio do GPS Garmin, para fins de geração do mapa da área de estudo 

da presente monografia. 

Figura 6- Estimação da altura utilizando o clinômetro (a) e mensuração do DAP com fita centimétrica 

(b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores. 

4.8 Sobrevivência 

Durante o inventário foram identificadas e quantificadas as árvores mortas e/ou ausentes, 

com a finalidade de calcular o percentual de sobrevivência do povoamento. O percentual de 

sobrevivência foi definido pela razão entre o número de indivíduos vivos ao final das avaliações 

e o número de indivíduos ausentes. Para determinar a sobrevivência, será utilizada a (Equação 

5): 

  

𝑺 (%) =
(𝑁𝑉 ∗ 100)

𝑁𝑇
 

 

(5) 

b a 
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Em que: 

NT- Número total de mudas da enésima espécie; 

NV- Número total de mudas vivas da enésima espécie. 

4.9 Mortalidade 

A mortalidade dos indivíduos foi constatada, a partir do número de plantas mortas e/ou 

ausentes de acordo com a última avaliação em campo realizada, dividida pela densidade de 

plantas amostrais alocadas em cada parcela, multiplicado por cem para fins de percentagem. 

Conforme a (Equação 6): 

 
M(%) =

NM 

DP
* 100 (6) 

Em que: 

NM- Número de plantas mortas; 

DP- Densidade de plantas por parcela. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Sobrevivência e mortalidade 

O paricá apresentou média de sobrevivência aos quatro anos de idade, após sistema 

taungya, de 93,13%. A parcela de número três obteve o menor valor percentual 83,33%, por 

outro lado, as unidades amostrais de números 9 e 15 obtiveram excelência nas taxas de 

sobrevivência. Estando esses valores, diretamente ligados ao número de indivíduos vivos nas 

parcelas do experimento, como demonstra a (Tabela 3). Foi constatado a ausência de 33 

indivíduos totais nas parcelas.  

Analisando a mesma área experimental do presente estudo, Martorano et al., (2016), aos 

12 meses de idade do experimento, encontrou taxa de sobrevivência de 97,7% para o paricá, e 

posteriormente no de Leal (2017), que aos 21 meses, encontrou 96,3% de sobrevivência. Pode-

se inferir que, comparado aos 12 meses pós implantação obteve-se uma variação na taxa de 

sobrevivência de 4,57% e aos 21 meses 3,17%, conforme a (Tabela 2), demonstrando uma baixa 

variação desde a implantação até os 4 anos do paricá pós cultivo em sistema. 
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Tabela 2- Comparativo de taxas de sobrevivência obtidos na mesma área e em outros estudos na 

literatura. 

Área Idade Sobrevivência (%) Var(%) Regime Autor 

Ulianópolis - PA 12 Meses 97,7 4,57 SAF Martorano et al., 2016. 

Ulianópolis - PA 21 Meses 96,3 3,17 SAF Leal, 2017. 

Ulianópolis - PA 4 Anos 93,13 - SAF Presente estudo 

Santarém - PA 15 Meses 97 - SAF Pimentel et al., 2018 

Santarém - PA 15 Meses 94 - SAF Pimentel et al., 2018 

Paragominas - PA 12 Meses 96,67 - Monocultivo Silva et al., (2011) 

Paragominas - PA 6 Meses 59,81 - ILPF Silva et al., (2011) 

Tailândia - PA 3 Anos 90,63 - Monocultivo Rodrigues et al., (2016) 

Fonte: Autores. 

Estudando o crescimento e sobrevivência de espécies arbóreas em sistema agroflorestal 

no município de Santarém-PA, Pimentel et al., (2018) encontrou valores médios de 

sobrevivência para o Paricá de 97% em regime de manejo mecanizado e 94% em semi-

mecanizado, valores esses relativamente próximos aos obtidos no presente estudo, podendo-se 

associar que o manejo adequado e o preparo de área mecanizado, podem subsidiar melhores 

resultados para o número de indivíduos vivos após a implantação. 

Silva et al., (2011) comparando a taxa de sobrevivência do paricá em monocultivo e em 

ILPF, encontrou 96,67% para o cultivo solteiro aos doze meses e 59,81% em consorcio ao sexto 

mês após o plantio, o mesmo também relata que a baixa taxa de sobrevivência para o sistema 

consorciado está relacionada ao ataque de pragas. 

Inferior aos valores obtidos no presente estudo, Rodrigues et al., (2016) encontrou para 

o paricá em monocultivo taxa de sobrevivência de 90,63%. Demonstrando que o paricá é uma 

espécie nativa que quando bem maneja se adequa perfeitamente em sistemas de consorcio, 

apresentando bons resultados em relação a variável em questão. 

A taxa de sobrevivência de indivíduos arbóreos pode variar por diferentes fatores, como 

por exemplo a má escolha de espécies para plantio e o tempo de permanência da mesma em 

campo (MARTINOTTO et al., 2012). 

 Os elevados valores de taxa de sobrevivência, sobretudo para o experimento em questão, 

estão associados à excelente capacidade adaptativa e de estabelecimento da espécie nas 

condições do local, bem como ao manejo empregado, em que foram inseridas três sementes por 

cova, sendo realizados desbastes periódicos, de modo a selecionar os indivíduos de maior vigor. 
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Tabela 3- Taxas de sobrevivência e mortalidade do Paricá após cultivo consorciado. 

Nº Parcela Mortalidade (%) Sobrevivência (%) 

1 (n=29) 3,33 96,67 

2 (n=28) 6,67 93,33 

3 (n=25) 16,67 83,33 

4 (n=29) 3,33 96,67 

5 (n=28) 6,67 93,33 

6 (n=28) 6,67 93,33 

7 (n=29) 3,33 96,67 

8 (n=29) 3,33 96,67 

9 (n=30) 0,00 100,00 

10 (n=28) 6,67 93,33 

11 (n=27) 10,00 90,00 

12 (n=26) 13,33 86,67 

13 (n=27) 10,00 90,00 

14 (n=26) 13,33 86,67 

15 (n=30) 0,00 100,00 

16 (n=28) 6,67 93,33 

Médias 6,87 93,13 

Em que, n = Número de indivíduos vivos. 

Fonte: Autores. 

A média total de mortalidade do paricá aos quatro anos de idade pós sistema taungya foi 

de 6,87%. Sendo a mortalidade inversamente proporcional a sobrevivência, a parcela de número 

três obteve o maior valor percentual de mortalidade 16,67%, as unidades amostrais de número 

9 e 15 não apresentaram indivíduos mortos, como demonstra a (Tabela 3). Foi verificado um 

número total de 447 arvores vivas. 

Rodrigues et al., (2016) encontrou para o paricá em monocultivo taxa de mortalidade de 

9,38%, valor esse superior ao encontrado no presente estudo. Levando em consideração a taxa 

de mortalidade, essa pode estar relacionada ao nível de competição entre os indivíduos 

consorciados e pelo espaçamento adotado entre as espécies. 

Superior ao valor encontrado neste trabalho, Cruz et al., (2009) avaliando espécies 

florestais em uma capoeira de 17 anos, encontrou para o paricá valor médio de taxa de 

mortalidade correspondente a 7,8%. 

Avaliando a mortalidade do paricá em área de floresta secundária, manejado com 

queima e sem queima, Souza et al., (2016) encontrou 88% de mortalidade para o paricá no 

manejo sem queima. O desenvolvimento da espécie em sistema sem queima caracteriza 

comportamento intolerante a baixa disponibilidade de luz, sendo a espécie essencialmente 

heliófila, explica-se o sucesso do paricá em estabelecimentos homogêneos e consórcios onde a 

mesma é a cultura alvo, pelo fato de ser posta a pleno sol. 
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Os paricazeiros apresentam altas taxa de mortalidade quando cultivados em área de 

vegetação secundária, a mortalidade aumenta proporcionalmente com a idade da planta, dentre 

os principais fatores relacionados a mortalidade dessa espécie, estão ligados: a pouca 

disponibilidade de luz, competição por nutrientes, água, e falta de manejo adequado (GOMES 

et al., 2010). 

 5.2 Média de DAP, altura e distribuição diamétrica 

O histórico de crescimento em DAP e altura para o período em que foi consorciado o 

paricá com a soja (2015), apresentou DAP médio de 3,85 cm e altura de 3,24 m. O paricá com 

o milho (2016), apresentou DAP de 7,89 cm e de altura 9,07 m. Conforme representados na 

(Figura 7). 

Figura 7- Histórico de DAP e altura nos primeiros anos de implantação do sistema taungya. 

Fonte: Autores. 

A média geral das parcelas amostrais do DAP para o paricá aos 4 anos de idade pós 

sistema taungya foi de 14,56 cm sendo para a altura de 11,55 m. Destacam-se as parcelas 14 

para o DAP com média de 16,09 cm, e a unidade amostral número 2 para a altura com média 

de 12,50 m, e as parcelas 3 e 15 com as menores médias sendo 13,62 cm para o DAP e 10,22 

m para a altura respectivamente, conforme demonstra as (Figuras 8 e 9). 
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Figura 8- Médias de DAP das 16 parcelas amostrais do experimento. 

 Fonte: Autores. 

 

Figura 9-  Médias de Altura das 16 parcelas amostrais do experimento. 

Fonte: Autores. 

Estudando o crescimento e produção do paricá em monocultivo e em sistema ILPF, 

Silva; Sales (2018) encontraram valores médios de 18,8 m para altura total e 19,6 cm para o 

DAP aos quatro anos em sistema de integração lavoura pecuária floresta. Já em monocultivo os 

valores foram de 19,1 m para a altura e 14,0 cm para o DAP aos quatro anos. Valores esses 

superiores aos encontrados no presente trabalho, diferindo apenas para o DAP da espécie em 

cultivo solteiro. 

Superior aos valores encontrados, Rodrigues et al., (2016) avaliando o desenvolvimento 

vegetativo do paricá em diferentes sistemas de cultivo em áreas de reflorestamento, encontrou 

DAP médio de 15,93 cm e 16,63 cm para o paricá com cincos anos de idade em dois cultivos 

consorciados. Entretanto, o paricá em monocultivo apresentou DAP de 14,5 cm, valor esse 

semelhante ao obtido no presente estudo. 
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No estudo de Silva et al., (2011) o DAP para o segundo ano de implantação foi de 10,03 

cm e 10,15 cm no sistema ILPF e monocultivo, respectivamente. 

Estudando o desenvolvimento silvicultural de duas espécies em resposta a adubação 

fosfatada, Monteiro (2015) obteve que o paricá foi a espécie nativa que apresentou o melhor 

desempenho, atingindo valores médios de DAP de 11,6 cm e altura de 15,1 m aos quatro anos 

de idade, valores próximos aos obtidos nesse estudo. 

Kazama (2017) encontrou valores médios para o paricá em espaçamento 4 x 3 de 10,56 

cm para o DAP e 15,05 m para altura, já em espaçamento 3 x 2 foi encontrado 8,53 cm para o 

DAP e 11,38 m para a altura, ambos os sítios com quatro anos de idade. O que reforça a ideia 

de que quanto mais adensado, menores as taxas de crescimento por planta, devido a competição 

interespecífica. 

Em sistema ILPF o paricá, aos três anos de idade, atingiu a média de 14,0 m em altura 

e 13,6 cm em DAP. Os valores médios de altura e diâmetro do paricá aos cinco anos após o 

plantio, qualificam a espécie para ser utilizada em sistemas ILPF e demais consórcios com 

culturas anuais na Amazônia (SILVA; SCHWARTZ, 2019). 

Cordeiro et al., (2015) estudando o desempenho da espécie florestal cultivada em 

monocultivo e em sistemas agroflorestal, ressalta que o paricá apresenta crescimento superior 

para as variáveis altura e diâmetro, quando consorciado em sistema agroflorestal. 

O maior crescimento em diâmetro do paricá quando cultivado em sistema consorciado, 

pode ser elucidado pela adoção de maiores espaçamentos entre os renques, reduzindo a 

competição entre plantas, e neste caso também, dando maior aporte de biomassa ao solo devido 

a presença das culturas anuais, influenciando no desempenho da espécie florestal (SILVA et 

al., 2015). 

Essas variações sobre as características dendrométricas, conforme demonstrado pelos 

resultados aqui obtidos e os buscados na literatura, ocorrem em função da variação do material, 

idade, espaçamento de plantio, assim como as influências externas do ambiente como o clima, 

qualidade do solo, precipitação e o fato do consorcio a culturas anuais dentre os primeiros anos 

de implantação. 

É pertinente ressaltar que, a otimização quantitativa e qualitativa observada na espécie 

florestal não é apenas devido a eliminação progressiva de espécies invasoras por parte do 

consórcio, mas como também pelo benefício proporcionado pelas adubações realizadas na soja 

e no milho, tendo também influencia da biomassa vegetal deixada no solo após a colheita das 

culturas agrícolas. 
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A distribuição diamétrica dos indivíduos arbóreos compreendeu uma amplitude total de 

11 cm, agrupadas em seis classes com intervalo de 2,99 cm na amplitude da primeira classe, e 

1,9 cm nas demais. Sendo a classe 7 - 9,99 com a menor ocorrência de indivíduos, e a classe 14 

- 15,99 possuindo o maior número de árvores por classe de diâmetro, conforme a (Figura 10). 

Figura 10- Distribuição diamétrica para o povoamento de Schizolobium parahyba var. amazonicum 

(Huber ex Ducke) Barneby no município de Ulianópolis, Pará. 

 Fonte: Autores. 

No estudo de Ferreira; Melo (2006) foram coletados dados de 431 árvores dispostas em 

18 unidades amostrais, encontraram para o paricá que a classe diamétrica que obteve a maior 

frequência de indivíduos foi de 21,8 - 26 cm de diâmetro. 

Avaliando a distribuição diamétrica do paricá sobre a influência de dois sítios, com 

intervalo de classes de 2 em 2 cm, Kazama (2017), obteve para o sítio bom que a espécie aos 

quatro anos apresentou maior frequência na classe de 14 – 16 cm e para o sítio ruim de 12 – 14 

cm. 

No estudo de Monteiro et al., (2010) os dados de desenvolvimento do paricá aos quatro 

anos de idade apresentaram distribuição normal, proporcionando maiores observações nas 

faixas de 15 – 18 cm de DAP valores esses semelhantes aos obtidos no presente estudo. 

Assim como no presente estudo, Andrade; Santos, (2019) observaram que as classes 

centrais concentraram o maior número de indivíduos por intervalos de diâmetro. 

Nota-se que o ingresso das árvores em novas classes de diâmetro diminui com o 

aumento da idade, comportamento esse já esperado e justificado pela competição entre os 

indivíduos (SANTOS, 2012). 
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 5.3 Volume de madeira 

As informações estatísticas referentes a intensidade amostral para a estimativa da 

variável volume na área em estudo seguem abaixo representadas (tabela 4). 

Tabela 4- Estatística referente a intensidade amostral e volume estimado para o paricá pós cultivo em 

sistema taungya. 

VARIÁVEL VALOR UNIDADE 

Média 105,212357 m3.ha-1 

S 9,454404 m3.ha-1 

CV 8,986021 % 

Erro absoluto (EA) 5,034470 m3.ha-1 

Erro relativo (ER) 4,785056 % 

Limite inferior do IC 100,427301 0,95 

Limite superior IC 109,997413 0,95 

Nº de parcelas ideal 4 Parcelas 

Nº de parcelas real 16 Parcelas 

S- Desvio padrão; CV- Coeficiente de variação; IC- Intervalo de confiança. 

Fonte: Autores. 

O coeficiente de variação apresentou baixa dispersão (8,98%), esse valor foi menor que 

o encontrado por Fick (2011), em que, realizando estudo sobre a amostragem para inventário 

em sistemas silvipastoris, encontrou valores acima de 13% para o coeficiente de variação.  

O erro relativo calculado foi de 4,78%, sendo esse valor dentro do limite máximo 

tolerável de 10%, resultado esse inferior ao encontrado por Fick (2011), utilizando amostragem 

aleatória simples, onde o mesmo obteve um valor no erro amostral maior que 31%. 

Em relação ao número de unidades amostrais foi observado que seriam necessárias 4 

parcelas, sendo esse valor representativo para o experimento. Resultado esse semelhante ao 

encontrado por Fick (2011), onde obteve o valor de 3 unidades para representar o sistema 

silvipastoril levando em consideração o mesmo limite de erro. 

A média do volume estimado por hectare foi de 105,2123 m3 ha-1 (± 9,454404), valor 

esse inferior ao encontrado por Silveira (2014), onde o mesmo objetivou a avaliação econômica 

da produção do paricá em diferentes espaçamentos, e encontrou que no quinto ano em um 

espaçamento de 3m x 3m o volume médio estimado é de aproximadamente 112 m³. ha-1, 

conforme a (Tabela 5). 

Silva e Sales (2018) avaliando o crescimento e a produção do Paricá com diferentes 

idades em sistema integrado e cultivo solteiro obtiveram para o quarto ano volume de 76,5 m3. 

ha-1 no ILPF, e 120,4 m³. ha-1 em monocultivo, sendo que, para o ILPF o valor foi abaixo do 

encontrado nesse estudo, e em implantação convencional similar. 

ENGENHARIA
Nota
o que significa na pratica o coeficiente de variação?

ENGENHARIA
Nota
achei muito interessante saber o numero mínimo estatisticamente de parcelas para representar o povoamento.
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Estudando a seleção de espécies para utilização em sistemas agroflorestais, Souza et al., 

(2008) observou que, o paricá obteve melhor resultado em relação as demais espécies, com 

volume médio de 129,9 m³. ha-1, aos quatro anos de idade, seguido pelo taxi-branco (84,9 m³. 

ha-1). O paricá pode ser um importante componente de reflorestamentos na Amazônia, já que é 

uma espécie nativa da região e tem mercado assegurado na produção de compensados e 

laminados. 

Cordeiro et al., (2015) avaliando um SAF com paricá, freijó e curauá encontrou volume 

de 161,57 m3. ha-1, e em consorcio composto por paricá e freijó, obteve volume de 97,50 m³. 

ha-1, ambos aos quatro anos. Levando em consideração os valores obtidos no presente trabalho, 

o encontrado em SAFs obteve média superior, porém o consorcio de paricá e freijó apresentou-

se inferior. 

Tabela 5- Valores de volume m³ ha-1  bem como seus respectivos sistemas de implantação utilizados. 

Autor Espécie Regime Idade (anos) Vol. m³. ha-1 

Silveira (2014) Paricá Monocultivo 5 112 

Silva e Sales (2018) Paricá Monocultivo/ILPF 4 120,4 / 76,5 

Souza et al., (2008) Paricá Saf's 4 129,9 

Cordeiro et al., (2015) Paricá Saf's 4 161,57 

Fonte: Autores. 

Através da estimação do volume é passível de se obter respostas inerentes a viabilidade 

de implantação com determinadas essências florestais, além de fomentar possível aplicabilidade 

dessas espécies em sistemas de consórcio (SILVA; SALES, 2018). 

As diferentes produções volumétricas do paricá dentre um mesmo local e entre regiões, 

reflete a interação espécie x local, aferindo a necessidade de ampliação dos experimentos 

visando à melhoria dos componentes da produção volumétrica, isto é, das variáveis altura e 

diâmetro (RONDON, 2002). 

É sabido que a variável com maior peso utilizada para selecionar espécies em plantios 

comerciais é o volume, sendo assim, o bom desempenho apresentado pelo paricá indica que é 

viável praticar agrossilvicultura com a espécie de forma racional (CORDEIRO et al., 2015). 

É valido considerar também como fato positivo, que o paricá ainda é uma espécie 

incipiente, com baixo desenvolvimento tecnológico, podendo-se prospectar ainda ganhos 

significativos no aumento do crescimento em volume dessa espécie (HOFFMAN, 2011). 

 

ENGENHARIA
Nota
Interessante inserir na tabela os espaçamento de cada estudo. pois mostra a realizado e quanto de paricá por hectare existe. Dessa forma, podemos julgar erroneamente a produtividade do paricá.
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6 CONCLUSÃO 

A taxa de sobrevivência da espécie aos quatro anos, apresentou valores satisfatórios pós 

consórcio com culturas anuais, logo, os valores referentes a taxa de mortalidade foram 

reduzidos, podendo-se atribuir esses resultados a características ecológicas da espécie como a 

exigência por luz, além da prática silvicultural utilizada.  

As médias de DAP e altura para a espécie aos quatro anos de idade pós sistema taungya, 

foram similares a valores de monocultivos com a mesma faixa de idade. As classes diamétricas 

centrais concentraram o maior número de indivíduos. As otimizações quantitativas observadas 

na espécie florestal já em cultivo solteiro, podem estar ligadas ao benefício proporcionado pelas 

adubações realizadas na soja e no milho, tendo também influencia da biomassa vegetal deixada 

no solo após a colheita das culturas agrícolas. Faz-se necessária a realização de pesquisas 

pormenorizadas que verifiquem a relação da existência de interação entre a nutrição dos 

cultivos agrícolas e o crescimento da espécie florestal. 

O volume médio estimado de madeira com casca, aos quatro anos de cultivo, apresentou 

valores abaixo em relação aos encontrados na literatura para diferentes tipos de sistemas 

agroflorestais e próximos aos de monocultivos. Entretanto, essas variações podem ser 

explicadas pelo uso de diferentes equações empregadas pelos autores na obtenção da variável, 

resultando na superestimação ou subestimação do volume. 

 

 

 

 

 

  

ENGENHARIA
Nota
colocar entre parenteses o valor. 

ENGENHARIA
Nota
colocar o valores médios entre parenteses

ENGENHARIA
Nota
em sistemas integrados o volume foi menor comparado a aoutros sistemas??e foi proximo de valores de monocultivo. o numero de árvores/ha em monocultivo não é maior? dependendo do espaçamento o diametro tb é maior.. neste caso não teria um volume maior que sistemas integrados.... confuso

ENGENHARIA
Realce

ENGENHARIA
Nota
o que há de novo no estudo de vcs?1. a manutenção de uma taxa de sobreviência alta e o crescimento do paricá de um sistema que integra agricultura com floresta em larga escala. vcs concordam que isso poderia por algum motivo dar errado? 
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