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RESUMO: Na Amazonia, sao muitos os interesses que tem levado a exploracdo de seus recursos naturals.
0 valor comercial de muitas especies florestais, por exemplo, tern estimulado sua intensiva exploracao, e,
como conseqiiencia, diversas especies correm risco de extingdo. Uma das formas para contribuir para a
salvaguarda desse patrimonio é a utilizacao de sistemas agroflorestais que apresentam inameras vantagens

ecoldgicas, economicas e sociais. Contudo, ha que se investir em mais estudos a respeito de especies
florestais para compor esse tipo de uso da terra, de forma a se ampliar o leque de opciies para os mais
diversos tipos desses sistemas. Neste trabalho, obj etiva- se identificar, a partir do levantamento de
informacties disponiveis na literatura, as especies florestais mais utilizadas em sistemas agroflorestais na
Amazonia brasileira, submetidas a diferentes condicOes bioclimaticas. E para isso, realizou-se a

identificacao de especies florestais, a partir de levantamento bibliografico relativo a sistemas
agroflorestais. Foram detectadas especies em sistemas distribuidos nas mais diversas coordenadas da
regido e submetidos a diferentes zonas bioclimaticas e que, por isso mesmo, acenam para uma ampla
capacidade de adaptacao a diferentes ambientes, facilitando sua adocao. Os resultados obtidos mostraram
que é relativamente pequeno o mimero de especies atualmente utilizadas nessa modalidade de uso da terra,

e que, alem disso, 8 necessario investir mais em trabalhos de pesquisa no sentido de ampliar o
conhecimento sobre novas especies e facilitar a adocao sistemas agroflorestais.

TERMOS PARA INDEXACAO: Sistemas Agroflorestais, Essencias Florestais, Amazonia Brasileira,
Espdcies Multi-uso.

MAIN FOREST SPECIES UTILIZED IN AGROFORESTRY SYSTEMS IN
THE AMAZON
ABSTRACT: In the Brazilian Amazon, there are many interests at stake regarding natural resources
exploitation. The commercial value of many forest species, for example, has stimulated its intensive
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exploration, and, as a consequence, several species are under risk of extinction. The Agroforestry system

is one approach to biodiversity conservation and also includes ecological, economical and social
advantages. However, more studies are necessary regarding forest species to compose this land use type,

in order to have different options for such systems. In the present paper, we identified, based on the
available literature, the forest species more commonly utilized in agroforestry systems in the Brazilian
Amazon, under distinct bioclimatic conditions. The results presented a relatively small number of species
utilized in agroforestry systems, and consequently, it is necessary to further invest in research efforts in
order to expand the knowledge about new species and facilitate the adoption of agroforestry systems.

INDEX TERMS: Agroforestry Systems, Forest Species, Brazilian Amazon, Multipurpose Species

1 INTRODUcAO
Um dos fatos mais importantes ocorridos
nos ultimos anos na sociedade civil refere -sea sua

crescente conscientizacao no que concerne a
necessidade de superar as dificuldades oriundas
do desequillbrio ambiental, com conseqiiencias,

diversos, entre os quais, a exaustao dos solos,
culminando, muitas vezes, em um estado de
degradacao praticamente irreversivel. 0 valor

comercial de muitas especies florestais tem
estimulado sua intensiva exploracao, por varias
decadas, o que levou algumas dessas especies a

receberem tratamento especial do organ

muitas vezes graves, nos campos social,

responsavel pelos recursos naturais do Pais, o

economic° e cultural. E nftida a percepcao de que
esses problemas sao advindos do relacionamento
equivocado do homem com os recursos naturais.

Institute Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos

Segundo Duran e Perez (2000), ao longo

comportamento de configuracao predatoria, pois
o que esta em jogo e o tipo de vida que o homem

Naturais Renovaveis MAMA.

Entretanto, urge a mudanca desse
da evolucao da humanidade, o dificil e instavel

tern sido amenado em ambas as extremidades:
por um lado, a hist6ria se refere aos casos de

tern no futuro. Cada vez mais, sera necessario
escolher entre o desenvolvimento pago com a
deterioracao da qualidade de vida, incluso a

grupos humanos que se extinguiram ao

devastagan do patrimonio natural e o uso

ultrapassar as formas permissiveis e toleraveis da

adequado da terra, determinando uma relacao
compativel entre o desenvolvimento e o uso
racional do ambiente. 0 aproveitamento dos

equilibrio das relacOes entre o homem e a natureza

exploracao de seu entorno natural, por outro,
tambem, a possivel encontrar areas devastadas do
planeta, como resultado da acao antropica, onde é
inviavel qualquer atividade produtiva minima.

recursos naturais, de forma consciente e
apropriada a sua perpetuacao e a manutencao do

bem-estar humane, é uma necessidade que
precisa ser atendida (SILVA, 1988).

Na Amazonia sao muitos os interesses
que tem levado a exploracao de seus recursos
naturais. A atividade agricola, conduzida de forma

a ampliar as areas de desmatamento corn sua
modalidade migrat6ria, tem gerado impactos

128

A exploracao continuada dos recursos
naturais, corn poucas preocupacOes quanto a sua
perpetuacao, tem trazido graves conseqiiencias

qualidade de vida de urn modo geral
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(KOBIYAMA; MINELLA; FABRIS, 2001;
SCHNEIDER et al., 2000; FEARNSIDE, 1993).

produtor, uma vez que, por suas caracteristicas,
leva a diversificacao da produca'o, aumento na

O esgotamento dos solos, a diminuicao dos
estoques de recursos florestais, alteracoes

renda, conservagao do solo, entre outras

microclimaticas, alteracties dos mananciais, entre

al., 1998; BEER; LUCAS; KAPP, 1994).

(GOTSCH, 2004; MENDES, 2003; SMITH et

outros, tem conduzido a sociedade a tomar

medidas e awes direcionadas para sua

No que se refere ao uso de especies

preservacao (FALESI; GALEAO, 2004;

florestais para sistemas agroflorestais, precisa-se

ALMEIDA et al., 1995).

investir nao apenas na divulgagao das
informacOes tecnicas disponiveis, mas,

Urn exemplo, no que se refere as especies

florestais, é o caso do mogno (Swietenia
macrophilla, King). Medidas como reducao de
cotas de exportacao; proibicao da autorizacao de
novos pianos de manejo desde 1996; proibicao do

fundamentalmente, operar awes de plantio e
desenvolvimento, de modo a assegurar, nao
apenas sua perpetuacao, mas sua utilizacao
comercial para os mais variados fins, sem que
afete o estoque natural da floresta.

transporte, processamento e comercializacao
desde 2001, apps a deteccdo de praticas ilegais de

No campo cientifico, estudos de

exploracao no sul do Para (GROGAN;

pesquisa e desenvolvimento tern contribuldo para

BARRETO; VERISSIMO, 2002), tem sido

aplicadas como forma de assegurar a

o conhecimento mais aprofundado tanto de
especies ja intensamente utilizadas, como de

sobrevivencia dessa especie.

especies novas, corn potenciais diversos

restritivas, por mais rigidas e objetivas que

(RIBEIRO; WANDELLI, 2002; ROSA et al.,
2002; MAGALHAES et al., 2000; MENESESFILHO et al., 2000; RODRIGUES et al., 2000).
Igualmente tem se desenvolvido trabalhos junto

possam ser, nem a aplicagdo de leis

ao homem do campo, no sentido de que este possa

Porem, para salvaguardar o patrimonio

natural nao bastam a adocao de medidas
e
regulamentos; é preciso, tambern, uma polftica de
levar a sociedade os conhecimentos necessarios
para induzi-la a uma educacao para corn o uso dos
recursos naturais (SILVA, 1988).

Uma das formas que vem sendo

adotar essas especies florestais em suas areas, o

que, sem dtividas, em muito contribui para a

conservacdo dos recursos naturais, corn
conseqiiente melhoria da qualidade de vida
(ALMEIDA et al., 2004; VEIGA; MANESCY;
DUTRA, 2004; MORO, 1998; VILAR, 1998).

desenvolvida nesse sentido é a utilizagalo de
sistemas agroflorestais, que apresentam inameras

Segundo Yared, Brienza Junior e

vantagens ecologicas, economicas e socials,
tornando-os particularmente apropriados para
diversos fins, entre os quais: reabilitar areas

Marques (1998), as especies florestais destinadas
aos sistemas agroflorestais devem preencher os

degradadas (FALESI; GALEAO, 2004) e

condic-des edafoclimaticas do local onde deverao

assegurar a melhoria da qualidade de vida do

ser plantadas; terem rapid° a muito rapid°
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crescimento; apresentarem baixa

na regiao amazonica, e adotou os seguintes

susceptibilidade a pragas e doencas; possuirem
preferencialmente usos mdltiplos; rebrotarem

procedimentos:

corn facilidade; serem pouco exigentes em termos

a) fez-se o registro das informagOes obtidas, em

nutricionais; serem eficientes na captacao de

formulario pr6prio com vistas a permitir sua

nutrientes; e na'o mostrarem efeitos alelopaticos.

sistematizacao e facilidade de utilizacao. Dente
as diversas informagoes levantadas a respeito dos
sistemas agroflorestais (clima, vegetacao, solo,
estrutura, funcionalidade e responsabilidade

Alem dessas caracteristicas, outra de
grande importancia refere-se a capacidade de
adaptagao das especies as diferentes condicOes

ambientais ou plasticidade fenotipica que, de
acordo corn Schlichting (1989), é a resposta
fisiologica e morfologica de urn organismo para a
mudanca de condicOes ambientais. Representa a
interacao entre fatores ecologicos e o programa de
desenvolvimento do organismo.

tecnica) foram destacadas, para atender as
finalidades do presente trabalho, aquelas

concernentes a estrutura dos sistemas,
notadamente os seus componentes. Nao foram
considerados neste trabalho, os componentes
agricola e animal;

b) elaborou-se uma matriz dicotomica, de
Estudos dessa natureza sao importantes
visto que variacoes ambientais provocam uma
resposta por parte da especie que se submete a
essa nova condicao. Contudo, essa resposta pode
ser positiva ou negativa, pois novas condicOes

presenca e ausencia, corn dupla entrada, em que

podem produzir tens6es que induzem

sistema;

os sistemas pesquisados, em mlmero de 108,

foram arranjados em linhas e as especies
florestais em colunas. Na intersecao das linhas
corn as colunas, situa-se o valor da especie no

caracteristicas em diferentes direcOes. Individuos

geneticamente identicos podem reagir sob

diferentes condicOes, apresentando
caracteristicas distintas (STEARNS, 1989).

c) fez-se, na seqaencia, a digitalizacao dos dados
em programa computacional, de forma a permitir
a geracao de graficos e tabelas, para auxflio na
obtencao de resultados;

0 objetivo do presente trabalho é
identificar, a partir do levantamento de

d) para a definica'o das zonas bioclimaticas, fez-se

informagoes disponlveis na literatura, as especies

a identificagao dos subtipos climaticos
caracteristicos dos pontos geograficos de

florestais que yam sendo mais utilizadas em
sistemas agroflorestais na Amazonia, submetidos
a diferentes condigoes bioclimaticas.

2 MATERIAL E METODOS

localizacao das estacoes phivio-climatologicas.
Este procedimento foi realizado em urn sistema
de informacoes geograficas, no laboratorio da
divisao ambiental do SIPAM, sobre urn mosaico
de imagens de satelite Landsat da regiao;

Este trabalho foi realizado a partir de
informacoes oriundas da sistematizacao de dados
relativos a sistemas agroflorestais desenvolvidos

e) em seguida procedeu-se a identificacao dos
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apendice b, a partir das coordenadas geograficas
dos sistemas agroflorestais situados dentro da area
de influencia de cada estacao. Este procedimento

3 RESULTADOS E DISCUSSAO

foi igualmente realizado em um sistema de
informacOes geograficas, no laboratorio da

os procedimentos metodologicos adotados,

clivisao ambiental do SIPAM;

marginal a direita, tem-se o quantitativo de
ocorrencias da especie nos sistemas. 0 valor

f) digitalizacao dos dados de clima e vegetacao em

numeric° indica o numero de sistemas

planilhas computacionais, de forma a permitir o
ajuste desses dados ao software estatistico. Para
esse procedimento precisou-se codificar os tipos

agroflorestais em que a especie foi encontrada.
Na linha marginal inferior da matriz, tern-se o
ntimero de especies que configuram o sistema em
questa°.

de clima e vegetagao, de caracteres alfa para
caracteres numericos de forma a possibilitar a

De posse das informacOes obtidas corn

obteve-se uma matriz dicotomica, cuja coluna

realizacao de uma analise descritiva
identificacao de quits combinacees bioclimaticas
poderiam ser obtidas;

g) elaborou-se urn quadro resumo, corn as
caracteristicas gerais das especies ocorrentes nos
sistemas agroflorestais, bem como urn "ranking"
das especies, em ordem decrescente do valor de

Foram identificadas 48 especies
florestais, distribuidas em 108 sistemas
pesquisados, com freqiiencias variando de 1 a 33
ocorrencias, ou seja, houve especies que foram
encontradas em apenas um sistema agroflorestal,

enquanto que outras foram encontradas em
diversos sistemas,

ate o maxim° de 33

(Quadro 1).

ocorrencia e a identificacao das Zonas
Bioclimaticas em que essas especies ocorreram.
Quadro 1 Ocorrencia de especies florestais em sistemas agroflorestais praticados na Amazonia
Especies Florestais

Ocorrencia

Especies Florestais

Ocorrencia

Pupunha
Castanha-do-brasil
Agai
Mogno
Teca
Gliricidia

33

Cedro
Tachi-branco
Tatajuba
Freijo -louro
Barbatimao
Cerejeira
Mogno africano
Mulateiro
Palheteira
Amarelao
Quaruba verdadeira
Erytrina poeppigiana
Acacia angustissima
Eucalyptus urophylla
Louro Pirarucu
Macacaporanga
Acacia auriculiformis
Abacaba

4
4

Erithrina berteroana
Morototo

3

Ipe
Jacareuba

1

Eucalyptus camaldulensis

1

Pau -rainha

1

Erythrina fusca
Espinheiro Preto
Tapereba
Eucalyptus urograndis
Copaiba
Virola

1

Parka

Inga
Seringueira
Acacia mangium
Freijo
Andiroba
Cedro-doce
Urucum
Cumaru
Jenipapo
Cupitiba

Capoeirio

26
20
18
14
14
14
13
12
8

7
7
7
6
5
5

4
4
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Especies Florestais

Ocorrencia
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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De posse da lista de especies, confeccionou-se o
Apendice A, que apresenta o resumo das especies
florestais identificadas, expressando nome
vulgar; nome cientifico; principals caracteristicas
(ambientais, silviculturais, fisicas e usos) e fonte
geradora da informacdo. As especies de maior

freqiiencia sdo as mais "conhecidas" e/ou
estudadas. E o caso da pupunha que é bastante
conhecida do homem do campo e é bastante
requisitada para sistemas agroflorestais. Isto pode

ser explicado pelo fato de ser uma especie
fornecedora de produtos de valor economico
como por exemplo, o palmito e o fruto.

A castanha-do-brasil foi outra especie
que se destacou, o que pode ser explicado pelo
fato de ser uma especie de alto valor economico,

notadamente pelo fruto que produz e que é
comercializado dentro e fora do Pais.

0 acai, em terceiro lugar, é especie
conhecida, praticamente, por toda a populacdo
amazonica. 0 suco feito com a polpa do fruto é
tipico da mesa da populacdo e, em alguns casos,
principal fonte de alimentacdo de ribeirinhos da
regido. A planta produz ainda urn palmito de

6tima qualidade que é comercializado nos
mercados nacional e internacional.
Em quarta posicdo encontra-se o mogno,

especie de alto valor economico pela excelente
qualidade de sua madeira que possibilita produtos

de fmo acabamento. E uma especie muito
requisitada, ainda que necessite de cuidados
especiais no que se refere ao ataque de pragas que
podem comprometer a qualidade da madeira.

Com o mesmo mimero de ocorrencias,
14, encontram-se a gliricidia, a teca e o parica,

sendo que as dual primeiras especies

fornece madeira leve, apropriada para fabricacdo

de compensado, palitos, brinquedos, pasta de
celulose, entre outros.

Ocupando espaco ern 13 sistemas do
total de 108, o ingd, pelas caracteristicas que
apresenta, especialmente como enriquecedor do
solo, teve freqiiencia relativamente baixa,

apontando para a necessidade de maior
investimento, junto ao produtor rural, no sentido

de difundir o uso dessa especie que possibilita
uma serie de vantagens no sistema produtivo.

A seringueira parece que ndo tern sido
alvo de maior interesse por parte dos produtores.

Alguns dos sistemas que a apresentaram, na
verdade, ja tinham o plantio solteiro dessa
especie e foi a introducdo deliberada de outras
especies, como forma de melhor aproveitar a

area, que tornou o conjunto urn sistema
agroflorestal.

A Acacia mangium, especie
introduzida, embora suas caracteristicas
expressem muitas vantagens, teve baixa

ocorrencia no conjunto dos sistemas
pesquisados. Isto indica a necessidade de
investimentos em difusdo quanto a essa especie
junto ao produtor rural.

Especies como andiroba, cedro-doce e
freijo, tiveram presenca em apenas 7 sistemas.

Embora sejam especies de excelente valor
comercial pelo que podem fornecer, sdo pouco
conhecidas do produtor rural no que se refere
sua utilizacdo em consorcios agroflorestais.

As demais especies apresentadas no
Quadro 1 tiveram menor ocorrencia nos sistemas
agroflorestais estudados (6 a 1 sistema).

introduzidas, alem de se adaptarem bem as

Constatou-se que essas especies,

condicoes ambientais da regiao, encontram boa
aceitacdo entre os produtores. A gliricidia como

segundo resultados dos trabalhos pesquisados,

uma especie de multiuso e a teca como
fornecedora de madeira especial, antiderrapante,

agroflorestais, apresentando caracteristicas
desejaveis para esse tipo de uso da terra. 0

muito requisitada para cones de navios e

Quadro 2 resume essas caracteristicas que foram

embarcacOes, entre outros. Quanto ao parica, é
uma especie nativa, de rapido crescimento e que

observadas nas condicoes do local de
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Quadro 2 - Caracteristicas locais de algumas das especies mais utilizadas em sistemas agroflorestais na
Amazonia
Es ecie

Caracteristicas (*

Abacaba

Apresenta excelente desenvolvimento; 6 viavel em consercios com especies como maracuja; ecologicamente boa para SAF em
areas degradadas.

Arai

Tem se apresentado extremamente promissor para SAF; tolera nivel de solo degradado; adaptado a ecossistema de varzea;
apresenta bom crescimento e produz em torno de quatro anos; 6 bem associavel, apresenta beneficios agronomicos e
economicos potencializando boa condicao de adotabilidade para uso extensivo e sendo uma altemativa de rends para o produtor
rural.

Acacia mangium

Embora pouco compaffvel coin pastagens, 6 excelente produtora de energia; apresenta alta velocidade de crescimento, auxilia a
evitar o esgotamento da fertilidade do solo, 6 muito boa para recuperagio de areas degradadas; 6 recomendada pars sistemas
agroflorestais.

Aa cia angustissima

Boa para uso em pastos corn bovinos ern crescimento, visto que nao chegam a the causar danos; promissora para SAF
silvipastoris.

Acacia auriculiformis Embora pouco compativel com pastagens, 6 excelente produtora de energia; considerada promissora pars SAE.
Adaptada a ecossistema de varzea, sociavel corn outras esp6cies, born crescimento, contribui para evitar o esgotamento da
Andiroba
fertilidade do solo; 6 integrada a cultura do agricultor pelos beneficios que apresenta; 6 promissora para SAE.

Castanha do

brasil Apresenta grande produce° de materia seca na sarrapilheira e nutrientes disponiveis para ciclagem, propiciando entrada de
nutrientes via liteira; em consorcios destaca-se no crescimento em altura e tern muito bom crescimento em diametro, o que a
torn promissora. Tem taxa de sobrevivencia alts, tolera solos degradados e 6 uma boa altemativa para diversificar a renda na
propriedade rural. Seu fuste tern boas caracteristicas comerciais. E excelente especie para utilizaceo era SAE.

Capoeirdo

Apresenta alta taxa de sobrevivencia; boa arquitetura; bom sistema radicular, profundo, eficiente na absorgio de iigua; baixa
competicao corn outros componentes. Promissor para SAF em pastagens degradadas.

Cedro-doce

Contribui para evitar o esgotamento do solo, mesmo ap6s varios ciclos de uso. Embora suscetivel ao ataque de pragas, corn os
devidos cuidados 6 promissor para sistemas agroflorestais.

Cumaru
Cupitlba

Tern excelente taxa de sobrevivencia, em tomo de 90%, born crescimento em altura e diametro. E promissor para SAE
E uma boa altemativa para diversificar a rends do produtor rural, tomando se promissora para sistemas agrofl orestais.
Tern 'alma taxa de sobrevivencia, embora apresente problems de ramificacio. Tern bom crescimento em altura e diametro e
contribui para evitar o esgotamento da fertilidade do solo. E promissor para sistemas agroflorestais.

FreijO

Gliricidia

Tolerante a areas degradadas e a poda, boa para recuperaceo de solos e paisagem. Tern apresentado boa performance para

sistemas agroflorestais.

Inge

Tern relevante papel adubador e fomecedor de cobertura morta; muito born pam pastagens degradadas e abandonadas ; muito
tolerante a poda, fornece N, P, K, Ca, Mg, possibilitando economia financeira; tem 6tima taxa de sobrevivencia, 6 eficiente para
recuperaceo de paisagens. E de muito rapid° crescimento, produz liteira de &Ina qualidade e 6 recomendado para sistema s
agroflorestais.

Mogno

Apresenta muito bom desenvolvimento em sistemas com cacau, visto que fornece boa condigio de sombra; Produz boa
qualidade de liteira, contribuindo para evitar o esgotamento da fertilidade do solo. Embora suscetivel ao ataque de pragas,
apresenta born desenvolvimento, sendo muito promissor para produce° de madeira; tern bon crescimento em altura e ditunetro e
aos trinta e seis meses jit ultrapassa o dossel dos cacaueiros; tem otima taxa de sobrevivencia e tolerancia a areas degradadas.
Com os devidos cuidados 6 promissor para sistemas agroflorestais.
Tern extraordinario crescimento em altura e muito bom era diametro; em consorcios com cupuacu e banana, apresenta °limos
resultados. Em algumas situagees, como em pastagens em Manaus, neo apresentou os resultados esperados, entretanto, 6 eficiente
para recuperageo de paisagens, sendo muito born nesses tipo de uso. E boa opcao para sistemas agroflorestais.
Tolera nivel de solo degradado; contribui para aumentar e manter carbon no solo, propicia a entrada de nutrientes via liteira;
potencializa boa condigeo de adotabilidade pars uso em sistemas de produce°, por aumentar a renda na propriedade rural;
produz aos qualm anos; apresenta muito born desenvolvimento em consdcios com diversas especies florestais e agricolas; gera
beneficios agronomicos e econemicos; propicia base rentivel, sendo qualificada pam diversificar e incrementar a produce° e
rendimento em sistemas agroflorestais.
Consorciada corn cupuagu e cacau, contribui para urn resultado do sistemas muito born; contribui para a mellioria do solo e para
o conforto dos animals ern sistemas silvipastoris, pela sombre que oferece, ao mesmo tempo que permite o desenvolvimento da
gramin' ea; é muito boa para sistemas agroflorestais.
Apresenta destaque em crescimento em altura, embora corn alguns problemas de ramificaceo. Promissora para sistemas
agroflorestais.
Apresenta destaque para producao de madeira, e born desempenho para sistemas agroflorestais silvipastoris.

Parica

Pupunha

Seringueira

Tatajuba

Tachi-branco
Teca

Urucum

Tem apresentado, segundo os trabalhos pesquisados, born desempenho em SAF; 6 de muito bom valor comercial; apresentando
beneficios ao produtor; ajuda a evitar o esgotamento do solo e contribui pars a recuperaceo de Mu degradadas. Embora
necessitando de mais estudos, 6 considerada promissora pars sistemas agroflorestais.
Propicia em consorcios alta entrada de nutrientes via liteira, aumenta a quantidade de fosforo para a plants no solo. Tern bom
resultado em SAF corn pupunha. E promissor pam sistemas agroflorestais.

(*) Apresentadas nas condicOes locais.
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E valid° ressaltar que diversos fatores contribuem
para que uma especie seja bastante utilizada em
sistemas agroflorestais. 0 interesse do produtor d
de fundamental importancia e explica em grande
parte a elevada presenca de algumas especies em

Outra especie em evidencia d o
quarto colocado na lista de preferencia para

diferentes coordenadas geograficas da regiao.
Entretanto, isso nao ocorreria se a percepcao do
produtor constatasse uma inadaptabilidade da

exportagao. Alem das caracteristicas

sistemas agroflorestais. E muito procurado por
fornecer diversos produtos de valor comercial
como o fruto para suco e o palmito, produto de

silviculturais que o habilitam a constituir

especie as condicOes ambientais de sua

sistemas agroflorestais, o acai tern ocorrencia em
toda a regiao, especialmente no Para, Amazonas,

propriedade que, por sua vez, esti inserida em

Amapa e Maranhao. Isso explica o namero de

determinada zona bioclimatica.

ocorrencias em diversas zonas bioclimaticas.

0 fato de uma especie ser reconhecida
como promissora para sistemas agroflorestais e

das quatro especies com maior namero de

sendo integrante de diversos sistemas em variadas

localidades, corn caracteristicas bioclimaticas
diferentes (SILVA, 2005), sugere a existencia de
plasticidade de adaptacao dessa especie. 0 caso
da pupunha d urn exemplo dessa plasticidade. E
uma especie que tem ampla ocorrencia, desde
Honduras ate o norte da Bolivia e Brasil, adaptase a diferentes condicOes ecologicas, o que se
confirma quando se observa que esti presente em

treze das vinte e duas zonas bioclimaticas

E importante considerar tambem, que
ocorrencias, tits (pupunha, castanha-do-brasil e
nap sao fornecedoras de produtos alimenticios,
o que evidencia a preocupagao de produtores corn

a implantacao de sistemas agroflorestais
voltados, principalmente, para a producao de
alimentos.

As demais especies tiveram namero de
ocorrencias em zonas bioclimaticas variando de

seis a um, evidenciando urn amplo leque de

maior flamer() de presencas em zonas

situagoes bioclimaticas diferentes. Ressalta-se,
entretanto, que o fato de diversas especies terem
tido baixo ntimero de ocorrencias (cerca de 67%,
sendo 22% com duas ocorrencias e 45% corn

bioclimaticas (10), é especie madeireira de alto

apenas uma ocorrencia), nao significa,

valor comercial e, por isso mesmo, é muito

necessariamente, baixa plasticidade de adaptacao
a situaciies bioclimaticas diferentes ou que nao

identificadas no presente trabalho.

0 mogno que apresentou o segundo

requisitado, pois tem mercado garantido,
assegurando ser um born investimento. E uma
especie que ocorre na regiao, especialmente no
Para, o que confirma sua posicao no "ranking" de
presencas em zonas bioclimaticas diferentes.

A castanha-do-brasil, igualmente muito
requisitada, ocupa o terceiro lugar na lista das
especies mais usadas em diferentes condicOes
bioclimaticas. Este fato explica-se pelo alto valor
comercial e pelas vantagens silviculturais que
apresenta. Porem, sendo uma especie tipica da
Amazonia, ocorrendo inclusive no norte do Mato
Grosso e no Tocantins, apresenta tambern, para
explicar sua posicao, plasticidade de adaptacao a

condicOes bioclimaticas diferentes, estando
presente em 36% das zonas identificadas neste
trabalho.

134

tenham born valor comercial, mesmo porque
observando-se a lista dessas especies, verifica-se
que varias sao bem conhecidas e de importancia

comercial como, por exemplo, urucum, tachi-

branco, cerejeira, mogno-africano, virola,
morototo, entre outras. 0 que se pode inferir d que

sao especies pouco trabalhadas em sistemas
agroflorestais e pouco difundidas entre os
produtores rurais.

4 CONCLUSAO
De posse do obtido com o procedimento
metodologico adotado, e com a performance que

os resultados apresentaram pode-se concluir o
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seguinte:
a)

é grande o ndmero de especies florestais

atualmente utilizadas em sistemas
agroflorestais;
b)

sac) ainda muito poucas as informacOes
sobre a maioria das especies florestais da

regiao. Ha bastantes estudos sobre
poucas especies e muitas especies

contemplem sistemas agroflorestais em

p. 1-2, 2004.

geografica, condicoes ecologicas,
metodologias de replicabilidade e
contextualizacao socioeconomica;

é necessario urn trabalho de
conscientizacao e orientacao junto aos
produtores, no sentido de que venham a

adotar especies florestais em seus
sistemas de producao;
e)

59p.

sao necessarios mais estudos que

escala de cenario, ressaltando
parametros como localizacao

d)

para o Estado de Rondonia: historic°, aspectos
agronomicos e perspectivas de mercado. Porto
Velho: Secretaria de Estado de Planejamento e
Coordenacao Geral: Planafloro: PNUD, 1995.
ALMEIDA, Marilene de Campos. Pau-mulatoda-varzea (Calycophyllum spruceanum (Benth.)
Hook. F. ex K. Schum.). Informativo Tecnico
Rede de Sementes da Amazonia, Manaus, n. 6,

praticamente desconhecidas;
c)

ALMEIDA, Caio Marcio V. C. de et at Sistemas
agmflorestais como alternativa auto-sustentcivel

é necessario que a comunidade cientffica
invista em estudos sobre especies pouco

conhecidas, de modo que se tenha
condicoes de difundir, com consistencia,

o use dessas especies em sistemas de

producao e dar maior seguranca ao
produtor rural para sua adocao.
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Ocorre em mats de term firme
na Regiao; Necessita de
pluviosidade acima de
2.000mm, bem distribuidos e
no maxim° 2 a 3 meses
secos.; temperature media de
27°C; Clima tipo Am.
Ocorre na Regiao na margem
de dos e lugares inundaveis da
terra firme. Heliofila, de solos
argilosos a ferteis da beira de
dos e varzeas.
Ocorre do Para ate S. Paulo,
Mato Grosso a no cerrado.
ire, de
Helitifita, pione
formagoes abertas como
serrados e campos. Prefere
solos de drenagem rapids.
Ocorre em formagOes
primaries a secundarias.
Ocorre em toda a AmazOnia,
tanto nas florestas de terra
firma como em varzeas sews
e alagadigas, beira de rios e
igarapes e proximo aos
PerenifOlia,
manguezais.
heliofita, de mate primaria.

Bagasse guianensis
Aubl.

Hevea brasiliensis

Tatajuba

Seringueira

Tfisica da Amazonia, incluindo
o node de Matogrosso e
Tocantins, 6 heliofita, de mats
de terra firma nao inundaveis,
formando
os
social,
"castanhais", sempre em

Virola sum namensis

Berthofietia excelsa

Virola

Castanha-doBrasil

Ocorrente da AmazOnia,
Maranhao e Pemambuco.
Perenifolia, heliofita, tipica de
mates de varzeas alagadigas.
Tem distribuigao tanto em
mate primaria como em
formagoes secundarias.

Camps guianensis

Andiroba

H.B.K

(Rol.) Wart

Aubt

Sttyphnodendron
adstringens (Mart)
Coville

Barbatimao

M. Arg.

Ocorre em toda a AmazOnia,
especialmente no Para. Planta
heliofila, de floresta climax de
terra firma.

Ambientais

Swietenia
macrophylla king.

Chev.

Khaya ivorensis A.

Nome Glenna)

Mogno

Mogno
Africano

Nome Vulgar

Da familia Miristicaceae,
produz moderada quantidade
de sementes viaveis,
amplamente disseminadas
pela avifauna, o que Me
assegure regeneragio natural
em capoeiras e mates
secundarias.
Tern
desenvolvimento moderado
no campo.
Da familia
Lecythidaceae,
corn desenvolvimento das
mudas, como das plantas, 6
lento no campo.

Planta da familia Meliaceae,
de boa regeneragao natural
nas capoeira s de varzea.
Produz grande quantidade de
sementes e tern crescimento
rapido no campo.

xilOfagos.

Tem madeira moderadamente
pesada, macia ao code de
boa resistencia a organismos

Madeira lave, macia, de baixa
resistencia ao apodrecimento.

Madeira moderadamente
pesada, dura, facil de fender,
resistente
as
pouco
intemperies, inatacavel por
insetos.

Madeira
pesada,
dura,bastante duravel em
condigoes adversas

Familia des leguminosae
produz grande quantidade de
sementes
e
o
desenvolvimento des plantas
no campo 6 lento.

Indiceda pare construed° civil
intema, tabuas pare assoalho e
parades, paineis decorativos, forros,
compensados, embalagens, entre
outros. As sementes servem como
alimento muito apreciado e de valor

Construed° de mastros, falcames e
bancos de navios, construed o civil,
carpintaria, marcenaria, esquadrias
e caixotaria. As sementes sao
insetifugas e medicinais e muito
apreciadas por representantes da
fauna silvestre. Indicada pare areas
degrades em varzeas dmidas.
os,
Empregada pare compensad
parte interna de moveis, caixotaria,
miolo de portas a pasts celuldmica.
As sementes, pela gordura (60
70%), serve como combustive!. Boa
pare composiedo de florestas
heterogeneas destinadas a
recomposigao de 'areas degrades.

permanente.

degradas de preservagao

Construgao civil, obras expostas,
produgao de tanino (casca)boa
pare paisagismo. Recomendada
pare plantios mistos em areas

Alto valor econOmico, usado em
moveis finos, objetos de adomo,
paineis, lambda, esquadrias,
laqueados, laminados, acabamento
intemo, construed° civil.
Carpintaria, construgaes navais,
civis, tacos a taboas pare
assoalhos, fabricagao de movers de
qualidade, dormentes, cabos de
ferramentas, pernamances, ripen a
vigas. Vinagre, alimento de animais
(frutos).
Tabuado, forms, caixotaria,
produgao de latex de alta qualidade.
As amendoas fomecem Oleo
secativo pare tintas e vemizes.

Madeira moderadamente
pesada, dur a., resistencia
moderada ao apodrecimento
e ataque de insetos; baixa
durabilidade sob umidade.
Consideravel durabilidade e
resistencia ao ataque de
fungos, e baixa ao mau
tempo.

Madeira leve, mole, de baixa
durabilidade natural.

Usos
Alto valor econ8mico, usado pare
produgao de madeira,

Fisicas
Suscetivel a ataque de fungos

Planta heliofila, lactescente,
da familia Euphorbiaceae,
apresenta
rapid°
crescimento.

Pertencente a familia
Moraceae, e recomendada
pare sistemas agroflorestais,
enriquecimento de capoeira e
recuperagao de areas
alteradas/ degradadas.

SiMcultureis
Planta da familia Meliaceae,
tern crescimento repido; boa
pare recuperagio de areas
alteradas, arborizagao e
paisagismo.
Especie da familia Meliaceae,
apresenta
regeneracao
natural e rapid° crescimento.

Caracteristicas

(2002); Lorenzi

Lorenzi (1992)

Lorenzi (1992)

Ferraz (2003); Lorenzi
(1992)

Lorenzi (1992)

Lorenzi (1992)

Santos e Rocha (2002)

Santos
(1992)

Poltronierl et al. (2002)

Fonte

continua...
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Genipa Americana

Bactris
Kunth

Jenipapo

Pupunha

gasipaes

Didymopanax
morototonii (Aubl.)
Dcne. Et Planch.

Morotote

L

Bombacopsis
quinatum
(facq.)
Dugand

odorata

Cedro-Doce

Wild.

Dipteryx

Calycophyllum
spruceanum Benth.

Mulateiro

Cumaru

Schyzolobium
amazonicum Huber
ex Ducke

Parica

Ocorre em areas inundaveis e
reremente em terra firma,
assim como em campo aberto
ras. Encontra
-se
e capoei
desde a America Central ate a
AmazOnia, principalmente Para
a Amazonas. Prefere solo
areno-argiloso, precipitagao
entre 1500 -4500 mm e
temperature media de 26°C.
Ocorrente desde Honduras ate
o Norte da Bolivia e no Brasil.
Adapts-se a diferentes
condigoes ecolOgicas, em
temperature m'dia de 26° C e
precipitagdo de 1.500
6.000mm.tolera solos de baixa
fertilidade, desde que bem

capoehtes.

Ocorrente das florestas
remanescentes do cerrado e
nas florestas de transigao na
parte central do Estado de
Roraima.
Melhores
desenvolvimentos em solos
arenosos, de boa drenagem,
e
pogo
compactados
profundos, corn alta fertilidade
natural.
Planta Heliofita, indiferente as
condicoes ffsicas do solo,
ocorre da AmazOnia ao Rio
Grande do Sul e tern large
dispersio em quase todas as
florestais.
formagoes
Desenvolve-se em mates
pouco densas e em formagoes
secundarias como capoeiras e

latifoliada.

terrenos secos de forests

Planta perenifOlia, heli6fita,
ocorre na Amazonia em mates
de varzea periodicamente
inundaveis as margens de dos.
Prefere precipitagOes entre
1.100-3.400mm e temperature
media de 26°C. Pode ser
encontrada em mats primaria
densa como em secundada.
Planta ocorrente na Regiao,
perenifOlia, heliOflta, tipica de

Arvore de florestas 'Amelia e
secundaria de terra firma e
varzea alta. E comum em
capoeiras e rogados.

Da famflia Arecaceae, 6 uma
palmeira que s desenvolve
em touceires. Pode ser
multiplicada atraves de
perfilhos ou por sementes. E
especie ja considerada
domesticada
e
tern
crescimento rapido no

Da famflia Rubiaceae,
heliOfita, propaga -se por
sementes e por enxerto. Seu
desenvolvimento no campo 6
moderado. Pode ser plantado
em plantios mistos, brota da
caps corn verbs brotos.

Madeira moderedamente
pesada, muito duns,
compacts, de longs
durebilidade em ambientes
secos.

Madeira moderedamente
pesada, flexlvel, compacts,
facil de trabalhar, de longs
durebilidade quando nao
exposto ao solo e a umidade.

Possui madeira leve, macia
ao torte e de baixa
durebilidade.

Madeira de coloragao branca
ou amarela clans, leve, facil
de trabalhar e de site
durabilidade a resistancia
natural a fungos, entretanto
susceptive! a insetos. E de
dificil secagem.

da
familia
Especie
Bombacaceae, 6 monoica,
latifoliada, pode ser
reproduzido atraves de
estacas ou enxertos.

Pertencente a familia
tern
Araliaceae,
desenvolvimento no campo
considerado rapido,atingindo
de 2-4 metros em 2 anos.

Madeira muito pesada,
compacts e corn alta
resistancia a organismos
xilOfagos e ao apodrecimento.

Madeira moderadamente
pesada, dura, compacts facil
de trabalhar, branco
amarelada, resistente a
deterioragao.

A madeira 6 leve, branca,
macia.

Da familia Leguminosae,
produz grande quantidade de
sementes, a tern seu
desenvolvimento moderado.

Da famflia Leguminosae,
heli6fita, tern propagagao
atraves de sementes, nao
apresenta alta resistancia a
fungos e pragas. Rapido
crescimento.
Famflia Rubiaceae, produz
grande quantidade de
sementes viaveis, que sao
disseminadas pelo vento. Seu
desenvolvimento no c ampo 6
considerado moderado.

Usado utensilios
domesticos,
colares e sapatos, mOveis calms,
construgao naval, cabos de armas e
ferramentas medicinal, corantes.
Frutos comestiveis e muito
apreciados como complemento
alimentar (frutos), sucos, doces
vinhos e licores. Arvore Otil pare
plantios mistos em areas brejosas e
degradas (alimento pars fauna).
Frutos pare alimentagao humans e
da fauna, recites culinarias, Oleo
comestivel, palmito. Bengalas,
utensflios domesti cos, arcos e
pontas de fiechas.

recomendada pare recomposigao e
adensamento de areas degradas.

caixotaria, o utros. Os frutos sio
alimentos pare a fauna silvestre e 6

Usada em compensados, talhas,
esculturas, molduras, marcenaria
em geral, esquadrias, brinquedos,
lapis, palitos, cabos de vassouras,

tacos pans assoalhos, lambda,
forros, carrocerias, entre outros.
Apropriada pare construgao de
m6veis, molduras, forros, laminados
e compensados.

PrOpria pars construttio externa,
estacas, moiroes, obras hidraulicas,
dormentes, vigas, caibros, tabuas a

Pisos, molduras, construgao naval,
esquadrias, cabos de ferramentas,
tomeados, artigos esportivos e
laminas de compe
nsado. Seu
cOrtex e seiva tam propriedades
medicinal e cosmetics. Boa pars
paisagismo e indicada pare plantios
mistos em areas ciliares degradas.

Indicada pare forros, palitos e
canoas, co mpensados, brinquedos.
Fomece celulose de boa qualidade.

Ferreira (2004);
Lorenzi at al. (1996);
Lorenzi (1992)

Carvalho (2003);
Revilla (2001); Lorenzi
(1992)

Lorenzi (1992)

Arco -Verde (s/d)_([200_])

Lorenzi (1992); Prance
e Silva (1975)

Almeida(2004); Revilla
(2001); Lorenzi (1992);

Souza e Carvalho (s/d);
Rizzini (1978)
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Copaifera muttijuga

Copaiba

Amburana acreana

Cerejeire

(Ducke)

Goupia
Aubl.

Cupidba

glabra

Euterpe oleracea
Mart.

Altai

Hayne

Bixa orellana L.

Urucum

Ocorre na alguns estados da
Regiao, entre outras. E
heliOfila, carecteristica de
terrenos secos em matas
deciduas. Na floresta latifoliada
6 restrita ace afloramentos
rochosos ou calcarios.

floresta de terr a firma, platos,
vertentes suaves e baixios,
tanto em solos arenosos
quanto argilosos barn
drenados.

Planta
heliofita
corn
caracterfsticas de formagoes
de transicao do cerrado pare
floresta latifoliada a ocorre
tanto ern mate primaria como
secundaria. Encontra -se na
mata de terra firma em
capoeiras fechadas, jovens a
pastagens. Pr6spera ern climas
de precipitagao entre 1.700
3.300mm e temperatura media
de 26°C.
Planta perenifOlia, heliofita,
ocorrente
na
Regiao
especialmente nos estados do
Para, Amazonas, Amapa e
Maranhao, na floresta pluvial
de lugares Omidos.. Prefere
terrenos alagados a varzeas
Omidas, chegando a formar
populacoes homoganeas de
alts regeneragao natural.
Ocorre na Amazonia, em

Ocorre na Regiao A mazdnica,
principalmente em Roraima a
Amazonas. Habita areas em
matas
inundaveis
estacionalmente, adapta -se a
precipitacoes entre 1.500
3.200mm e temperature media
de 27°C. Na terra firma prefere
solos arenosos
Planta heliofita, ocorre em
capoeiras, de preferancia
exposto ao sol em climas de
temperature media de 27°C e
precipitacoes entre 1.800
3.500mm.

Spondias mombin

Tapereba

L.

Nativo da america tropical,
atingindo a sua expansao ate a
zona subtropical

Inge adults Matt

Inga

Madeira moderedamente
pesada, mole, recha corn
facilidade, tern baixa
durabilidade em ambientes
externos.

Possui madeira pesada, dure,
castanho-amarelada, media
resistencia mecanica
a
boa pare trebalhar. Resiste
moderadamente a fungos,
insetos a ao apodrecimento.
Possui rapido crescimento a
tolerancia a luz direta.
Madeira moderedamente
macia,
pesada,
moderadamente
duravel
as
quando
exposta
intemperies.

Da familia Celastraceae,
excelente
apresenta
regeneragao natural em
clareiras a areas desmatadas
ou
levemente
frutos
queimadas.Tem
dispersos por ayes a
macacos.
Planta
da
familia
Leguminosae, tern no campo
lento desenvolvimento

Madeira moderadamente
pesada, corn media
resistancia e muito duravel
sob condicaes natureis.

Madeira leve, mole, de baixa
durabilidade natural.

Madeira leve, mole facil de
trabalhar e apresenta media
durabilidade natural.

Fomece madeira branca,
fragil, pouco resistente e de
baixa durabilidade natural.

Palmeire
da
familia
Arecaceae, apresenta troncos
Excelente
mOltiplos.
regeneragdo natural, produz
quase o ano inteiro a 6 de
desenvolvimento lento no
campo.

crescimento.
Arvore
da
familia
Cesalpiniaceae, 6 encontrada
em zone s alts e baize da
mats. Tolerante a sombre a
por isso, de desenvolvimento
lento. Produz grende
quantidade de sementes
amplamente disseminadas
pale avifauna.

durente todo o aro. Propaga se por sementes e tern rapido

Precise de solos rices em
materia orgdnica e bem
drenados. Tern ramificacdo
densa e espalhada, fioresce e
frutifica simultaneamente

Pertencente a familia
tern
Leguminosae,
ramificagao bastante densa e
esgalhada.
Da familia Anacardiaceae,
heli6fita, apresent a born
potencial pare areas
inundaveis,
rapido
crescimento. Tern copa
frondosa e Moil propagacao
por sementes.

Usada pare vigas, caibros, ripas,
esquadrias, estacas, moirdes,
postes, pontes, engredados,
tomeados, moveis, construed°
naval, compensados, lenha a
carvao. A casca 6 medicinal.
Indicada pare arborizacito a
reflorestamentos.
Mobiliario fino, folhas faqueadas
decoretivas, esculturas, lambris,
marcenaria em gerel. E ornamental
a boa pare paisagismo.

Produz suco de alto teor cal
Orico,
palmito, alimento pare avifauna.
Presta-se ainda pare construcoes
rureis nisticas, ripas e caibros.
Especie ornamental, boa pare
paisagismo.

Indicada pare construed° civil, vigas,
caibros, ripas, esquadrias, moveis e
pecas tomeadas, paineis, tabuas e
lambris. Fomece balsam° (seiva)
terapautico.

eves.

Utilizado pare producao de lenha,
cosmeticos, fitoter apicos, corantes
complemento alimentar a racao pare

Tern use alimentar, como suoos,
sorvetes, xaropes, etc. a
fitoterapico.

Serve pare sombreamento,
producao de frutos a enriquecimento
do solo, caixotaria, brinquedos.

Lorenzi (1992)

Schwengber e
Smiderle (2005)

Lorenzi et al. (1996);
Lorenzi (1992);

Revilla (2001); Lorenzi
(1992);

Revilla (2001); Lorenzi
(1992); Prance e Silva
(1975)

Revilla (2001); Lorenzi
(1992)

Prance e Silva (1975)
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Sclerolobium
paniculatum

Clitoria racemosa
Benth.

Cordia

Taxi-Branco

Palheteirs

Freijo

Cedro

Tectona grandis

Teca

Cedrela odorata L.

goeldiana

Apuleia
leiocarpa
(Vog.) Macbr

Amara la°

Huber

Colubrina
galndulosa Perkins.

Capoeirao

Planta heli6flta, tipica de
formacoes secundarias da
floresta pluvial amaz8nica.
Preferancia por solos ferteis e
Omidos. Ocorre no Para,
Amazonas, Maranhao a
Tocantins na floresta pluvial
amaz8nica.
Planta heliddta, caracterfstica
das mates de term firma do
baixo amazonas. Ocorre na
Amazonica,
Regiao
principalmente no Para, quase
que exclusivamente no interior
da mats primaria densa,
embora se desenvolva em
ambientes abertos quand
o
cultivada.
Especie comum nas mates de
terra firma e nas de varzea
alta. Aprecia solo argiloso

Arvore de grande disbibuicao
geograflca, do Para ao Rio
Grande do Sul, na floresta
latifoliada
semidecidua.
He liedta, indiferente as
condiedes flsicas do solo. De
floresta climax, raramente
ocorre em formact5es
secundarias abertas.
Arvore nativa das zonas
dmidas do sudeste asiatico,
prefere solos com pH neutro, a
periodo seco de tits a cinco
mesas por ano a preci pitaeoes
entre 900 -2.500mm, pare born
crescimento.
Heliciflta, ocorre em diversos
parses e ern diversos estados
brasileiros, incluindo da Regiao
Amazonica, onde ocorre na
vegetagao secundaria da
floresta ombrofila densa. E
urns especie de terra firma,
prefers precipitacems entre
800-2.900mm.

Arvore originaria da vegetagao
secundaria da America Central
e do Sul, helidflta e prefere
mates abertas, secundarias,
situadas em solos Omidos.

An/ore
da
familia
Borsginaceae,
produz
anualmente
bastante
sementes viaveis e o
desenvolvimento no campo 6
moderado.

Madeira moderadamente
densa, de baixa resistencia
natural ao apodrecimento.

Arvore
da
familia
Caesalpiniaceae, perenifdlia,
6 urns especie agressiva,
colonizadors de
terrenos
marginais a margens de
estradas. Freqiientemente
inicia a sucessao secundaria
em areas abertas, pale
gerrninagio intensa de sues
sementes no banco do solo. E
de rapid° crescimento.
Arvore
da
familia
Leguminosae, produz grande
quantidade de sementes
viaveis no ano, tern
desenvolvimento
muito
rapid°.
Madeirs moderadamente
pesada, a de resistencia
moderada ao ataque de
organismos xil6fagos.

Madeirs moderadamente
pesada, mole, medianamente
resistente, fad de trabalhar e
de baixa dursbilid
ade sob
condicties naturals.

Madeira de alto valor
comercial.

trabalhar e de grande
durabilidade,
suscetivel,
entretanto, ao ataque de
cupins.

pesada, dura, %mil de

Madeira pesada, de alta
densidade, dura, bastante
resistente ao apodrecimento,
mesmo em contato corn o
solo e a umidade.Tem boa
durabilidade.
Madeira moderadamente

Arvore
da
familia
Verbenaceae,
apresenta
floras pequenas a brancas a
os frutos sao secos. A
polinizacao 6 feita por
abalhas.

Pertencente a familia
Rhamnaceae, tolerante a
solos pobres, produz grande
quantidade de sement es e
intensa regeneracao natural.
E de rapid° crescimento.
Arvore
da
familia
Caesalpiniaceae, quando
cresce isol adamente, adquire
ceps frondosa

Usada em carpintada, marcenaria,
esquadrias, forros, molduras,
construed() naval, caixas, arcas,
instrumentos musicals, outros.

Usada pare m6veis flnos, folhas
faqueadas decorativas, paindis,
coronhas de armas, construedes
naval e civil, tondis, iambris,
batentes, molduras, etc. Tem
caracterfsticas omamentais sendo
boa pars paisagismo.

Empregada em construed° civil,
confeccdo de brinquedos e
caixotaria. Apresenta caracterfsticas
omamentais, boa pars arborizacao,
reflorestamentos heteroganeos pars
reconstituicao de areas degradadas.

Usada em moirdes, esteios,
construed° civil, embalagens,
caibros, lenha, carvao e produeao
de alcool e coque, celulose. As
floras sao melfferas. E recomendada
pars arborizacao, recuperagao de
solos pouco finials, sendo uma
s em
opcao pars melhorsr area
pousio e recupersr areas
degradadas.

Ideal pare a fabricacao de pranchas
de conves de navios por ser pouco
escorregadia e muito duravel.
Tambem pars postes, estacas e
cercas. A casca 6 rica em tanino.

Construgoes civil e naval, moiroes,
ostes.Tem
pontes dormentes e p
aptidao pars sistemas agroflorestais
em pastagens degradadas. Tern
qualidade omamentais e 6 boa pare
recomposicao de areas degradadas.
Ideal pare a fabricacao de pranchas
de convicts de navios por ser pouco
escorregadia e muito duravel
.
Tambem pars postes, estacas e
cercas. A casca 6 rica em tanino.

Rizzini (1978)

Lorenzi (1992)

Lorenzi (1992)

Carvalho (2003)

Laredo ([200_ ]); Carvalho
([200_ ])

Leao et al. (2005);
Lorenzi (1992)

Wandelli et al. (1998);
Lorenzi (1992)
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Wild.

Acassia Mangium

Acacia
Mangium

sepium

Gliricidia
Jacq.

Gliricidia

Especie nativa da America
Central, introduzida, ja
integrada ao sistema de
producao agroflorestal no
Brasil, entre outros e adapts -se
bem aos climas da Regiao e
aos solos pobres e acidos.
Especie introduzida, ja
integrada a sistemas de
producao agroflorestal na
Regiao.

Usada como cerca viva, sombre pars
cacau, suporte para cultivos,
producao de madeira e forragem. E
uma especie adubadora.

Usada como aporte de materia
organica no solo, lenha, carvao e
suporte vivo para outras plantas. Boa
pars enriquecimento de vegetagao
de capoeiras.

Pertencente a familia
Leguminosae, de mCltiplos
usos, tem crescimento muito
E
born e rebrota vigorosa.
uma an.iore de use maltiplo.

Pertence
a
familia
Leguminosae, tem se
comportado de forma
satisfat6ria em areas da
agriculture familiar. Tern muito
boa taxa de sobrevivencia no
campo (85-89%) e e de rapido
crescimento. Pode ser
considerada coma urn
importante fator para
recuperactio do solo.

Coutinho et al.

(2004)

Correa et al. (2004);
Mochiutti et al. (1998);
Miranda et al.
(1994);

conclusao.
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