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Resumo: O presente trabalho possui o objetivo de determinar o potencial silvicultural da espécie 

Parkia multijuga Benth. em reflorestamento localizado no estado do Pará. A ausência de 

informações atualizadas sobre desenvolvimento silvicultural, tecnológico da madeira e produtos, 

referente as espécies recém-introduzidas em floresta plantada tornou a execução deste trabalho 

inovador para a cadeia científica e mercadológica. O material utilizado para o estudo foi 

proveniente de um plantio misto de paricá com fava-arara-tucupi aos 5 anos, localizado no 

município de Ipixuna do Pará – PA. De uma parcela amostral com 7 linhas contendo 30 árvores 

cada, foram mensurados altura e diâmetro à altura do peito (DAP) de 206 árvores, no qual foram 

escolhidas ao acaso 20 árvores de cada espécie para a determinação do potencial silvicultural 

através das comparações do incremento Médio Anual (IMA). Resultou que, os valores dos IMA da 

espécie fava-arara-tucupi foi de 32,83 m³/ha.ano e paricá de 31,23 m³/ha.ano, desta forma, 

verificou-se que não houve diferença significativa estatisticamente. Portanto, a espécie fava-arara-

tucupi possui potencial para ser utilizada em plantio comercial no estado do Pará.  
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POTENTIAL SILVICULTURAL DA Parkia multijuga BENTH. IN REFORESTATION IN 

THE STATE OF PARÁ 

 

 

Abstract: The present work has the objective of determining the silvicultural of the species Parkia 

multijuga Benth. in reforestation located in the state of Pará. The lack of up-to-date information on 

silvicultural, technological development of wood and products, referring to species newly 

introduced in planted forest has become the execution of this innovative work for the scientific and 

marketing chain. The material used for the study was from a mixed plantation of paricá with fava-

arara-tucupi at age 5, located in the municipality of Ipixuna do Pará – PA. From a sample plot with 

7 lines containing 30 g, height (H) and diameter at breast height (DBH) of 206 trees were measured, 

in which 20 trees of each species were chosen at random to determine the silvicultural potential 

through comparisons of the Annual Average Increase (IMA). It turned out that the IMA values of 

fava-arara-tucupi were 32,83 m³/ha.year and paricá of 31,23 m³/ha.year, so it was verified that 

there was no statistically significant difference. Therefore, the species fava-arara-tucupi has 

potential to be applied in commercial plantation in the state of Pará.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

No estado do Pará os principais agentes reflorestadores são as empresas de painéis 

laminados, como também, produtoras de celulose que se situam no estado vizinho do Maranhão e 

indústrias de produtos sólidos de madeira como madeira serrada e painéis. As empresas fomentam 

e estimulam que seja realizada a prática de reflorestar, isso pensando na produção, mas também na 

inevitabilidade de recuperar áreas degradadas, desta forma, o reflorestamento se tornou uma 

alternativa viável de desenvolvimento socioeconômico e ambiental na região (MENDONÇA et al., 

2017)  

Levando em consideração a demanda de matéria-prima para o abastecimento do mercado, 

tais como, para o processamento em serrarias e laminadoras, surge à necessidade da inserção de 

novas espécies florestais madeireiras, que juntamente com as espécies existentes provenientes dos 

projetos de planos de manejos sustentáveis vêm para suprir a demanda por madeira (SNIF, 2016)  

Para tanto, as novas espécies introduzidas devem apresentar como peculiaridade, rápido 

crescimento, fuste retilíneo e poucos ramos, e demonstrar ser potencialmente aptas para o uso no 

mercado produtor madeireiro (MENDONÇA, 2013).  

Todavia, é importante reportar os fatores que causam impedimento no êxito dos projetos de 

reflorestamento, e uns dos principais é a escassez de informações silviculturais sobre as espécies, 

sejam elas nativas e/ou introduzidas (MENDONÇA et al., 2017). Desta maneira, é importante estar 

realizando estudos sobre propriedades da madeira, para assim caracterizar adequadamente a espécie 

e estabelecer aplicação devida para a mesma.  

Devido ao seu rápido crescimento e boa contribuição para a cobertura do solo, a Parkia 

multijuga Benth. pertencente à família botânica Fabaceae, conhecida popularmente como fava-

arara-tucupi e faveira-rosa, é caracterizada como uma planta arbórea de grande porte, possuindo 

fuste cilíndrico de casca cor cinza ou avermelhada, que exsuda resina, é utilizada em plantios para 

recuperação de áreas degradadas, sendo recomendada para implantação em áreas de florestas 

secundárias, pastagens e solo descoberto na região da Amazônia Central (CHEVREUIL, 2014; 

CAMARGO et al., 2002).  
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Nos projetos de manejo de floresta natural sustentável, a fava-arara-tucupi é uma espécie 

conhecida comercialmente e sua madeira é empregada na produção de lâminas e compensado, como 

também, na produção de madeira serrada, molduras, móveis, caixotaria e entre outros (ARAÚJO et 

al., 2014; HOPKINS, 1986).  

Em literaturas específicas referente a floresta plantada, estudos sobre o desempenho da 

espécie fava-arara-tucupi são raras, como por exemplo, a falta de informação sobre seu 

desenvolvimento silvicultural, tecnologia da madeira e produtos. Assim, pela ausência de estudos 

em relação as informações silviculturais da fava-arara-tucupi, torna-se a execução desta pesquisa 

inovadora. Desta maneira, o presente trabalho tem como objetivo determinar o potencial 

silvicultural da Parkia multijuga Benth. em reflorestamento localizado no estado do Pará, por meio 

de comparação do desenvolvimento volumétrico entre as espécies Schizolobium parahyba var. 

amazonicum (Huber ex Ducke) Barneby e Parkia multijuga Benth.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Caracterização da área de pesquisa 

 

Para o desenvolvimento deste estudo o material utilizado foi proveniente de um plantio misto 

de paricá (Schizolobium parahyba var. amazonicum (Huber ex Ducke) Barneby) com fava-arara-

tucupi (Parkia multijuga Benth.) localizado no município de Ipixuna do Pará – PA, mesorregião 

Nordeste Paraense, Brasil.  

O plantio instalado na fazenda Soberana apresenta as seguintes coordenadas geográfica 

locais: 2° 27’ 48” de latitude Sul e 47° 45' 46" de longitude Oeste, com o espaçamento de 3 x 2,5 m 

dividido em 38 talhões, totalizando em 942 hectares de área plantada com 7 anos de idade. 

 

2.2 Amostragem 

 

A amostragem foi realizada no talhão SOB-027-A0, onde foi utilizado uma parcela com 7 

linhas contendo 30 árvores cada, estando o plantio com 5 anos de idade (Figura 1), os indivíduos 

foram mensurados em altura (H) e diâmetro à altura do peito (DAP), sendo medidas 206 árvores. 

Dentre estes indivíduos, foram selecionados casualmente os dados de 20 árvores de fava-arara-

tucupi e 20 da espécie paricá, este critério de seleção ocorreu devido à quantidade de indivíduos de 

paricá na parcela amostral ser maior que a de fava-arara-tucupi.  
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Para o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se o paricá como espécie de comparação para 

análise do potencial silvicultural da fava-arara-tucupi. A escolha do paricá ocorreu devido ser uma 

espécie nativa da Amazônia plantado em escala comercial, e principalmente, por apresentar uma 

importância econômica para o setor florestal da região corroborando para atender a demanda das 

indústrias de laminados e compensados de madeiras.  

Desta forma, os dados coletados das espécies foram utilizados para calcular os valores de 

volume total com casca por hectare (V/ha) e foram usados para a determinação do Incremento Médio 

Anual (IMA), e sequentemente, realizaram a comparação entre os indivíduos através da Análise de 

Variância.  

 

2.3 Análise Estatística 

Foi realizado a Análise de Variância (ANOVA) à 95% de probabilidade de um delineamento 

inteiramente casualizado, para os valores de Incremento Médio Anual (IMA) das espécies aos 5 

anos de idade, através do software estatístico Assistat 7.7.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Potencial silvicultural 
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O valor do Incremento Médio Anual (IMA) expressa à média do crescimento total a certa 

idade da árvore, este parâmetro foi utilizado para determinar o potencial da espécie em estudo. 

Portanto, o IMA para a indústria florestal possui grande importância por apresentar a média de 

volume de madeira por hectare no determinado ano.  

Diante o exposto, os valores dos IMA da fava-arara-tucupi e paricá aos 5 anos de idade, foi 

de 32,83 e 31,23 m³/ha.ano, respectivamente. No trabalho realizado pela ABIMCI (2015) a espécie 

paricá é considerada bem conduzida quando atinge um IMA de 25 m³/ha.ano. Desta forma, levando 

em consideração o IMA apresentado pela ABIMCI evidencia que as espécies em estudo possuem 

desenvolvimento significativo.  

Segundo Carvalho (2009), há poucos dados de crescimento da fava-arara-tucupi em plantios, 

contudo, o autor analisando a espécie em reflorestamento de área degradada declara que seu 

crescimento varia de lento, podendo atingir produção volumétrica de até 8,4 m³/ha.ano aos 16 anos 

de idade, para o crescimento rápido atingindo até 27,5 m³/ha.ano aos 11 anos de idade, estes valores 

foram encontrados no Pará e norte de Mato Grosso, respectivamente.  

Comparando os IMA de ambas as espécies estudadas através da análise estatística, é possível 

verificar que não houve diferença significativa entre estas médias, como apresentado na Tabela 1. 

Pode-se afirmar que estas apresentaram desenvolvimentos semelhantes em incremento, denotando 

ser um resultado positivo, pois certifica que a espécie fava-arara-tucupi pode ser plantada em escala 

comercial. 

 

Os tratos silviculturais são responsáveis por regular as características estruturais da madeira 

e influenciam diretamente nas suas propriedades mecânicas, para tanto, os tratamentos são vistos 
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como uma ferramenta usada para conceder qualidade à matéria-prima e fazer da madeira um 

material mais homogêneo, visando conferir condições ecológicas propícias ao cultivo e assegurar a 

condução da floresta aos objetivos almejados (ERIKSSON et al., 2016; CARVALHO, 2016). 

Assim, Marques et al. (2006) analisando um povoamento de paricá declara que para o plantio 

apresentar boa produtividade, ou seja, possuir desenvolvimento entre 25 a 30 m³/ha.ano, neste 

devem ser realizados práticas silviculturais adequadamente. Desta forma, constam-se que no plantio 

onde procedeu a coleta de dados realizou-se periodicamente os tratamentos silviculturais, 

denotando-se que as práticas aplicadas como limpeza e adubação, colaboraram positivamente com 

o ganho em incremento da espécie em estudo.  

É importante mencionar, que a fava-arara-tucupi apresenta a característica de desrama 

natural e rápido crescimento, cujo estas, são apreciadas em espécies para uso em reflorestamento. 

Destaca-se, também, a capacidade de brotação da touça (CARVALHO, 2009). No entanto, para se 

fazer uso deste aspecto são necessárias pesquisas para analisar a viabilidade do seu manejo na 

utilização de sucessivas rotações por rebrotação. 

4. CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que a espécie Parkia multijuga Benth:  

 Possui potencial para ser utilizada em plantio comercial no estado do Pará;  

 Apresenta características silviculturais e dendrométricas semelhante ao do Schizolobium 

parahyba var. amazonicum (Huber ex Ducke) Barneby. em plantios comerciais no estado do 

Pará;  
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