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HIPÓTESES

• O desempenho inicial de árvores de rápido crescimento depende do tipo 
de vegetação original e dos atributos funcionais do alvo e dos vizinhos.

• A taxa de crescimento e de sobrevivência:

– são maiores em plantação de palmeira real do que em pastagem 
abandonadasabandonadas

– são  maior em espécies com:

• alta concentração de N foliar

• baixa longevidade

– são maiores se 

• tiver plantas companheiras plantados

• os vizinhos plantados são arbustos 



OBJETIVOS
Objetivo geral

Identificar fatores associados que interferem positivamente ou negativamente no 
desenvolvimento inicial de sistemas agroflorestais 

Objetivos específicos

Demonstrar o estabelecimento inicial de sistemas agroflorestais através da produção, crescimento Demonstrar o estabelecimento inicial de sistemas agroflorestais através da produção, crescimento 
e acumulação de biomassa por: 

• diferentes métodos de competição:

formas de crescimento

plantas espontâneas

• diferentes composições de espécies:

• concentrações variadas de N foliar

• longevidade diferenciada



Definindo o 
delineamento 

experimental...

Limitações potenciais do local:

1.Solo argiloso, ácido, infértil

2.Pressão herbívora (vacas, …?)

3.Clima subtropical úmido de encostas 
da serra...geadas?...vento sul?

4.Inclinação das encostas (vulnerável a erosão do solo)

Requerimentos de todas espécies selecionadas:

1.Potencial para competir e sombrear vegetação existente

2.Utilidade concreta aproveitável  (especialmente comestíveis);

3.As espécies arbóreas devem ser de rápido crescimento;

4. Tolerante ou adaptada as condições do local do projeto;



Escolha das espécies

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aq6r9vm46y8ydHZYYVVJYWkyYWNUXy1Xd2o3R
09Bcnc#gid=0
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plantação de palmeira real abandonada e

pastagem ativa com regeneração natural de Pinus



•Proposta de localização dos blocos (repetições verdadeiras):

B1-4 = blocos na 
palmeira real

B5-8 = blocos na 
pastagem

B? = locais B? = locais 
alternativos para 
blocos

B1 = esquema de 
bloco e parcelas 
com diferentes 
cores para 
diferentes 
qualidades de 
biomassa
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Formas de crescimento:

Árvores e palmóides
árvores caducifólias, 
perenifólias e palmóides.

Herbáceas eretas
caule ereto e folhas 

Arbustos e pseudo-arbustos
herbáceas gigantes, plantas 
lenhosas ramificadas na base, ou 
plantas lenhosas forçados pela 
poda em crescimento arbustivo

caule ereto e folhas 
concentradas no meio 
e alto da planta

Herbáceas basais
espécies com caules 
eretos muito curtos, 
caules subterrâneos, 
caules prostrados e 
caules laterais 
próximos  ao solo
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RESULTADOS ESPERADOS

• Encontrar sinergias entre formas de 
crescimento e as espécies alvo

• Utilizar mão de obra reduzida em comparação 
a outros sistemas agroflorestais. a outros sistemas agroflorestais. 

• Tanto a árvore quanto as espécies 
companheiras devem ter uma alta 
sobrevivência 

• As plantas companheiras devem produzir de 
forma satisfatória
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