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RESUMO 
 

Schizolobium parahyba é uma espécie nativa de rápido incremento apresentando características 

desejáveis à silvicultura, uma espécie que apresenta enorme potencial para produção de laminados e 

compensados, diante disse o presente trabalho buscou avaliar a adaptação edafoclimáticas da 

espécie, seu comportamento silvicultural em sistema de ILPF (Interação Lavoura Pecuária Floresta) 

em diferentes espaçamentos 16X3 m, 16X4 m e 16X5 m, Para o delineamento de plantio foi utilizado 

o método SIMPLOT com um total de 187 indivíduos, dividindo as em três procedências de sete 

progênies. Foram avaliados os seguintes caracteres por individuo: altura inicial, desenvolvimento, 

bifurcações, diâmetro de colo e sobrevivência, após 18 meses do plantio a espécie apresentou um 

diâmetro médio de colo de 3,5cm e altura média de 1,35 ,aonde a matriz 7 apresentou a melhor 

media de atura com 1,43m e diâmetro de colo com 3,8cm. 

 

Palavra chave: Guapuruvu, melhoramento florestal, adaptação e sobrevivência.  

 

 

ABSTRACT 

 

Schizolobium parahyba is a fast growing native species presenting desirable characteristics to 

silviculture, a species that presents enormous potential for the production of laminates and 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano VI. v 9, n 1,  maio, 2017. 

  2 
 

compensated, in front of said the present work sought to evaluate the edaphoclimatic adaptation of the 

species, its silvicultural behavior in ILPF system (Interaction In order to design the plant, the SIMPLOT 

method was used with a total of 187 individuals, dividing them into three provenances of seven 

progenies. The following characters were evaluated per individual: initial height, development, 

bifurcations, neck diameter and survival, after 18 months of planting the species had a mean diameter 

of 3.5 cm and an average height of 1.35, where the matrix 7 presented the best mean of attura with 

1.43m and the diameter of the neck with 3.8cm. 

 

Keyword: Schizolobium parahybae, forest improvement, adaptation and survival 

 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Schizolobium parahyba, árvore brasileira é considerada uma das  espécies 

nativas de mais rápido crescimento atingindo grandes alturas em pouco tempo, sua 

distribuição geográfica  é desde a Bahia ate o Rio Grande do sul, frequente nas 

faixas litorâneas (Mata atlântica), ocorrendo em florestas primarias e secundarias  

(CARVALHO 2003). 

Possui uma madeira leve de massa especifica variando entre 0,24g/cm³ a 

0,40g/cm³ (TRIANOSKI 2010),apresenta boa trabalhabilidade e desdobramento, 

apresenta dificuldade em fixação de pregos e parafusos (CARVALHO 2005). 

A sua madeira é indicado para produção de laminados e painéis 

compensados de uso interno e intermediário com potencial de uso em moveis , 

caixotarias,embalagens em geral(BORTOLETO e BELLINI 2002). 

O Guapuruvu apresenta grandes características desejáveis para o plantio 

em Silvicultura fornecendo uma madeira de qualidade para a produção de paines 

compensados e laminados. 

O presente trabalho teve como objetivo acompanhar o desempenho das 

diferentes procedências e progênies de Guapuruvu monitorar  seu crescimento, taxa 

de sobrevivência, de acordo com os diferentes espaçamentos testados buscando o 

melhor método para a espécie no sistema de ILPF. 
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2. MATERIAL E METODOS 

 

2.1 Seleção das matrizes e preparado das mudas em viveiro  

 

No mês de agosto de 2016 foram selecionadas 7 matrizes ao entrono da 

região de Itapeva, numa abrangência de 3 municípios, Itapeva,Capão Bonito e 

Taquarivaí como indica a figura 1: 

 

Figura 1. Região de abrangência com matrizes monitoradas para coleta de sementes 

 

As sementes foram semeadas diretas em saquinhos de polietileno com 

substrato contendo  casca de pinus, terra e o substrato comercial  Carolina 3, 
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realizando uma aplicação de fungicida trichoderma para esterilizar o substrato contra 

patógenos de solos, após o plantio foram encanteiradas em pleno sol. Devido a 

ocorrência de dormência tegumentar nas sementes de guapuruvu foi utilizado o 

método por escarificação manual rompendo o tegumento no lado oposto ao hilo 

(GERRA et al ., 1982).  

Após saírem as primeiras folhas foi realizado adubações de cobertura com 

adubos nitrogenados e potássios aplicados a cada 15 dias, Foi realizado aplicações 

preventivas contra fungos foliares usando calda bordalesa em períodos propícios a 

patógenos  e as mudas ficaram num período de 10 meses no viveiro até serem 

transplantadas ao campo.  

 

 

A tabela 1 mostra a data de semeadura e a data de germinação das 

procedências  com o total de sobrevivência: 

Tabela 1(quantidade de plantas por cada matriz). 

Matriz Plantio das sementes Data        Quantidade semeada Emergência Sobreviventes 

7 Taquarivaí Rodovia 25/08/2016 80 09/09/2016 55 

1 Taquarivaí Etec Dario Pacheco M1 26/08/2016 20 09/09/2016 7 

2 Taquarivaí Etec Dario Pacheco M2 27/08/2016 15 11/09/2016 6 

3 Pacova Igreja 26/08/2016 70 11/09/2016 40 

4 Pacova Rodovia M1 26/08/2016 10 11/09/2016 1 

5 Pacova rodovia M2 26/08/2016 15 11/09/2016 11 

6 Capão Bonito 20/09/2016 99 29/09/2016 67 
 

2.2 Planejamento e transplante das mudas no campo  

 

 O transplante das mudas ocorreu no dia 10 de Junho de 2017, na fazenda 

experimental do Campus FAIT, numa área de inteiração Lavoura Pecuária Floresta. 
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Foram utilizados diferentes espaçamentos para comparar o desenvolvimento 

das progênies e verificar qual será o mais adequado para espécie, os espaçamentos 

testados foram 3X12, 4X12 e 5X12. 

 

Figura 2 - Área de transplante procedências.

 
No transplante foi realizada uma adubação de base com adubo termofosfato 

Yoorin (Fósforo), utilizando 410g por planta. 

Foram realizadas aplicações de cobertura com adubos nitrogenados 120g 

de sulfato de amônia  e adubos potássicos 60g de cloreto potássio, divididos em 

duas etapas, a primeira etapa ocorreu após 40 dias do transplante e a segunda 

etapa após 6 meses da primeira aplicação 

As covas foram preparadas no dia do transplante de forma manual com uso 

de cavadeiras, o dimensionamento das covas foi de 30X30X20. 

 

2.3 Monitoramento e coleta de dados  

 

Foi realizado um monitoramento periódico contra pragas e doenças,e foi 

coletado dados inicial das mudas após o transplante medindo a altura até a gema 

apical  com ouso de uma  trena e o diâmetro do colo na interseção do colo maduro 

com o colo jovem com o uso de um paquímetro, após 7 meses do plantio foi  
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realizado uma nova coleta e por ultimo 1 ano e 6 meses depois foi realizado a ultima 

coleta para comparação 

Os dados coletados passaram por analises experimentais a 0,5% de erro 

pelo teste de Tukey. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Após os 18 meses de plantio a campo, as matrizes apresentaram uma média 

de 1,35m de altura e 3,5cm de Diâmetro do colo, notando-se que a matriz 7 e 6 

tiveram seus valores acima da média e as matrizes 4 e 2 tiveram abaixo dá média 

como indica a tabela 2. 

Tabela 2- Média de desenvolvimento das matrizes com 18meses  

Matriz Diâmetro (cm)   Altura (m) 

7 3,8 a 
 

1,43 a 
6 3,7 a 

 
1,41 a 

3 3,5 a 
 

1,34 a 
5 2,9 a 

 
1,29 a 

1 2,8 a 
 

1,11 a 
2 2,8 a 

 
0,89 a 

4 2,0 a   0,70 a 
Letras minúsculas iguais entre si na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade 
  Os resultados observados mostram que não houve diferença estatística entre 

as matrizes, indicando que á variabilidade genética presente é baixa, isto pode ser 

explicado  devido a pouca variação de procedências por serem de regiões próximas, 

Silva Chinelato et al (2014) em seu experimento, Variabilidade genética com 

Guapuruvu obteve diferenças estatísticas entre as progênies avaliadas de diferentes 

procedências indicando a alta variabilidade genética de seu experimento, diferente 

do presente estudo. 

 Enquanto a média de altura e de diâmetro do colo seguindo aos experimentos 

de Carvalho, (2003) o Guapuruvu pode atingir até 4m em dois anos, onde às 

presentes matrizes estão apresentando médias inferiores ao esperado pela 

literatura. 
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 A taxa de sobrevivência total das matrizes foi de 89,30% aonde apenas 20 

exemplares morreram devido ao estresse ocasionado por ausência de água, injuria 

de pragas ou danos mecânicos causados por implementos agrícolas, como mostra i 

na tabela 3 a taxa de sobrevivência: 

 

Tabela 3 – médias dos desenvolvimentos das matrizes ao decorrer dos meses 2, 7 e 18.  

Progênies Mortalidade (un) Porcentagem total Porcentagem por Matriz 

Matriz 1 1 0,53 % 14,28% 

Matriz 2 1 0,53 % 16,66% 

Matriz 3 4 2,14 % 10,52% 

Matriz 4 0 0,00 % 0% 

Matriz 5 2 1,07 % 22,22% 

Matriz 6 7 3,74 % 11,86% 

Matriz 7 5 2,67 % 8,92% 

Total 20 10,70 %   
 

 Pode se notar que a progênies com maiores exemplares mortos foi a Matriz 6 

aonde muitos de seus exemplares sofreram injurias causados por maquinas 

agrícolas aonde foram quebradas. 

 Inicialmente as progênies de Schizolobium parahyba estão se adaptando bem 

ao sistema adotado de Silvicultural, apresentando uma mortalidade de 10,87% que 

de acordo com Frost,(1996) a mortalidade nos primeiros anos de vida em varias 

regiões ocorrem as seguintes taxas de 12%(Afzelia quanzensis), 22% (Brachystegia 

spiciformis), 55 % (Julbernardia paniculata) e 67 % (Julbernardia globiflora) em 

diferentes espécies, a mortalidade pode estar associada ao espaçamento 

adotado,aonde maior quantidade de população maior será a taxa de mortalidade. 

(LOUMAN et al, 2001). 

 Comparando a taxa de mortalidade do Schizolobium parahyba com os 

experimentos da Empraba (2005) e Carvalho,(2003) apresenta uma taxa de 

sobrevivência de 90% , e Silva Chinelato et al (2014) em sua pesquisa com 

Schizolobium parahyba apresentou uma taxa de sobrevivência de 88,04% sendo 

próximos com o presente trabalho. 
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4. CONCLUSÃO 

   

A espécie Schizolobium parahyba vem apresentando boas expressões de 

adaptação edafoclimáticas na região de Itapeva, apresentando um bom grau de 

sobrevivência, as progênies estudadas são de procedências próximas apresentando 

pouca variabilidade genética, no entanto a espécie vem apresentando valores 

representativos ao programa de ILPF.  
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