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RESUMO 

 Os sistemas agroflorestais (SAFs) apresentam grande potencial em relação ao uso 

racional do solo como alternativa ao uso de fertilizantes químicos. A presença das 

espécies de plantas adubadeiras, tradicionalmente implantadas nestes sistemas, provêm 

fitomassa para cobertura e adubação do solo e têm papel importante para as espécies 

consorciadas. Nos sistemas agroflorestais há diversos tipos de interações ecológicas 

acontecendo, assim como ocorre em um cenário natural. O foco do presente trabalho é a 

facilitação entre plantas em um sistema agroflorestal, interação ecológica que pressupõe 

que uma planta facilitadora beneficia direta ou indiretamente outra planta. O objetivo 

deste projeto foi comparar o desempenho inicial da espécie medicinal pitanga (Eugenia 

uniflora L.) em um sistema agroflorestal em relação à presença das espécies adubadeiras 

associadas a ela. Nossa hipótese é que plantas medicinais são facilitadas pelas plantas 

adubadeiras tradicionalmente plantadas no sistema agroflorestal. Caso nossa hipótese seja 

corroborada, esperamos encontrar maior sobrevivência e crescimento dos indivíduos de 

pitanga nas parcelas com plantas adubadeiras em comparação às parcelas controle. Para 

tanto, o desempenho da pitanga foi estudado no período de um ano através da comparação 

do crescimento de indivíduos jovens em quatro tratamentos com adubadeiras de 

diferentes espécies e um tratamento controle, que não continha as espécies adubadeiras 

perenes. Adicionalmente, foram tomadas medidas microclimáticas em cada uma das 

parcelas para nos auxiliar no entendimento do potencial mecanismo de facilitação das 

espécies adubadeiras sobre a espécie medicinal. Os resultados indicaram efeito neutro das 

adubadeiras sobre o crescimento da pitangueira, com exceção do efeito negativo da 

adubadeira malvavisco (Malvaviscus arboreus Cav.) sobre o crescimento em diâmetro da 

pitangueira. Em relação ao microclima, os resultados demonstraram que as condições 

microclimáticas não foram afetadas pela presença das adubadeiras tanto antes quanto 

depois do período de poda. Embora não haja nenhuma evidência de facilitação para a 

pitangueira, este trabalho indicou viabilidade da implantação do SAF com as adubadeiras 

de ciclo longo aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi), margaridão (Tithonia diversifolia 

Hemsl) e urucum (Bixa orellana L.), já que os resultados sugerem ausência de efeito 

negativo sobre a planta medicinal. No entanto, associações com a planta malvavisco 

devem ser consideradas com mais cuidado, uma vez que encontramos evidência de que 

esta adubadeira pode atrapalhar o crescimento da pitangueira. A continuidade do 

monitoramento é importante para detecção de efeitos positivos ou negativos de longo 
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prazo, conforme as plantas adubadeiras ganham mais biomassa e esta é incorporada ao 

sistema.  

Palavras-chave: Eugenia uniflora. Facilitação. Interação entre plantas. Agroecologia. 

Adubação verde. 
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ABSTRACT 

          Agroforestry systems (SAFs) have great potential in relation to the rational use of 

soil as an alternative to the use of chemical fertilizers. The presence of green manure 

wood species, traditionally implanted in these systems, provides phytomass for covering 

and fertilizing the soil and plays an important role for intercropped species. In 

agroforestry systems there are several types of ecological interactions taking place, as 

well as in a natural setting. The focus of the present work is the facilitation among plants 

in an agroforestry system, an ecological interaction in which a facilitating plant directly 

or indirectly benefits another plant. The objective of this project was to compare the 

productivity of the medicinal species pitanga (Eugenia uniflora L.) in an agroforestry 

system in relation to the presence of the fertilizer species associated with it.. Our 

hypothesis is that medicinal plants are facilitated by green manure species traditionally 

planted in the agroforestry system. If our hypothesis is corroborated, we expect to find 

greater survival and growth of pitanga individuals in the plots with green manure species 

compared to the control plots. Therefore, the performance of the pitanga was studied over 

a period of one year by comparing the growth of young individuals in four treatments 

with fertilizers of different species and a control treatment, which did not contain the 

perennial fertilizer species.. Additionally, microclimate measures were taken in each of 

the plots to help us to understand the potential facilitation mechanism behind the effect 

of green manure species on the medicinal plant. The results indicated a neutral effect of 

green manure species on the pitangueira growth, exception for the negative effect of the 

malvavisco (Malvaviscus arboreus Cav.) on the diameter growth of the pitangueira. In 

relation to microclimate, the results showed that the microclimatic conditions were not 

affected by the presence of green manure wood species both before and after the pruning 

period. Although there is no evidence of facilitation for the pitangueira, this work 

indicated the feasibility of implementing the SAF with the long cycle green manure wood 

species aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi), daisy (Tithonia diversifolia Hemsl) and 

annatto (Bixa orellana L.), since the results suggest absence of negative effect on the 

medicinal plant. However, associations with the malvavisco plant should be considered 

more carefully, since we found evidence that this green manure species can hinder the 

pitangueira growth. The continuity of the monitoring is important to detect positive or 

negative effects of long-term, as the green manure plants species earn more biomass and 

this is incorporated into the system. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Os sistemas agroflorestais (SAFs) são sistemas agrícolas fundamentados na 

associação de espécies herbáceas com espécies perenes, em sua maioria lenhosas 

(RAINTREE, 1986). Os desenhos e arranjos acerca dos SAFs podem ser dos mais 

diversos possíveis em diferentes níveis de complexidade, baseando-se nas configurações 

naturais das florestas. Além disto, é necessária avaliação das potenciais associações a 

serem escolhidas com a finalidade de potencializar a produção das culturas de interesse 

(PAULA, 2008). De forma geral, os SAFs têm como objetivo recriar um cenário estável 

que se assemelhe ao natural, de maneira que consiga restabelecer serviços ecossistêmicos 

perdidos ao longo do tempo em decorrência de degradações precedentes (CAMPELLO 

et. al., 2005). O restabelecimento e a promoção destes serviços ecossistêmicos se 

relacionam à práticas sustentáveis aplicadas ao sistema a depender da configuração 

escolhida (LUNDGREN, 1982). Além disso, os SAFs podem trazer a movimentação da 

economia através da importação e exportação das produções. A implantação de um SAF 

pode permitir reversão de um potencial cenário de degradação ao estabelecer melhorias 

acerca da atividade biológica tanto no solo como no funcionamento estrutural do 

ecossistema (EMBRAPA, 2004). 

 Na configuração destes sistemas conta-se com a presença de espécies 

denominadas adubadeiras, plantas de crescimento rápido que fornecem através de podas 

periódicas biomassa utilizada para cobrir e adubar o solo (ALCÂNTARA et al., 2000) 

incluindo as espécies lenhosas, que não saem do sistema após o período de poda. A 

utilização da matéria orgânica produzida por estas espécies é considerada adubação verde, 

justamente por incorporar à manutenção do sistema algo produzido dentro deste, o que 

faz o sistema assemelhar-se ao funcionamento de um ecossistema natural. A adubação 

verde promove ao solo aeração, aumento das taxas de infiltração da água e consequente 

proteção contra os processos erosivos, além de benefícios relacionados à melhoria da 

disponibilidade e fixação de nutrientes (PINTO et al., 1998), conferindo um potencial 

cenário de facilitação, interação ecológica descrita a seguir. 

 Dado que o sistema agroflorestal é embasado no conceito de espécies associadas 

que coexistem de forma a assemelhar-se à um cenário natural, pressupõe-se que a 

facilitação, interação positiva entre plantas, seja interação frequente e dominante entre as 

plantas deste sistema. Tal interação ecológica pressupõe um indivíduo facilitador o qual 
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beneficia direta ou indiretamente outro organismo do mesmo nível trófico, sendo o último 

denominado indivíduo facilitado (PAKEMAN et al. 2009).  

 Espera-se que o cenário de facilitação em sistemas agroflorestais seja mais 

provável quando as espécies selecionadas para compor o sistema tenham características 

que minimizem a competição por recursos, como por exemplo, plantas com sistema de 

raízes complementares (SCHROTH, 1999). No entanto, em um cenário em que as plantas 

(neste caso, as espécies adubadeiras) utilizem os recursos de forma muito semelhantes às 

culturas associadas, pode haver predomínio da competição, tornando a produtividade 

baixa. Desta forma, é necessário analisar a viabilidade dos consórcios de plantas a serem 

implantados para que a competição seja minimizada e a facilitação seja a interação 

predominante.  

 Os mecanismos de facilitação podem ser divididos em mecanismos diretos e 

indiretos. A facilitação direta ocorre quando um indivíduo auxilia no desenvolvimento do 

outro diretamente, através da melhoria das condições ambientais, como por exemplo, 

através da redução da temperatura, aumento da umidade e disponibilidade de nutrientes 

(SHUMWAY, 2000; ZOU, 2005). A facilitação indireta ocorre intermediada por um 

terceiro indivíduo, seja do mesmo nível trófico ou não, como por exemplo, a proteção 

contra herbivoria promovida por plantas impalatáveis ou aumento na polinização 

promovido por plantas que oferecem recurso ao polinizador (CALLAWAY, 1995). De 

forma geral, os SAFs têm potencial para apresentar diferentes mecanismos de facilitação, 

tanto através de melhorias microclimáticas geradas pelas adubadeiras perenes, quanto 

pelo aumento na disponibilidade de nutrientes, atração de polinizadores ou repelência de 

herbívoros. O mecanismo predominante possivelmente dependerá das características das 

plantas adubadeiras e do cultivo alvo. 

 Os SAFs possuem diversas diretrizes a depender da demanda e de sua 

configuração. De forma geral, estes sistemas podem abrigar qualquer espécie desde que 

seja levado em conta seu manejo específico e sua relação com as outras espécies como 

um todo (VALERI et al., 2004). Sendo assim, é válida a implantação de espécies 

medicinais nos sistemas agroflorestais, bem como o aproveitamento de sua produção. A 

produtividade destas espécies dependerá de seu consórcio e se o manejo está ocorrendo 

de forma adequada. As espécies medicinais possuem diversas sensibilidades e desta 

forma, é sempre importante salientar que o sucesso do SAF não depende somente da 



 
 

15 
 

produção imediata obtida, mas também das interações entre as espécies, para que a longo 

prazo o sistema se torne benéfico de fato para o meio ambiente e para o produtor.  

 Acerca das espécies medicinais, estas podem ser assim caracterizadas por auxiliar 

na manutenção da saúde de diversas formas, podendo ou não produzir partes comestíveis 

e atraentes comercialmente para outros fins. A pitanga (Eugenia uniflora L.), utilizada 

como modelo de estudo no presente trabalho, pertencente à família Myrtaceae, é uma 

espécie nativa do Brasil amplamente difundida pelo mundo. Trata-se de uma espécie 

medicinal por possuir propriedades as quais auxiliam, por exemplo, no controle da 

pressão arterial (CONSOLINI et al., 1999) bem como funções antinflamatórias e 

diuréticas relacionadas às suas folhas (MATSUMURA et al., 2000). Além disso, esta 

espécie produz fruta comestível a qual possui valor comercial no mercado alimentício 

através da produção da polpa, que também possui propriedades benéficas para a saúde 

por ser rica em vitamina A e ter alta ação antioxidante no combate de radicais livres 

(SCHUMACHER, 2014). Desta forma, é possível observar a capacidade multifuncional 

da pitangueira assim como na maioria das espécies recorrentes nos SAFs. 

 Neste estudo analisamos o desempenho inicial da pitanga em um sistema 

agroflorestal no período de um ano, na qual é utilizado a adubação verde como alternativa 

sustentável ao uso de fertilizantes químicos. O potencial dos SAFs, em comparação a 

monocultivos, se relaciona à sua produtividade e ao uso racional do solo. O manejo 

sustentável é uma saída para a conservação do meio ambiente além da possibilidade de 

ser rentável e com baixo custo de manutenção, também oferecendo ganhos não-

monetários como por exemplo a geração de um solo mais fértil.   

 

2. OBJETIVOS, HIPÓTESE E PREDIÇÃO 

 O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho inicial da espécie medicinal 

pitanga (Eugenia uniflora) em um sistema agroflorestal em relação à presença das 

espécies adubadeiras associadas à planta medicinal. Nossa hipótese é que plantas 

medicinais são facilitadas pelas plantas adubadeiras tradicionalmente plantadas no 

sistema agroflorestal. Se nossa hipótese for corroborada, esperamos encontrar maior 

sobrevivência e crescimento dos indivíduos de pitanga plantados no sistema agroflorestal 

ao lado de plantas adubadeiras do que nas parcelas controle em que não há a presença de 
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nenhuma espécie adubadeira. Adicionalmente, também foram feitas medidas do 

microclima para entendermos os potenciais mecanismos de facilitação das espécies 

adubadeiras sobre a planta medicinal. Esperamos encontrar condições microclimáticas 

mais amenas e favoráveis ao crescimento vegetal junto às adubadeiras do que no plantio 

convencional. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. ÁREA DE ESTUDO  

  A realização do estudo ocorreu no Núcleo de Pesquisa em Plantas Ornamentais 

(NPPO) do Jardim Botânico de São Paulo, zona sul do Estado de São Paulo (Figura 1). 

O Jardim Botânico, oficializado em 1938, historicamente contava com a presença de 

chácaras e sítios. Atualmente, a área total do Jardim Botânico é de cerca de 550 ha, 

divididos entre o espaço para visitação, núcleos de pesquisa e instalações administrativas 

(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, s/d). 

 

 

Figura 1. Localização do Jardim Botânico de São Paulo, onde o presente estudo foi realizado. Autoria: 

Caio Pestana, 2019. 
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 Em relação ao clima da região, a média da temperatura do mês mais quente é de 

21,5 °C enquanto no mês mais frio é de 15,4 °C; a pluviosidade média anual é 1340 mm. 

Segundo a classificação de Koppen-Geiger, o estado de São Paulo configura clima Cfa, 

considerado subtropical úmido.  

 O estudo foi realizado em uma área de aproximadamente 400m2 dentro do Jardim 

Botânico, próximo ao NPPO (Figura 2). A área foi dividida em 25 parcelas contíguas de 

4 x 4m para abrigar todos os tratamentos que serão descritos a seguir.  

 

Figura 2. Visão geral da área de estudo no Jardim Botânico. Foto: Camila Castanho (23/05/2019).  

 

3.2 DESENHO EXPERIMENTAL 

 Antes do plantio das espécies vegetais que comporiam a agrofloresta, houve o 

preparo do solo. Esta etapa preparatória foi iniciada em novembro de 2016 com a 

cobertura do solo com mulch orgânico (composto de folhas secas coletadas no próprio 

instituto). O mulch orgânico é usado como uma cobertura para o solo a qual propicia 

benefícios como o maior controle das espécies invasoras e o aumento da qualidade deste 

solo em termos de nutrientes e atividade biológica.  
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 No início de março de 2018, a área recebeu a semeadura da adubação verde, ou 

seja, as adubadeiras de ciclo curto, a qual foi constituída por 100g de sementes de girassol 

(Helianthus annuus L.), 100g de feijão (Phaseolus vulgaris L.), 100g de feijão guandu 

(Cajanus cajan L.), 50g de milho (Zea mays L.), 30g de abóbora (Cucurbita sp. L.), 30g 

de gergelim (Sesamum indicum L.), 20g de tremoço (Lupinus sp. L.), 20g de mostarda 

(Sinapis alba L.) e 15g de amaranto (Amaranthus caudatus L.). Neste mesmo mês foram 

plantadas mudas das espécies adubadeiras de ciclo longo, sendo o urucum (Bixa orellana 

L.), o malvavisco (Malvaviscus arboreus Cav.), margaridão (Tithonia diversifolia Hemsl) 

e a aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi), de acordo com a configuração descrita na 

Figura 3. Cada parcela com tratamento de adubadeira possui 6 indivíduos da mesma 

espécie, três de cada lado da parcela (Figura 4). No mês de julho do mesmo ano, ocorreu 

a primeira poda e consequentemente a primeira incorporação da adubação verde através 

da fitomassa produzida. No mês de setembro, houve reforço na cobertura com o mulch 

para que no mês subsequente as espécies medicinais, além da banana e do milho, 

pudessem ser devidamente plantadas. 

 

 

 

Figura 3. Esquema de plantio das espécies adubadeiras na área de 400 m2 (20 x 20m) no núcleo de 

pesquisa em plantas ornamentais do Jardim Botânico de São Paulo.  
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Figura 4. Detalhe esquemático de uma parcela de 4 x 4m. O tratamento está relacionado à identidade de 

cada espécie adubadeira (aroeira, margaridão, malvavisco ou urucum). 

 

 

 O que distingue as parcelas é seu tratamento referente à identidade da planta 

adubadeira (Figura 4). São quatro plantas adubadeiras, duas nativas: urucum (Bixa 

orellana), aroeira (Schinus terebinthifolius); e duas exóticas comumente utilizadas em 

sistemas agroflorestais: margaridão (Tithonia diversifolia) e malvavisco (Malvaviscus 

arboreus). Além das parcelas com os quatro tipos de adubadeiras também existem as 

parcelas controle, as quais não receberam nenhuma espécie de adubadeira, porém também 

receberam todo o tratamento pré-plantio. Cada tratamento (quatro adubadeiras + controle) 

foi replicado em 5 parcelas, totalizando 25 parcelas (Figura 3). 

 Cada uma das 25 parcelas recebeu uma muda de pitanga (Eugenia uniflora), uma 

muda de espinheira santa (Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek. - planta medicinal que 

está sendo monitorada em outro projeto), uma muda de bananeira (Musa sp. L.) entre as 

duas plantas medicinais e sementes de milho no seguimento das colunas (Zea mays) 

(Figura 4). A bananeira e o milho foram plantados para obtenção de produção a curto 

prazo. Em um cenário real, estas espécies trariam renda e alimento para o produtor em 
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um período mais rápido do que as outras culturas, inclusive as espécies medicinais que 

exigem mais tempo para produção. 

 

3.3. COLETA DE DADOS 

 Para testar se as plantas adubadeiras aumentam o desempenho da pitanga, foi feita 

a comparação da sobrevivência e do crescimento dos indivíduos de pitanga nos quatro 

tratamentos com adubadeiras em comparação ao controle. A primeira coleta de dados, 

para registro do tamanho inicial das mudas, ocorreu aproximadamente um mês depois do 

plantio, em 19 de novembro de 2018. A segunda coleta de dados ocorreu 4 meses depois, 

em março de 2019, após a poda das espécies adubadeiras. A última coleta de dados de 

sobrevivência e tamanho ocorreu em novembro de 2019, um ano após a primeira medição. 

Para comparar o crescimento das mudas, a diferença de tamanho em relação ao tamanho 

inicial das mudas nos forneceu a estimativa de crescimento. Para a estimativa de tamanho 

tomamos dados de área da copa, diâmetro do tronco à altura do solo (DAS) e altura total. 

Para a medição da altura, afastamos uma pequena quantidade de matéria orgânica do solo 

para que esta não interferisse no valor final, consideramos a folha mais alta da copa para 

medir a altura da árvore usando uma régua de um metro (Figura 5). Para a estimativa da 

área da copa (A) assumimos que a copa tem formato de elipse e com o auxílio da régua, 

medimos o maior comprimento de copa (c1) e o comprimento perpendicular ao anterior 

(c2) e através da Equação 1 obtivemos a área da copa. Estimamos o DAS através de um 

paquímetro, considerando a maior medida possível do tronco na altura do solo. 

 

𝐴 =
𝑐1

2
𝑥

𝑐2

2
𝑥 𝜋 

Equação 1. Equação utilizada para calcular a área da copa da pitangueira (A), assumindo-se um formato 

de elipse, no qual c1 = maior comprimento de copa e c2 = comprimento de copa perpendicular a c1.  
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Figura 5. Medição da altura da pitanga com régua de um metro. Foto: Beatriz Resende (23/11/2018). 

 

 Também realizamos medidas do microclima em cada uma das parcelas. A coleta 

de dados do microclima foi realizada em setembro de 2019, antes da poda das adubadeiras 

de ciclo longo, e em novembro de 2019, após a poda. Estes dados poderiam nos auxiliar 

quanto ao entendimento do potencial mecanismo de facilitação das espécies adubadeiras 

sobre a medicinal. As variáveis consideradas foram a umidade e a temperatura do solo, 

temperatura do ar e intensidade luminosa. As medidas foram feitas em dois momentos: i) 

antes do período de poda das espécies adubadeiras, quando estas estavam com volume 

considerável de fitomassa aérea; e ii) logo após a poda e cobertura do solo (Figura 6), 

para que pudéssemos avaliar o efeito da fitomassa depositada sobre o microclima do solo. 

Todas as medidas foram comparadas com as condições microclimáticas das parcelas 

controle. As medidas foram realizadas com auxílio de sensores UA-002 (Onset, Bourne, 

MA, USA) para intensidade da luz (Figura 7); S-SMC-M005 (Onset, Bourne, MA, USA) 

para a umidade do solo (Figura 8A) e S-TMB-M006 (Onset, Bourne, MA, USA) para a 

temperatura do ar (Figura 8B), acoplados a um datalogger.  
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Figura 6. Visão parcial da área no período pós-poda. Foto: Patrícia Hitomi (03/2019). 
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Figura 7. Sensor suspenso para medição da intensidade de luz (sensor UA-002; Onset, Bourne, MA, USA). 

Foto: Amara Carvalho (18/11/2019). 

 

Figura 8. Sensores enterrados para medição das variáveis microclimáticas relacionadas ao solo. A: 

umidade do solo (sensores S-SMC-M005); B: temperatura (sensores S-TMB-M006). Foto: Amara 

Carvalho (18/11/2019). 
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3.4. ANÁLISES DE DADOS 

 Para comparar o crescimento da pitangueira nos cinco tratamentos (4 adubadeiras 

+ 1 controle) foi utilizada a ANOVA (análise de variância) um fator na qual a presença 

da adubadeira foi a variável preditora com cinco níveis e as diferenças de tamanho em 

altura, DAS e área da copa após um ano, foram as variáveis resposta. ANOVA também 

foi utilizada para comparar as médias de umidade do solo, temperatura do solo, 

temperatura do ar e intensidade de luz entre os tratamentos. Para comparar a 

sobrevivência das mudas entre tratamentos iríamos utilizar o teste exato de Fisher, 

apropriado para amostras pequenas. No entanto, a mortalidade foi tão reduzida que 

inviabilizou esse tipo de análise.  

 

4. RESULTADOS  

 Das 25 mudas de pitangas plantadas, apenas 3 morreram ao longo do experimento 

e portanto foram substituídas. Devido à reduzida mortalidade, apresentaremos a seguir 

apenas as análises relativas ao crescimento das mudas e às condições microclimáticas.  

 Entre os diferentes parâmetros adotados para testar o impacto das plantas 

adubadeiras sobre o crescimento da pitangueira após 12 meses de experimento, apenas o 

crescimento em DAS foi significativamente afetado pela presença das plantas 

adubadeiras (F4,18 = 2,9; p = 0,05; Figura 9A). No entanto, ao contrário do que seria 

esperado, o efeito significativo é decorrente do menor crescimento da pitangueira quando 

associado com a adubadeira malvavisco em comparação ao controle (Figura 9A). As 

demais adubadeiras não exerceram nenhum tipo de efeito (seja negativo ou positivo) 

sobre o crescimento em DAS da pitangueira em comparação ao controle (Figura 9A). 

Tal interpretação foi confirmada ao refazer a ANOVA excluindo o nível malvavisco e 

obter resultado não significativo (F3,15 = 1,11; p = 0,37). Tanto o crescimento em altura 

(F4,18 = 2,25; p = 0,10; Figura 9B) quanto em área da copa (F4,18 = 1,78; p = 0,17; Figura 

9C) não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos, o que sugere que as 
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adubadeiras não exercem nem efeito positivo nem negativo sobre o crescimento em altura 

e tamanho de copa da pitangueira.  

 

Figura 9. Médias e desvio padrão do efeito das adubadeiras de ciclo longo sobre o crescimento da 

pitangueira durante 12 meses. A: crescimento em DAS - diâmetro à altura do solo (F4,18 = 2,9; p = 0,05); 

B: crescimento em altura (F4,18 = 2,25; p = 0,10); C: crescimento em área da copa (F4,18 = 1,78; p = 0,17). 

 

 Quanto ao efeito das espécies adubadeiras sobre as condições microclimáticas, no 

período pré-poda não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos nos 

diversos parâmetros analisados. Ou seja, a temperatura do ar (F4,20 = 0,18; p = 0,94; 

Figura 10A), a intensidade da luz (F4,20 = 0,60; p = 0,66; Figura 10B), a temperatura do 

solo (F4,20 = 0,31; p = 0,86; Figura 10C) e a umidade do solo (F4,20 = 1,96; p = 0,13; 

Figura 10D) não foram alteradas pela presença das espécies adubadeiras na fase que 

antecede a poda. 



 
 

26 
 

 

Figura 10. Médias e desvio padrão do efeito das adubadeiras de ciclo longo no estágio pré-poda sobre as 

condições microclimáticas. A: temperatura do ar (F4,20 = 0,18; p = 0,94); B: intensidade de luz (F4,20 = 

0,60; p = 0,66); C: temperatura do solo (F4,20 = 0,31; p = 0,86); D: umidade do solo (F4,20 = 1,96; p = 

0,13). 

 

 As condições microclimáticas relacionadas ao período pós-poda também não 

apresentaram diferenças significativas entre os diferentes tratamentos. Tanto a 

temperatura do ar (F4,20 = 0,26; p = 0,89; Figura 11A), a intensidade da luz (F4,20 = 1,17; 

p = 0,36; Figura 11B) e a temperatura do solo (F4,20 = 0,39; p = 0,80; Figura 11C) não 

foram afetados pela presença das espécies adubadeiras após a ocorrência da poda. Embora 

a Figura 11B ilustre um aparente aumento médio sobre a disponibilidade de luz no 

tratamento malvavisco (especialmente em relação ao controle), isto se deve à um valor 

extremo na série de valores observados e não resultou em efeito significativo. 
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Figura 11. Médias e desvio padrão do efeito das adubadeiras de ciclo longo no estágio pós-poda sobre as 

condições microclimáticas. A: temperatura do ar (F4,20 = 0,26; p = 0,89); B: intensidade de luz (F4,20 = 

1,17; p = 0,36); C: temperatura do solo (F4,20 = 0,39; p = 0,80).  

 

5. DISCUSSÃO 

 De acordo com nossa hipótese, esperávamos encontrar facilitação das espécies 

adubadeiras sobre a pitangueira. No entanto, os resultados obtidos no período de um ano 

indicam que a presença destas espécies não influencia ou influencia de maneira negativa 

a produtividade do nosso cultivo alvo, ou seja, o efeito das adubadeiras sobre a 

pitangueira variou de neutro à negativo. Entretanto, é importante destacar que a maior 

parte dos resultados indicam efeito neutro das adubadeiras sobre o crescimento da 

pitangueira, com exceção do efeito negativo do malvavisco sobre o crescimento em 

diâmetro. 

 O presente trabalho está fundamentado na compreensão das interações ecológicas 

entre a pitangueira e as adubadeiras de ciclo longo. A escolha das espécies adubadeiras 

para este trabalho se relaciona com a sua frequência de ocorrência em SAFs e o potencial 

de facilitação para as espécies medicinais. Embora o cenário de facilitação fosse esperado 

para o experimento, foram encontrados resultados majoritariamente neutros, sendo a 

frequência de efeitos negativos muito pequena. A amplitude de combinações que são 



 
 

28 
 

viáveis de implantação dentro de um SAF pode trazer ponderações em relação a quais 

espécies associar. Para definir as associações de plantas nos SAFs, diversos fatores devem 

ser considerados na escolha das espécies, como por exemplo o sistema radicular, o porte 

das espécies e seu manejo. Contudo, isto não é garantia de sucesso para as espécies 

escolhidas devido suas demandas específicas ou até mesmo parâmetros referentes à 

composição físico-química do solo e sua disponibilidade de nutrientes (SCHROTH, 

1999). Em suma, é importante considerar as características do solo, sua manutenção em 

relação à fertilidade, pH e teor de água, por exemplo, além do manejo específico para 

cada espécie. Estes fatores ao longo do tempo são importantes para o desenvolvimento 

da agrofloresta como um todo, assim como para cada espécie existente nela. É necessário 

pontuar a importância da fase de planejamento de um SAF para que ocorram os menores 

riscos possíveis durante seu desenvolvimento, como a baixa produtividade do sistema ou 

mau estabelecimento das espécies escolhidas, levando em consideração todas as 

particularidades das espécies com a finalidade de minimizar a ocorrência de associações 

que favorecem a competição entre estas. Desta forma, um dos passos fundamentais para 

entender o sucesso de associações entre as espécies nos SAFs deve ser a identificação das 

interações entre as espécies consorciadas e posteriormente compreender os mecanismos 

que levam às interações identificadas. 

 Em relação às medidas microclimáticas, esperava-se melhora do microclima na 

presença das plantas adubadeiras em relação ao controle. A melhoria microclimática 

traria um cenário mais ameno para o crescimento e desenvolvimento da espécie 

medicinal, através do sombreamento e consequente diminuição da temperatura, aumento 

da umidade do ar e do solo e redução do excesso de luz. Nossos resultados, no entanto, 

indicaram que as adubadeiras não exercem efeitos relevantes em ambos períodos pré e 

pós-poda para as condições microclimáticas. Esta ausência de efeito pode ser devido à 

juventude das espécies adubadeiras, que ainda não estão com seu potencial de provisão 

de sombreamento totalmente desenvolvido ou até mesmo requererem mais tempo de 

adaptação ao solo para gerarem mais folhas e aumentar sua copa. O benefício relacionado 

à área e forma da copa está atrelado ao modo de interceptação da luz bem como o 

aproveitamento desta para a espécie facilitada (BERNARDES, 1987). Outra possível 

explicação para o resultado obtido é a condição do tempo dos dias em que realizamos a 

coleta de dados. Idealmente, a realização da coleta seria em dias ensolarados, porém na 

primavera e verão, estações as quais foram realizadas a maioria das coletas, há grande 
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inconstância em relação ao surgimento de nuvens justamente por serem períodos de maior 

umidade durante o ano e, consequentemente, maior concentração de chuvas. Dias 

nublados, como os dias em que ocorreram boa parte das coletas, podem trazer para os 

resultados do experimento maior homogeneidade em relação às variáveis analisadas, 

dificultando a detecção do efeito das adubadeiras sobre as condições microclimáticas, 

especialmente esperadas em condições de céu aberto e pleno sol. 

 Faz sentido supor que parte dos estudos que envolvem interações entre plantas nos 

SAFs demandaram outras perspectivas de tempo de observação e coleta de dados para 

um resultado ainda parcial. As interações comumente variam no espaço-tempo e podem 

mudar de um cenário positivo para negativo ou vice-versa (BERTNESS & CALLAWAY, 

1994; CALLAWAY et al., 2002; BROOKER, 2006). Geralmente, os efeitos de uma 

planta sobre a outra não são observados de imediato visto seu tempo de maturação e 

estabelecimento no ambiente, por exemplo. O benefício provido para a planta facilitada 

pode estar relacionado ao porte da planta facilitadora, como por exemplo, ao tamanho da 

copa, sua produção de flores e frutos, ao tamanho de suas raízes. E tais caraterísticas que 

aumentam o potencial de benefício gerado às plantas vizinhas são insuficientes em 

indivíduos relativamente jovens, como as adubadeiras no início do estabelecimento do 

SAF. Sendo assim, é possível que a extensão do tempo de estudo trouxesse evidências 

mais claras sobre o efeito das adubadeiras na pitangueira, como por exemplo trazer à tona 

benefícios relacionados à qualidade do solo ou ao microclima, conforme destacado 

anteriormente. A melhoria do microclima para a pitangueira provido pelas espécies 

adubadeiras ganhariam maior estabilidade com o tempo, uma vez que dado tempo 

suficiente, estas possivelmente atingirão maior porte e consequentemente teriam raízes 

bem estabelecidas e maior área de copa (ARANTES et al., 2014). O que se esperava em 

relação a provisão de benefícios de maior umidade relacionado à adição de fitomassa ao 

solo pode requerer mais tempo para ser evidenciado. Adicionalmente, a decomposição 

desta fitomassa pode ocorrer de forma lenta trazendo reflexos positivos para a fertilidade 

do solo a longo prazo. Desta forma, a continuidade do estudo se faz importante para a 

possibilidade de trazer evidências sobre a estabilidade das atuais interações 

predominantemente neutras no sistema ou se estas têm potencial para se tornarem 

positivas ou negativas à longo prazo.  

 Em relação à pitangueira, é conhecida sua facilidade de manejo bem como a baixa 

exigência de condições especiais para seu crescimento. A luz plena é uma condição 
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favorável para o seu crescimento, mas um cenário de sombreamento não seria limitante 

para a planta (SCALON et al., 2001). Há também evidências sobre a produção de mudas 

de pitangueira com boa produtividade em substratos com diferentes níveis de fertilidade 

(VESTENA et al., 2018). Além disso, sabe-se que a exposição a diferentes níveis de luz 

e inundação de água no solo não interferem diretamente nos parâmetros relacionados à 

folha, como quantidade de clorofila e composição química (MIELKE et al., 2010). Em 

resumo, a pitangueira é uma espécie versátil com alto nível de adaptabilidade, conferindo 

alta tolerância a diversos tipos de condições ambientais. Essa conclusão também é 

amparada por sua ampla distribuição no Brasil, em diferentes feições fitogeográficas 

(OLIVEIRA et al., 2000). No presente trabalho, a pitangueira desenvolveu-se de forma 

semelhante tanto associada às espécies adubadeiras quanto no tratamento controle o que 

evidencia que seu crescimento não se beneficia da presença de uma adubadeira. Seu alto 

nível de tolerância pode estar relacionado ao baixo usufruto dos possíveis mecanismos de 

facilitação que as espécies adubadeiras potencialmente oferecem.  

 O único efeito negativo observado se refere ao efeito da adubadeira malvavisco 

sobre o crescimento em diâmetro da pitangueira, o que sugere competição entre a 

adubadeira e a planta medicinal. Além disso, é interessante notar que, embora não 

significativos e que por isso incertos quanto à clareza do efeito, as pitangueiras vizinhas 

ao malvavisco também apresentaram valores médios de crescimento em altura e área de 

copa menores do que o controle. O malvavisco tem preferência por luz intermediária a 

plena, sendo a poda frequente favorável à floração e produção de biomassa da planta 

(WEBB, 1984). Infelizmente não encontramos na literatura nenhuma informação sobre a 

interação de malvavisco e outras espécies, como por exemplo potenciais efeitos 

alelopáticos desta adubadeira. Em campo, com dados de outro projeto na mesma área, 

realizado pela Patrícia Hitomi, houveram evidências de maiores taxas de herbivoria 

associadas ao malvavisco e uma perda considerável de fitomassa decorrente deste 

processo (comunicação pessoal), trazendo uma possível explicação aos valores mais 

baixos das variáveis analisadas relacionadas a este tratamento. De qualquer maneira, é 

possível que o malvavisco possa acumular efeitos positivos ou negativos em relação à 

pitangueira com o passar do tempo, e que os efeitos negativos observados sobre o 

crescimento em diâmetro sejam intensificados ou desapareçam à longo prazo. Sendo 

assim, o malvavisco deve ganhar atenção especial ao ser consorciado com a pitangueira 

uma vez que pode resultar em interação negativa entre as espécies e consequentemente 
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reduzir a produtividade da planta medicinal em comparação ao seu plantio convencional. 

Por outro lado, em relação à aroeira, margaridão e urucum, após um ano de plantio não 

há evidências de efeitos negativos nem positivos sobre a pitangueira. No entanto, é 

possível que no longo prazo as interações aqui observadas sejam alteradas. Desta forma, 

é recomendado maior tempo de monitoramento das interações entre as adubadeiras e a 

planta cultivada. Dentre os benefícios que as espécies adubadeiras possam oferecer para 

a pitangueira, estas plantas também oferecem diversos benefícios para o produtor. As 

espécies possuem versatilidade culinária, benefícios para a saúde e até potencial 

comercial, conforme dito anteriormente, evidenciando a multifuncionalidade das espécies 

existentes em um SAF. O urucum é popularmente utilizado como condimento e o 

margaridão possui propriedades medicinais através do chá de suas folhas. A aroeira que 

oferece benefícios através do chá de suas folhas e cascos e pela utilização do seu fruto, a 

pimenta-rosa, na culinária (KINUPP & LORENZI, 2001; OWOYELE et al., 2004). 

 Em resumo, embora não haja nenhuma evidência de facilitação das plantas 

adubadeiras sobre a pitangueira, este trabalho indicou viabilidade da implantação do SAF 

com as adubadeiras de ciclo longo aroeira, margaridão, e urucum, as quais os resultados 

sugerem ausência de efeito negativo sobre a planta medicinal. No entanto, associações 

com a planta malvavisco devem ser consideradas com mais cuidado uma vez que 

encontramos evidência de que esta adubadeira pode atrapalhar o crescimento da 

pitangueira. Nos próximos anos provavelmente será possível analisar de maneira mais 

assertiva os efeitos predominantes das adubadeiras sobre a pitangueira visto que o SAF 

em questão ainda é muito jovem e desta forma, as espécies adubadeiras possivelmente 

ainda não cresceram da forma necessária para prover os benefícios esperados à planta 

medicinal. Para posteridade, recomendamos continuidade do monitoramento das 

interações entre as plantas deste SAF e a investigação das interações entre espécies 

associadas em outros SAF já estabelecidos e com outras combinações diferentes de 

espécies.  

 

6. CONCLUSÃO 

 O presente trabalho apresenta evidências sobre a viabilidade das associações entre 

as adubadeiras lenhosas que podem ocorrer de forma perene no sistema produtivo e a 

pitangueira para sua implantação em um sistema agroflorestal com ressalvas. A 
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associação entre a pitangueira e a adubadeira malvavisco deve ser considerada com mais 

cuidado uma vez que encontramos evidência de que esta adubadeira pode atrapalhar o 

crescimento da pitangueira. Após um ano de implantação do SAF, as demais adubadeiras 

não afetam a pitangueira de maneira negativa nem positiva, o que indica viabilidade dos 

consórcios neste início de implantação do SAF. Há a possibilidade de mudança deste 

cenário com o decorrer do tempo e desta forma, para que tenhamos evidências mais 

sólidas sobre as associações de espécies é recomendada a continuidade do monitoramento 

para observação de possíveis mudanças de efeitos das espécies adubadeiras sobre a 

pitangueira.  

 

7. BIBLIOGRAFIA  

ALCÂNTARA, F. A. de; FURTINI NETO, A. E.; PAULA, M. B. de; MESQUITA, H. 

A. de; MUNIZ, J. A. Adubação verde na recuperação da fertilidade de um latossolo 

vermelho-escuro degradado. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 35, p. 277-

288, 2000. 

ARANTES, C. S.; VALE, V. S.; OLIVEIRA, A. P.; PRADO JÚNIOR, J. A.; LOPES S. 

F.; SCHIAVINI I. Forest species colonizing cerrado open areas: distance and area effects 

on the nucleation process. Brazilian Journal of Botany, v. 37, n. 2, p. 143-150. 2014. 

BERNARDES, M.S. Fotossíntese no dossel de plantas cultivadas. In: CASTRO, P. R. C.; 

FERREIRA, S. O.; YAMADA, T. Ecofisiologia da produção agrícola. Piracicaba: 

Associação Brasileira de Potassa e de Fosfato, p. 13-48. 1987. 

BERTNESS, M. D.; CALLAWAY R. M. Positive interactions in communities. Tree, v. 

9, n. 5., p. 191-193. 1994. 

BROOKER, R. W.; Plant–plant interactions and environmental change. New Phytol, n. 

171, p. 271–284. 2006. 

CALLAWAY, R. M. Positive interactions among plants. Botanical Review 6: p. 306-

349. 1995. 

CALLAWAY, R. M.; BROOKER, R.W.; CHOLER, P.; KIKVIDZE, Z.; LORTIE, C. J.; 

MICHALET, R.; PAOLINI, L.; PUGNAIRE, F. I.; NEWINGHAM, B.; ASCHEHOUG, 



 
 

33 
 

E. T.; ARMAS, C.; KIKODZE, D.; BRADLEY, J. C. 2002. Positive interactions among 

alpine plants increase with stress. Nature, n. 417, p. 844–848. 2002.  

CONSOLINI, A. E., BALDINI, O. A. N., AMAT, A. G. Pharmacological basis for the 

empirical use of Eugenia uniflora L. (Myrtaceae) as antihypertensive. Journal of 

Ethnopharmacology, n. 66, p. 33–39, 1999.  

EMBRAPA AGROBIOLOGIA. Sistemas agroflorestais (SAFs). 2004. Disponível em: 

<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/132397/1/Sistemas-

Agloflorestais.pdf/> Acesso em: 28 mai. 2019. 

GOMES, H. B. Sistemas agroflorestais em assentamentos rurais: uma contribuição para 

a construção de sistemas produtivos sustentáveis? Uma visão a partir dos agricultores. 

2013. 77 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, 2013. 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Histórico do Jardim Botânico. Disponível 

em: <http://jardimbotanico.sp.gov.br/o-jardim/historico-do-jardim-botanico/> Acesso 

em: 15 abr. 2019. 

KINUPP, V. F.; LORENZI, H. Plantas alimentícias não convencionais (PANC) no Brasil: 

guia de identificação, aspectos nutricionais e receitas ilustradas. 1.ed. São Paulo/Nova 

Odessa: Plantarum, 2014. 

LUNDGREN, B. O.; RAINTREE, J. B. Sustained agroforestry. In: NESTEL, B. (ed.). 

Agricultural Research for Development: Potentials and Challenges in Asia. ISNAR, The 

Hague, The Netherlands, p. 37-49. 1982. 

MIELKE, M. S.; SCHAFFER, B.; LI, C. Use of a SPAD meter to estimate chlorophyll 

content in Eugenia uniflora L. leaves as affected by contrasting light environments and 

soil flooding. Photosynthetica, v.48, n.3, p. 332-338. 2010. 

OLIVEIRA-FILHO, A. T.; FONTES, M. A. L. Patterns of Floristic Differentiation 

among Atlantic Forests in Southeastern Brazil and the Influence of Climate. Biotropica. 

n. 32, v. 4, p. 793–810. 2000. 



 
 

34 
 

OWOYELE, V. B.; WURAOLA, C. O.; SOLADOYE, A. O.; OLALEYE, S. B. Studies 

on the anti-inflammatory and analgesic properties of Tithonia diversifolia leaf extract. 

Journal of Ethnopharmacology, n. 90. p. 317–321. 2004.  

PAKEMAN, R. J. et al. Is the cask of facilitation ready for bottling? A symposium on the 

connectivity and future directions of positive plant interactions. Biology Letters. V. 5, n. 

5. 2009.  

PAULA, P. D. Desempenho de leguminosas arbóreas no estabelecimento de um sistema 

agroflorestal com bananeiras. 2008. 94 p. Tese (doutorado) – Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro, Instituto de agronomia. 2008. 

PINTO, L. F. G.; CRESTANA, S. Viabilidade do uso da adubação verde nos 

agroecossistemas da região de São Carlos, SP. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 

Viçosa: SBCS, v. 22, n. 3, p.329-336. 1998.  

RAINTREE, J. B.; WARNER, K. Agroforestry pathways for the intensification of 

shifting cultivation. Agroforestry Systems n. 4: p. 39-54. 1986.  

ROCHA, Y.; CAVALHEIRO, F. Aspectos históricos do Jardim Botânico de São Paulo. 

Revista Brasileira de Botânica, São Paulo, v. 24, n.4, p.577-586. dez. 2001. 

SCALON, S. P. Q.; FILHO, H. S.; RIGONI, M. R.; VERALDO, F. Germination and 

growth of Eugenia uniflora L. seedlings under shade conditions. Revista Brasileira de 

Fruticultura, Jaboticabal, v. 23, n. 3. dez. 2001. 

SCHEMBERGUE, Altamir et al. Sistemas Agroflorestais como Estratégia de Adaptação 

aos Desafios das Mudanças Climáticas no Brasil. Rev. Econ. Sociol. Rural, Brasília, v. 

55, n. 1, p. 9-30. jan. 2017.  

SCHROTH, G. A review of belowground interactions in agroforestry, focussing on 

mechanisms and management options. University of Hamburg, Institute of Applied 

Botany. Agroforestry Systems v. 43, p. 5–34. 1999. 

SCHUMACHER, N. S. G. Caracterização da propriedade antiinflamatória dos 

componentes do extrato aquoso das folhas de Eugenia uniflora sobre a expressão do 

diabetes, no modelo experimental de diabetes espontâneo tipo 1.120 f. Dissertação 



 
 

35 
 

(mestrado) – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) – Faculdade de Ciências 

Médicas, São Paulo, Brasil. 2014.  

SHUMWAY, S.W. Facilitative effects of a sand dune shrub on species growing beneath 

the shrub canopy. Oecologia. v. 124: p. 138-148. 2000. 

VALERI, S.V.; POLITANO, W; SENO, K.C.A.; BARRETO, A.L.N.M.(EDITORES) 

Manejo e recuperação Florestal: legislação, uso da água e sistemas agroflorestais. 

Jaboticabal, Funep. 180p. 2004. 

VESTENA, S. MARQUES, A. R. F.; DELOSS, A. M.; OLIVEIRA, V. S.; Produção e 

qualidade de mudas de Eugenia uniflora L. em diferentes substratos. Revista do Setor de 

Ciências Agrárias e Ambientais, Guarapuava, v. 14, n. 1, jan.-abr. 2018. 

WEBB, C.J. Hummingbird pollination of Malvaviscus arboreus in Costa Rica, New 

Zealand Journal of Botany, n. 22, v. 4, p. 575-581. 1984. 

ZOU, C.B.; BARNES, P.W.; ARCHER, S.; MCMURTRY, C.R. Soil moisture 

redistribution as a mechanism of facilitation in savanna tree-shrub clusters. Oecologia, n. 

145, p. 32-40. 2005. 

 

 

 

 


