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1. Introdução
Os recursos naturais da floresta Amazônica vêm contribuindo significativamente para a economia
da região, onde destaca-se por exemplo, a utilização das espécies produtoras de óleos essenciais e
aromáticos, a exemplo da andiroba (Carapa guianensis Aubl.) na indústria de cosméticos e fins
medicinais (Ferraz et ai., 2002) . Entretanto, algumas ações têm contribuído para a falta de
sustentabilidade de algumas cadeias produtivas, o que ocorre com a do óleo de andiroba, visto
que, o corte indiscriminado de algumas espécies vem reduzindo de forma drástica as populações
naturais em muitas áreas da Amazônia (Ohashi et ai., 1997). Portanto, é importante salientar que
para aumentar as áreas de plantio de espécies florestais na região, torna-se necessário obter
conhecimento sobre exigências edáficas, nutricionais e sistemas de plantio mais apropriados para
cada espécie. Assim sendo, no que diz respeito a várias espécies florestais que vem sendo
estudadas, parece existir uma ampla diversidade de comportamento frente ao fornecimento de
nutrientes, e, respostas variáveis ao fornecimento destes nutrientes têm sido encontradas entre
diversas espécies pertencentes a grupos ecológicos distintos (Duboc, 1994; Faria et ai., 1995).
Normalmente, o correto fornecimento de nutrientes pré e pós-plantio via aplicação de fertilizantes
minerais, traz como resultado um ganho de produção e biomassa vegetal. Esta condição pode ser
alcançada a partir do momento em que se dispõe de razoável conhecimento dos requerimentos
nutricionais da espécie. Então, considerando a fertilidade do solo, é possível comparar diferentes
opções de manejo da adubação, por conseguinte, definir aplicações que ofereçam um melhor custo
benefício, visando o retorno comercial ao silvicultor, associadas ao vigor e aproveitamento da
espécie submetida a plantio. Desta forma, obter respostas referentes às exigências nutricionais
específicas da andiroba é de grande importância para futuros plantios comerciais, visto que, a
andiroba tem grande visibilidade no mercado nacional e internacional, fato oriundo do seu bom
potencial madeireiro, e principalmente, do excelente valor comercial que possui o óleo extraído de
suas sementes.
Diante do que foi mencionado, o presente estudo visa à avaliação de plantio de andiroba submetido
a diferentes níveis de adubação, conseqüentemente, obter respaldo para discussões sobre as
exigências nutricionais da espécie associada a plantios comerciais em áreas anteriormente
utilizadas pela agricultura familiar.

2. Material e métodos
Foram feitos plantios de mudas de andiroba em propriedade utilizada pela agricultura familiar no
município de Presidente - Figueiredo - AM. As sementes utilizadas para a produção das mudas são
oriundas de matrizes registradas da reserva florestal Adolpho Ducke localizada em Manaus -AM.
No que se refere ao período anterior à realização do plantio, as mudas encontravam-se em
condições favoráveis de viveiro, submetidas a regas freqüentes e a um nível de sombreamento
50%. Na ocasião do plantio, as mudas tinham cerca de cinco meses de idade, e apresentavam bom
estado fitossanitário. O plantio foi realizado no mês de novembro de 2008, desde então foram
realizadas coletas das variáveis sobrevivência, altura e diâmetro das plantas jovens de andiroba. A
primeira coleta ocorreu na ocasião do plantio (medição O), em seguida, as coletas foram sendo
realizadas num intervalo de dois meses entre uma medição e outra, totalizando assim quatro
coletas até maio de 2009, mês que faz referência a última coleta realizada (medição 3). O
esquema experimental adotado foi o DIC (delineamento inteiramente casualizado), disposto em
oito tratamentos com quatro repetições de cinco plantas cada. Os tratamentos receberam
diferentes dosagens de adubação química ou orgânica, além da aplicação de corretivo do solo
(100g de calcário) nas covas de plantio, onde cada uma tinha cerca 30 x 30cm. O espaçamento
utilizado foi o de 5 x 5m entre plantas e linhas, permitindo desta maneira, a eventual implantação
de um sistema agro-florestal, isto devido ao possível interesse do cultivo de espécies agrícolas
entre as linhas de plantio. Os tratamentos e seus respectivos níveis de adubação por cova estão
representados no Quadro 1:
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Quadrol - Tratamentos e proporções de fertilizantes utilizados e quantidade de mudas utilizadas no
experimento

AIWIo QuantidadI! Id Tratamento(T) Qntd. de mudas

50 11 20
N PK (1G-•••.UIJ 100 TI 20

150 TI 20

50 T5 20
NPK (4-1"') 100 17 20

150 T8 20

Adm.Org. Aprox. uma pá
T4 20(Estgairlla) (3,0 Kg)

Testemlllha - T6 20
-3. Resultados e discussão

Após seis meses do plantio, as mudas de andiroba apresentaram comportamento diferenciado em
função das diferentes adubações e níveis de fertilizantes utilizados, isto válido somente para as
variáveis de altura e diâmetro, pois o mesmo não ocorreu a respeito da variável sobrevivência, que
mostrou não ser influenciada pela a adubação. Os dados referentes às variáveis altura e diâmetro e
respectivos incrementos estão dispostos na Tabela 1 e a taxa de sobrevivência das plantas jovens
esta apresentado na Tabela 2 abaixo:

Tabela 1 - Médias da altura e diâmetro das plantas jovens de andiroba e o incremento das
respectivas variáveis após 6 meses de plantio.

Variáveis

Tratamentos Altura (em) Diâmetro (mm)

Nov Maio Incremento Nov Maio Incremento

1 26,87 49,22 22,35 6,56 13,99 7,43

2 26.25 50,12 23,87 6,04 14,94 8,9

3 26,65 48,2 21,55 6,63 13,71 7,08
4 27,75 52,65 24,90 6,75 15,29 8,54
5 26,85 48,75 21,90 5,97 13,4 7,43

6 27,07 49,2 22,13 6,56 14,85 8,29
7 26,90 61,55 34,65 6,21 17,86 11,65
8 26,60 58,55 31,95 5,89 16,21 10,32

Conforme a Tabela 1 pode-se observar que o incremento médio em altura das plantas jovens de
andiroba após seis meses de plantio foi de 25,4 cm. O comportamento do crescimento em altura
das mudas foi mais acentuado nos tratamentos onde houve adubação química utilizando o adubo
NPK4-14-8 (Tl e T8) e no tratamento utilizando esterco de galinha (T4). Observa-se também que
o tratamento testemunha (T6) apresentou comportamento semelhante à média do incremento das
mudas em altura quando comparado aos tratamentos com adubo NPK 10-10-10 (Tl, T2 e T3).
Dreschel & Zech (1991) ressaltam que as informações sobre exigências nutricionais de espécies
florestais, em especial das essências nativas, são escassas, e que o comportamento da espécie
frente ao fornecimento de nutrientes minerais esta diretamente relacionada com a fisiologia da
planta bem como sua capacidade de aproveitamento do mineral. Contudo, as deficiências minerais
e os distúrbios de crescimento em espécies tropicais e subtropicais usadas em reflorestamentos
são comuns, fato este que deve ser levado em consideração na escolha da espécie e durante o
manejo do solo para o plantio. No que diz respeito ao incremento da variável diâmetro, observa-se
que os mesmos tratamentos que apresentaram tendência acentuada de crescimento em altura,
apresentaram comportamento semelhante, com exceção do Tratamento 2, que por sua vez
apresentou maior média que o tratamento com adubo de galinha (T4). Comportamento semelhante
do incremento em diâmetro pode ser observado nos tratamentos 2, 4 e 6 de acordo com a Tabela
l. Vale ressaltar que esta análise refere-se ao período inicial de plantio e que o mesmo
corresponde ao período chuvoso, fato que pode ter auxiliado no crescimento das plantas em
estudo. Com a continuidade da coleta de dados do plantio durante o restante do ano, poderão ser
feita aferições sob o comportamento de crescimento em altura e diâmetro, além da sobrevivência
da espécie no período de seca.
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Tabela 2. Taxa de sobrevivência das plantas jovens de andiroba.

Taxa de Sobrevivência (%)

Tratamentos

Meses T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Novembro 100 100 100 100 100 100 100 100

Maio 95 95 95 95 95 95 95 90

o comportamento da sobrevivência das plantas jovens de andiroba após seis meses de plantio
mostrou-se satisfatório, uma vez que, através da Tabela 2, observa-se a taxa de sobrevivência de
95%, com exceção do tratamento 8 e que pode ser observado não existir diferença significativa
entre os tratamentos (Tabela 3). A elevada taxa de sobrevivência pode ter relação direta com o
suprimento de água, uma vez que a disponibilidade hídrica é um fator preponderante para o
estabelecimento de plantas jovens na fase juvenil (Bergh et aI., 1999; Gonçalves et aI., 2005).

Tabela 3 - Médias das variáveis altura e diâmetro das plantas jovens de andiroba após 6 meses de
plantio sob diferentes adubações e níveis de fertilizantes. *Médias seguidas de mesma letra nas
colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Resultado da Análise de Variância

Trat. Altura (em) Trat. Diâmetro (mm) Trat. Sobrev. (%)

7 61,55 a 7 17,86 a 7 95 a
8 58,55 ab 8 16,21 ab 4 95 a
4 52,65 ab 4 15,29 ab 2 95 a
2 50,12 ab 2 14,94 ab 1 95 a
1 49,22 ab 6 14,85 ab 6 95 a
6 49,2 ab 1 13,99 b 5 95 a
5 48,75 b 3 13,71 b 3 95 a
3 48,2 b 5 13,4 b 8 90 a

Com base nos resultados obtidos através da análise de variância contidos na Tabela 3, observa -se
que houve diferença significativa entre os tratamentos para às variáveis altura e diâmetro, quando
submetidas a diferentes adubações e níveis de fertilização mineral. Analisando a variável altura,
nota-se que o tratamento sete (T7) foi o que apresentou altura média superior dentre todos os
tratamentos após seis meses de avaliação, outrora, os tratamentos cinco (T5) e três (T3),
respectivamente, apresentaram as menores médias em altura. Pode-se notar ainda, que as plantas
jovens de andiroba apresentaram respostas positivas quando submetidas a altas concentrações de
fósforo nos adubos utilizados e quantidade aplicada. Este fato provavelmente deve-se ao motivo do
solo da região amazônica ser deficiente em Fósforo, que é um nutriente essencial para as plantas e
indispensável em inúmeras atividades fisiológicas. Porém, observou-se também, que tratamentos
que receberam altas concentrações de Fósforo associadas ainda a altas concentrações de
Nitrogênio e Potássio, não apresentaram ganho tão significativo quanto no primeiro caso, podendo-
se inferir que, de alguma forma, altas concentrações de Fósforo associadas às altas concentrações
de Nitrogênio e Potássio aparentemente retardam o crescimento da planta na fase juvenil. Vale
ainda mencionar que, a adubação orgânica (esterco de galinha) utilizada apresentou resultados
satisfatórios, estando sempre entre as maiores médias mesmo diferenciando significativamente do
melhor tratamento, mas o que deve se levar em consideração é o fato de esta ser uma adubação
de baixo custo e fácil acesso ao silvicultor, podendo tornar-se um meio alternativo a ser utilizado
em plantios, visto que apresentou maiores médias que a maioria das adubações minerais
utilizadas. É importante observar que mesmo alguns tratamentos onde houve a presença de
adubação química em diferentes proporções não apresentaram respostas significativas em relação
ao crescimento em altura (T5 e T3) e diâmetro (T1, T3 e T5). Porém, é importante salientar que as
plantas jovens de andiroba apresentaram bom estado fitossanitário e excelente vigor,
independente da adubação aplicada no plantio e do nível de fertilização, admitindo-se desta
maneira que a espécie apresenta comportamento favorável a plantios nas condições do plantio.
Conforme a Tabela 3 observa-se também que o crescimento médio em diâmetro das mudas de
andiroba foi influenciado positivamente pelo tratamento sete (T7), seguindo a mesma tendência do
crescimento médio em altura após seis meses de plantio, admitindo-se então a superioridade da
respectiva adubação e quantidade aplicada em relação aos demais tratamentos, pois favoreceu as
variáveis em questão. Partindo deste pressuposto, é possível inferir em técnicas de adubação para
futuros plantios comerciais por pequenos agricultores e silvicultores, promovendo assim o sucesso
de projetos deste âmbito. Vale ressaltar também que as plantas jovens de andiroba submetidas
aos tratamentos 1, 3 e 5 não mostraram comportamento favorável no crescimento médio em
diâmetro, apresentando as menores médias. Para confirmar estes resultados, novas coletas de
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dados deverão ser feitas, além de uma analise foliar para a determinação de nutrientes nas plantas
em questão e no restante do experimento. Em relação à variável sobrevivência (Tabela 3), não
identificou-se diferença significativa entre os tratamentos, desta forma inferindo que as diferentes
adubações e níveis de fertilizantes utilizados promovem altas taxas de sobrevivência e favorecem o
estabelecimento das plantas em campo. Outro fator que deve ser levado em consideração é que
dois tratamentos dentre os que apresentaram respostas medianas às adubações aplicadas, (T4) e
(T6) respectivamente, aparecem como uma boa alternativa ao agricultor para o cultivo da espécie
em agricultura familiar, visto que apresentam baixo custo e fácil acesso, no caso de T4, e para T6,
sem ônus algum para plantio. Para que a recomendação de adubação de reflorestamentos com
andiroba seja funcional e efetiva, é importante que se conheça, com a maior riqueza de detalhes
possível, o histórico da área a ser plantada, as demandas nutricionais das espécies e como estas
interagem com o solo. No histórico da área devem constar informações que permitam fazer
inferências sobre a fertilidade do solo, tais como análises de solo, recomendações de adubações
feitas anteriormente, na região ou, sob circunstâncias similares, em outras regiões.

4. Conclusão
A utilização de adubação química NPK4-14-8 na proporção de 100 gjcova favoreceu positivamente
o crescimento médio em altura e diâmetro das plantas jovens de andiroba após seis meses de
plantio em condições de campo. O preparo do solo para o plantio da espécie, com uso de
fertilizantes minerais e calcário, além de adubação orgânica com esterco de galinha, mostra que é
possível uma resposta favorável do crescimento e desenvolvimento inicial da espécie, após seis
meses de plantio em condições de campo. São necessários estudos mais complexos a respeito da
silvicultura destas espécies, uma vez que as mesmas mostram comportamentos diferenciados em
um mesmo plantio, visando promover a correta utilização e implantação de plantios comerciais no
futuro. Vale destacar que, em função do experimento se encontrar na fase de estabelecimento, e
devido às avaliações precoces, estes resultados estão sujeitos a alterações com o passar do tempo.
Faz-se necessário continuar as coletas de dados e aumentar a quantidade de variáveis analisadas,
visando respaldar possíveis conclusões sob as exigências nutricionais da espécie em condições de
campo. Conhecer a respeito da silvicultura de espécies florestais da Amazônia permite que se
possa investir em plantios comerciais, visando trazer a pequenos e médios produtores rurais,
agricultores de subsistência e populações tradicionais, um retorno financeiro com estes plantios.
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