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VIABILIDADE ECOLÓGICA E SILVICULTURAL DE PAU-ROSA
(Aniba rosaeodora DUCKE) E ACARIQUARA (Minquartia guianensis
AUBL.) PLANTADAS EM ILHAS DE ENRIQUECIMENTO NA
CAPOEIRA.

Hélio Leonardo Moura Brandão!"; Gil Vieira(2)
Bolsista CNPq( I) Pesquisador INP AlCPST(2)

Milhares de hectares utilizados na agropecuária são abandonados anualmente na

Amazônia devido a características desfavoráveis ao manejo dos solos -da região, e formam

depois de algum tempo através dos processos sucessionais o que vários autores citam como

vegetação secundária ou capoeira. Com isto esse trabalho teve como objetivo avaliar a

influência da abertura de clareiras e o raleamento do dossel da vegetação secundária sobre o

estabelecimento e o desenvolvimento de mudas de Pau-rosa (Aniba rosaeodora Ducke.) e

Acariquara (Minquartia guianensis Aubl.). Este experimento foi conduzido entre agosto/2002

e agostol2003 na Estação Experimental de Silvicultura Tropical - EEST do INPA que se

localiza no km 43 da BR-174, Manaus - Boa Vista, ao Norte de Manaus, entre as coordenadas

2°35'00" S e 60°20'00" O. Em 1972 a floresta primária desta área, foi derrubada para a

implantação de experimentos em plena abertura e atualmente se encontra em processo de

sucessão secundária. Os tipos de solos predominantes na Estação são Latossolos Amarelos e

Podzólicos Vermelho-Amarelo de textura argilosa (Ranzani, 1980). O clima é do tipo Am,

quente e úmido durante o ano inteiro com temperatura média anual de 26,7 °C (INEMET,

1992). Para a implantação do experimento foi realizado um corte raso na floresta secundária

em três áreas formando 3 clareiras (400, 900, 1600m2) e uma área de 2500m2 onde o corte

abrangeu um nível de 20% de redução do dos sei (raleamento). Plantou-se nessa área, 920

mudas entre os dias 13/1212002 e 16/12/2002, sendo 600 de Acariquara e 320 de Pau-rosa em

quadros com espaçamento de lxlm, divididos igualmente entre as quatro áreas. Foram feitas

2 medições (fevereirol2003 e maioI2003), onde coletou-se a altura total (H), o diâmetro do

colo (D), o número de folhas total (F) e estimou-se a sobrevivência (S) em cada muda. O

delineamento estatístico foi inteiramente casualizado, avaliando-se na primeira e na segunda

medição todos os indivíduos sobreviventes. Os atuais resultados são oriundos da comparação

de médias feita por tamanho de clareira. As médias dos valores de cada parâmetro de

comportamento do crescimento da espécie por diferença de tamanho de clareira serão

avaliadas por One- Way Anova. No caso de dados normais, será vista e a diferença

significativa pelo teste de Tukey em 95% de probabilidade. Através da análise dos atuais
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resultados conclui-se que as técnicas silviculturais aplicadas influenciaram o estabelecimento

(sobrevivência) e desenvolvimento das mudas de Pau-rosa. O raleamento do dossel da

capoeira favoreceu a sobrevivência das mudas de acariquara (figura 2). Porém, com a

aplicação da técnica silvicultural de abertura de clareiras a influência é negativa sobre a

sobrevivência em mudas dessa espécie (figura 2), portanto não aconselha-se o enriquecimento

de clareiras com essas mudas. Ao contrário As mudas de Pau-rosa podem ser indicadas como

boa alternativa no enriquecimento dessas áreas, através da abertura de clareiras e de

raleamento do dossel. A clareira de 400m2 em capoeira e o raleamento do dossel de 2500m2

são os ambientes mais favoráveis à sobrevivência e desenvolvimento dessas mudas plantadas

em capoeiras (figura 1). Com os resultados obtidos, pode-se avaliar parcialmente o

estabelecimento e desenvolvimento dessas espécies nos ambientes testados, porém se faz

nescessaria a continuidade e o aprofundamento nos métodos de enriquecimento e adubação de

plantios em capoeiras.
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Fig. I. Sobrevivência (observada em um período de
4 meses entre as medições) de mudas de
Pau-rosa plantadas em clareiras e em um
raleamento de dos seI na capoeira.
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Fig.2. Sobrevivência (observada em um período
de 4 meses entre as medições) de mudas de
Acariquara plantadas em clareiras e em um
raleamento de dossel na capoeira.

INEMET.1992. Normas Climatológicas. Instituto Nacional de Meteorologia. Ministério da
Agricultura a da Reforma Agrária, 84p. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE). 1993. Deforestation in Brazlliam Amazon. INPE, São José dos campos, Brazil,
2 p.

RANZANI, G. 1980. Identificação e caracterização de alguns solos da Estação Experimental
de Silvicultura Tropical do INPA. Acta Amazonica 10(1):7-42.

164


