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o Pau-rosa tAniba rosaeodora Ducke), da família Lauraceae, é uma espécie florestal

nativa da região Amazônica. Pela destilação de suas folhas, ramos, tronco e raízes obtêm-se

um óleo essencial rico em "Iinalol", produto com grande demanda no mercado nacional e

internacional devido ao seu uso na indústria de perfumaria como fixador. A regeneração

natural do pau-rosa só se faz presente quando existe uma clareira na mata por se tratar de

espécie heliófita. Plantas jovens estão sujeitas aos ataques de insetos, animais e fungos e

como há uma grande produção de sementes ocorre numerosa regeneração natural.. Segundo

Alencar & Fernandes (1978), a produção de sementes de pau-rosa é bastante prejudicada por

pássaros e roedores, comprometendo assim a regeneração natural da espécie. Estudos

desenvolvidos por alguns pesquisadores mostraram que esta espécie apresenta resultados

satisfatórios quando reproduzida vegetativamente por estacas.

Este trabalho foi proposto para obter informações sobre o desenvolvimento das mudas

de pau-rosa (Aniba rosaeodora Ducke), de regeneração natural transplantadas para o viveiro

da E.E.S.T., através dos seguintes estudos:

Desenvolvimento e sobrevivência das mudas em quatro níveis de sombreamento

(0%,30%,50% e 70%) em solo de floresta durante 90 dias.

Os experimentos foram instalados na Estação Experimental de Silvicultura Tropical

(E.E.S.T. I INPA), localizada no Km 45 da BR-174 (Manaus - Boa Vista). As mudas foram

coletadas pela manhã e o substrato utilizado foi solo de floresta coletado na camada

superficial (0-20 em), em áreas próximas a Estação Experimental. Antes de se proceder o

plantio foram feitas adubação básica de NPK, Ca+ Mg e micronutrientes para favorecer as

condições de fertilidade e correção da acidez do solo. O delineamento experimental adotado

foi inteiramente casualizado constituído de quatro níveis de sombreamento (0%, 30% 50% e

75%), cinco repetições, totalizando 300 mudas. As mudas de pau-rosa oriundas da

regeneração natural, foram transplantadas para sacos plásticos contendo o substrato solo de

floresta. Durante o período de condução do experimento, foram feitas irrigações duas vezes ao

dia. O experimento foi instalado nos quatro níveis de sombreamento (0%, 30%, 50% e 75%)
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do viveiro florestal da Estação Experimental. Para algumas mudas que possuíam raízes longas

foram feitas podas de 25% do sistema radicular. Foram realizadas medições de altura, DAC

(diâmetro altura do colo) e número de folhas após 30 e 60 dias e 90 dias da implantação do

experimento e, foram consideradas vivas as mudas que apresentaram caule com coloração

esverdeada, com ou sem folhas. As variáveis analisadas são as seguintes: a) Sobrevivência; b)

Altura; c) DAC (diâmetro altura do colo); e) Número de folhas

Observa-se através da Fig. 01, que a maior sobrevivência (90,66%) das mudas de pau-

rosa oriundas da regeneração natural foi sob o sombreamento de 75% e a pleno sol (0%).

Estes resultados aparentemente são antagônicos, porém, na época de implantação deste

experimento (MarçoI1999) o período chuvoso e dias nublados possivelmente tenha

amenizado a exposição das mudas diretamente ao sol. Trabalhos como de Rosa et al. (1997),

concluíram que mudas desta espécie originadas da regeneração natural apresentaram maior

sobrevivência (55,6%) quando submetidas a 50% de sombreamento. Verificou-se que o

sombreamento de 30% apresentou a menor sobrevivência 84%, seguida de 88% no

sombreamento de 50%. Alencar & Fernandes (1978), obtiveram alta taxa de sobrevivência

anual para mudas de pau-rosa, variando entre 75,20%, 91,06% e 96,00%, ressaltando que a

espécie considerada heliófita apresentou alta sobrevivência sob sombra de floresta primária.
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Fig. 01 - Percentagem da sobrevivência das mudas de pau-rosa (Aniba rosaeodora Ducke), oriundas da

regeneração natural, após 3 meses de instalação do experimento.

As médias de altura, DAC (diâmetro altura do colo) e número de folhas das mudas de

pau-rosa, obtidas em diferentes níveis de sombreamento (0%, 30%, 50% e 75%) são

apresentados na Tabela 01. Analisando-se os valores do teste F, observou-se que não houve
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diferenças significativas para as variáveis altura e DAC, ao nível de 5% de probabilidade,

durante o período de permanência das mudas no viveiro, estes valores indicam que a média

destas variáveis não difere entre os tratamentos. Analisando-se os resultados para altura,

Varela & Pedroso (1995), observaram que não foram verificadas diferenças significativas

para as mudas de sumaúma (Ceiba pentrandra) entre os níveis de sombreamento testados

(30%,50% e 70%). Resultados semelhantes foram observados por Façanha & Varela (1987)

para mudas de muirapiranga (Eperua bijuga) produzidas sob 0%, 30% e 50% de

sombreamento. Rosa el ai. (1997), demostraram que as mudas de pau-rosa responderam

favoravelmente aos níveis de sombreamento testados (0%,30%, 50% e 75%), ~presentando

maior crescimento em altura ao nível de 50%.

Tabela 01. Teste de comparação de médias das variáveis altura, DAC (diâmetro altura do colo) e número de

folhas, para mudas de pau-rosa (Aniba rosaeodora Ducke) submetidas a diferentes níveis de sombreamento.

Níveis de sombreamento Altura (em) DAC (em) N° de folhas

0% 22,94 3,31 3,29

30% 21,61 2,91 3,60

50% 22,47 2,71 3,79

75% 19,68 3,30 3,77

F 1,51 ns 1,59 ns 0,99 ns

CV(%) 12,06 17,31 14,32

Desvio Padrão 2,61 0,52 0,51

_X 21,67 3,06 3,61

F = significância a nível de 5% de probabilidade, X = média geral, CV = coeficiente de variação.

Para diâmetro do colo, Rosa et ai. (1997) observaram que nas mudas de pau-rosa, a

maior média ocorreu no sombreamento de 50% em todas as três procedências e menor média

a pleno sol (0%). Engel (1989), em estudos com mudas de Amburana cearensis, verificou que

esta espécie apresentou maior taxa de crescimento em diâmetro sob níveis de sombreamento

mais intensos de 41 a 82%.

Quanto ao número de folhas também não houve diferenças significativas entre os

tratamentos testados. Na Tabela 01, o coeficiente de variação apresentou magnitude média,

12,06%, 17,31% e 14,32% para altura, DAC e número de folhas, respectivamente, o que

segundo Gomes (1973), indicou considerável variação dos dados, podendo ter ocorrido

possíveis falhas na condução do experimento e na coleta de dados.

Com base nos resultados obtidos no experimento, pode-se concluir que:

329



VIII Jornada de Iniciação Científica do INPA • 21 a 23 de Julho de 1999 • Manaus - AM

- A alta taxa sobrevivência das mudas de pau-rosa, tenham sido favorecida pela época de

implantação do experimento, com período chuvosos e dias nublados, amenizando a exposição

das mudas diretamente ao sol.

- Não ocorreram diferenças significativas na altura, DAC (diâmetro altura do colo) e número

de folhas em função dos níveis de sombreamento (0%, 30%, 50% e 75%).

- O pau-rosa considerada uma espécie heliófita, necessita de luz para se desenvolver, e,

apresentando alta sobrevivência nos sombreamentos estudados, seria favorável na fase juvenil

ql;le se utiliza consorciamento temporário com outras espécies, sendo que estas apresentam

copas que ofereçam níveis de sombreamento que mantenham as exigências desta espécie.
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