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o extrativismo vegetal vem sendo praticado na Amazônia como uma alternativa de

desenvolvimento regional. Contudo, essa prática quando está relacionada à exploração de

recursos florestais, tais como: a extração da madeira, pode ocasionar a redução ou até mesmo

a extinção desses recursos; caso não haja uma política séria, voltada à .conservação dos

mesmos Sampaio (2000). -O pau-rosa (Aniba roseadora Ducke) é uma espécie ameaçada de

extinção devido sua exploração intensa nos últimos dois séculos. Contudo, seu óleo essencial

linalol é de extrema importância na indústria de perfumaria de acordo com Goltlieb (1967). A

obtenção do óleo é feita por meio da destilação da madeira, o que implica na derrubada de

árvores adultas, dificultando assim o conhecimento da sua biologia e de suas exigências

ecológicas nas áreas de ocorrência natural. Deste modo, Araújo et ai (1971) afirmou que a

composição percentual do óleo essencial extraído das folhas e galhos finos, produzem maior

rendimento a partir das folhas ( 2,4%) do que a madeira (I, I %) e que a longevidade das folhas

pode afetar a qualidade do óleo, ou seja, quanto mais velhas são, maior a proporção de

terpenos e óxidos de !inalol e quanto mais jovens, mais ricos em linalol. Segundo Grime et ai

(1986), é de extrema importância a disponibilidade de recursos primários que são: a água,

nutrientes e radiação fotossinteticamente ativa que são essenciais para o desenvotvimento dos

vegetais .. Entretanto, mUdanças.aesta oferta desse recurso _pr61r1Overá '01/ jníbirá o

desenvolvimento dessas espécies. Em termos de capacidadefotossintética, as espécies mais

plásticas são aquelas que possuem a capacidade de modificar seu aparelho fotossintético

conforme a mudança do ambiente lumínico. Alguns estudos tem enfocado as exigências

lumínico da espécies. Rosa (1996) conclui que 50% de sombreamento produziu mudas de

melhor qualidade e maiores crescimento relativo e substrato. Ela concluiu que os tratamentos

de 50% de sombreamento com substrato florestal produziram melhores mudas. Com bases

nessas considerações, o presente trabalho tem como objetivo estudar a sobrevivência,

crescimento inicial de plântulas e plasticidade fisiológicas e morfológicas do Pau-rosa (Aniba

roseadora Ducke) em diferentes níveis de radiação lumínica (PAR) e nutrientes, fertilização

usual e alta fertilização e também avaliar as taxas relativas e alometria do crescimento

(biomassa, altura, diâmetro, n° de folhas e área foliar). O estudo está sendo conduzido na
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Estação Experimental de Silvicultura Tropical - EEST do INPA, situado no Km 43 da BR

174, Manaus, Amazonas, Brasil, onde o experimento está sendo realizado em um experimento

fatorial 4X3 (doze tratamentos) em diferentes condições de radiação RAF (O, 30, 50 e 70%) e

nutrientes (O, 25 e 50 ml) de uma solução comercial composta de N total 6%; P20S 6%; K20

8%; Mg 0.5%; S 0.5; B 0.03%, Zn 0.05%; Fe 0.1 % e Mn 0.03% com densidade 1.25, natureza

física: fluido. O substrato é composto de 3: 1, isto é três volume de subsolo de latossolo

amarelo argiloso para em volume de areia. Quinzenalmente foi efetuado adubações de

nutrientes e mensalmente foi efetuado o censo nas diferentes condições de tratamento de

janeiro a maio de 2001.

Após 120 dias de crescimento sob condições contrastantes, pode-se observar a taxa de

crescimento relativo médio em altura (TCRH), por níveis de radiação e nutriente (Figura 1). A

estatística descritiva revela que obteve maior crescimento em altura com 30% de radiação e

25 ml de solução nutritiva. Este resultado surpreende, pois os resultados de acordo com Rosa

(1996) apontaram que 50% de sombreamento produziu mudas de melhor qualidade e maiores

crescimento relativo. Figura 2 mostra a taxa de crescimento relativo diâmetro (DAF) na área

foliar por níveis de radiação e nutriente. A estatística descritiva revela que 50% de nutriente

obteve melhor crescimento de diâmetro na área. foliar. No entanto, 50% de sombreamento

houve melhor crescimento do diâmetro da área foliar. Figura 3 mostra o número de folhas

médias por níveis de radiação e nutriente. A análise estatística observa-se maior número de

folhas com 50 ml de nutriente e o número de folhas aumenta com 70% de sombreamento.

Portanto, foi possível observar que em relação a taxa de crescimento relativo altura por

nível de radiação. e nutriente obteve melhor crescimento com 30% de radiação e 25% de

nutriente. Deste modo, o diâmetro obteve melhor desenvolvimento com 50% de radiação e

25 ml de nutriente. Contudo, o número de folhas obteve melhor média com 70% de radiação e

25% de nutriente.

fig.1 Taxa de crescimento relativo (H) por níveis de radiação e nutriente
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fig.2 taxa de crescimento relativo (DAF) por níveis de radiação e nutriente

fig.3 Número médio de folhas por níveis de radiação e nutriente
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