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Sinopse: 

 

Estudaram-se a influencia da densidade populacional e da idade de plantios puros de Pau-

rosa, no Município de Maués, Amazonas. Análises como teores de nutrientes no solo, 

concentração foliar de nutriente e granulometria foram analisados.   

 
 

 

Palavras - chave: nutrição florestal, levantamento nutricional, Aniba rosaeodora Ducke. 
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Resumo 
 
 
Pouco se sabe sobre o requerimento nutricional do pau-rosa, principalmente durante o ciclo 

de cultivo e em diferentes densidades populacionais. O presente trabalho teve como objetivo 

verificar a fertilidade do solo e o estado nutricional em plantios homogêneos de Pau-rosa na 

região Central da Amazônia, em função do ciclo de cultivo e densidade populacional. O 

estudo foi realizado no município de Maués, estado do Amazonas, Brasil, em oito plantios 

em diferentes idades 6; 7; 11; 12; 16 e 19 anos e com densidades populacionais variando de 

833 a 2.500 plantas por hectare. Cada povoamento foi dividido em glebas, cada gleba foi 

formada por quatro plantas de pau-rosa. Em cada gleba foram coletadas amostras de solo e 

de folhas na região mediana da planta, para serem caracterizados quimicamente. A maioria 

dos plantios os solos apresentam pH alto, saturação por bases muito baixa, deficientes  

quanto aos elementos P, K, Mg, S, Mn, Zn e B e com excesso de Al3+, Cu e Fe 

principalmente na camadas 0-5 e 5-10 cm. Além disso, os teores de Ca são baixos enquanto 

os valores de Al3+ são elevados na camada de 20-30 cm de profundidade. As plantas 

apresentam-se deficientes quanto a N, P, Ca, K, S, Mn, Zn, B. Os resultados mostraram que 

a idade dos plantios afetou o estado nutricional dos plantios de pau-rosa, enquanto não foi 

observado influencia da densidade de plantios. Diante disso, há necessidade de ajustes aos 

programas de correção e adubação nos plantios de pau rosa da região central da Amazônia.  

Palavras chave: Fertilidade e nutrição florestal, idade fisiológica, nutrientes, Aniba 

rosaeodora Ducke. 

 
 
 

 

c 

viii 



9 
 

 

 

 

 

 
Abstract 
 
 
A little is known about the nutritional requirement of rosewood (pau-rosa) trees, especially 

during the crop cycle and in different densities. This study aimed to verify soil fertility and 

nutritional status in pau-rosa homogeneous plantations in Central Amazon region, Brasil 

depending on the crop cycle and population density. The study was made in eight plantations at 

different ages 6; 7; 11; 12; 16 and 19 years old, with population densities ranging from 833 to 

2500 plants per hectare, located in the Maués-AM district, estate of Amazon. Each tree stand was 

divided into plots, each plot was formed by four pau-rosa plants. In each plot soil and leaf 

samples were collected in the middle region of the plant, to be chemically characterized. Most 

soils plantations at high pH, the saturation of very low basis deficient as to the elements P, K, 

Mg, Mn, Zn and B and with excess Al3+, Cu and Fe primarily in layers 0-5 and 5 -10 cm. 

Furthermore, Ca are low while Al3+ values are elevated in 20-30 cm deep layer. The plants 

became deficient in N, P, K, Ca, S, Mn, Zn, B. The results showed that age of crops affected the 

nutritional status of rosewood plantations, while it was not observed influences on tree densities 

plantations. Therefore, there is need for adjustments to the correction and fertilization programs 

in rosewood plantations of central Amazon region.   

 
Keywords: Fertility and forest nutrition, physiological age, nutrients, Aniba rosaeodora Ducke. 
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1. Introdução 
 
 

A floresta Amazônica de Terra-Firme apresenta alta diversidade de espécies arbóreas 

sendo parte delas de valor comercial (Clay et al., 1999). Dentre as várias espécies da região 

amazônica, destaca-se o pau-rosa (Aniba rosaeodora Ducke), espécie cujo óleo essencial é usado 

pela indústria mundial de perfumaria fina (Marques, 2001; Homma, 2005).  

 Apesar da importância econômica da espécie, não houve uma preocupação com a 

sustentabilidade da produção (reposição do estoque). Sua exploração predatória vem ocorrendo 

desde a década de 40 até 70. Consequência disto é que suas populações naturais foram 

praticamente dizimadas (Homma, 1994; May e Barata 2004). Pode-se estimar que foram cortadas 

aproximadamente 825 mil árvores (Homma, 2005), com isso a espécie foi inclusa na lista 

nacional lista de espécies ameaçadas de extinção em 03 de abril de 1992 (IBAMA, 1992). 

 Existem vários estudos com a espécie, porém, são escassos os relacionados aos aspectos 

relacionados a nutrição da espécie. Este fato causa certa estranheza, pois trata-se de uma espécie 

com alto valor econômico no mercado internacional, atualmente o quilo (1kg) do óleo essencial 

do pau-rosa que é rico em Linalol gira em torno 220 U$S (MDIC, 2015). 

Estima-se que existam aproximadamente 30 mil árvores de pau-rosa, em sistemas de 

plantios, nos municípios de Silves, Presidente Figueiredo, Jutaí, Maués e Novo Aripuanã-AM 

(Ferraz et al., 2009). No entanto, grande parte desses plantios encontra-se em solos que foram 

abandonados pela a agricultura ou foram desmatados para fins de pecuária o que causa uma 

queda no teor de nutrientes do solo (Fearnside e Barbosa, 1998). Devido a essas características de 

baixa fertilidade, os plantios florestais nesses solos podem ter seu crescimento comprometido.  

Os solos da Amazônia apresentam aspectos físicos adequados para o crescimento dos 

vegetais, porém, a fertilidade natural é relativamente baixa, apresenta altos níveis de acidez, 

baixo conteúdo de fósforo, baixos níveis de troca de cátions e altos níveis de toxidade de 

alumínio (Quesada et al,. 2010; Viera e Santos, 1987), o que pode prejudicar a implementação de 

plantios florestais na região. 

A produção de uma floresta é determinada pela quantidade de radiação solar interceptada 

pela copa e pela eficiência de conversão da radiação em biomassa. A disponibilidade de água e 

nutrientes influencia essa eficiência (Santana et al., 2008). Uma vez aumentando o suprimento 
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desses fatores, além da faixa de deficiência, há uma tendência no aumento da produção (Epstein e 

Bloom 2006). 

Dentre os fatores que podem limitar o crescimento vegetal pode-se citar a temperatura 

(poucos minutos), água (semanas) e nutrientes (meses), quanto à radiação solar e a concentração 

CO2 na atmosfera são fatores que é possível o manejo em condições normais e tendem a não 

limitar o crescimento nos trópicos (Santana et al., 2008).  

Sabe-se, que a eficiência na utilização de nutrientes cresce de com aumento da idade das 

florestas, devido ao aumento na proporção da madeira (componente com baixa concentração de 

nutriente) e a redução da casca, galho, e a proporção foliar na biomassa total das árvores velhas 

(Miller, 1984 apud Leite et al., 2011). Além das alterações na proporção da biomassa com 

diferentes conteúdos de nutriente, há também modificações no acúmulo de nutrientes nos 

diferentes tecidos da planta (Turner e Lambert, 2008). 

Além da fertilidade do solo e da idade das plantas, a densidade dos plantios florestais 

também pode influenciar o crescimento da planta. A densidade populacional modifica fatores de 

produção, como a água (Leite et al., 1999) e, portanto, certamente afeta dinâmica de nutrientes 

durante o ciclo de crescimento da floresta (Leite et al., 2011).  

Diante desses fatores, conhecer o estado nutricional e a fertilidade do solo em diferentes 

idades e densidades populacionais auxiliaria na correção de possíveis distorções nutricionais, e de 

uma melhor otimização no manejo da adubação ao longo do ciclo de cultivo. Com isso, 

objetivou-se com o presente estudo avaliar o efeito do ciclo de cultivo e densidade populacional 

na fertilidade do solo e no estado nutricional de plantios puros de pau-rosa, na região central da 

Amazônia. 
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2. Objetivos 
 
 
 

 
2.1. Geral 
 

 

Verificar a fertilidade do solo e o estado nutricional em plantios homogêneos de Pau-rosa na 

região Central da Amazônia, em função do ciclo de cultivo e densidade populacional. 

 

 

2.2.  Específicos 
 
 
 
(1) Verificar a concentração foliar de nutrientes em plantios de Pau-rosa, com diferentes idades 

e densidades populacionais na Amazônia Central.  
 
(2) Verificar o teor de nutrientes no solo dos plantios de Pau-rosa com diferentes idades e 

densidades populacionais e no solo de uma floresta primária, na Amazônia Central. 
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Resumo 
 
 
Pouco se sabe sobre o requerimento nutricional do pau-rosa, principalmente durante o ciclo de 

cultivo e em diferentes densidades populacionais. O presente trabalho teve como objetivo 

verificar a fertilidade do solo e o estado nutricional em plantios homogêneos de Pau-rosa na 

região Central da Amazônia, em função do ciclo de cultivo e densidade populacional. O 

estudo foi realizado no município de Maués, estado do Amazonas, Brasil, em oito plantios em 

diferentes idades 6; 7; 11; 12; 16 e 19 anos e com densidades populacionais variando de 833 a 

2.500 plantas por hectare. Cada povoamento foi dividido em glebas, cada gleba foi formada 

por quatro plantas de pau rosa. Em cada gleba foram coletadas amostras de solo e de folhas na 

região mediana da planta, para serem caracterizados quimicamente. Na maioria dos plantios 

os solos apresentam pH alto, saturação por bases muito baixa, deficientes  quanto aos 

elementos P, K, Mg, S, Mn, Zn e B e com excesso de Al3+, Cu e Fe principalmente na 

camadas 0-5 e 5-10 cm. Além disso, os teores de Ca são baixos enquanto os valores de Al3+ 

são elevados na camada de 20-30 cm de profundidade. As plantas apresentam-se deficientes 

quanto a N, P, Ca, K, S, Mn, Zn, B. Os resultados mostraram que a idade dos plantios afetou o 

estado nutricional dos plantios de pau-rosa, enquanto não foi observado influencia da 

densidade de plantios. Diante disso, há necessidade de ajustes aos programas de correção e 

adubação nos plantios de pau rosa da região central da Amazônia.  

 
 
 
 
Palavras chave: Fertilidade e nutrição florestal, idade fisiológica, nutrientes, Aniba 

rosaeodora Ducke. 
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INTRODUÇÃO  

 A floresta Amazônica possui grande diversidade de espécies florestais, dentre estas, 

inclui o pau-rosa, pertencente ao grupo ecológico das secundárias tardias. Sua importância 

econômica está relacionada principalmente à produção de óleo, do qual é extraído o linalol, 

essência largamente empregada como fixador de perfumes pela indústria nacional e 

internacional (Sampaio et al. 2005).  

 Apesar da grande importância econômica da espécie, pouco se sabe sobre o manejo da 

espécie, principalmente quanto aos aspectos nutricionais. Segundo Epstein e Bloom (2006) o 

estado nutricional de uma planta altera a sua taxa de desenvolvimento, a intensidade de 

crescimento e mesmo características morfológicas específicas, devido à participação dos 

elementos químicos essenciais em várias rotas metabólicas nas plantas. 

 Os monitoramentos nutricionais dos plantios são essenciais para auxiliar produtores na 

escolha de materiais genéticos superiores em produtividade (Caldeira et al. 2002; Faria et al. 

2008). Em relação ao manejo nutricional, nos plantios florestais a análise química foliar e do 

solo são as ferramentas mais utilizadas na recomendação de adubação e no diagnóstico de 

deficiência de nutrientes (Macedo et al. 1996; Magalhães e Blum 1999, Marschner, 1995). 

 O pau-rosa ocorre principalmente em solos de terra firme como Latossolos e Argilosos 

Vermelhos e Amarelos distróficos (Sampaio et al. 2003). O que sugere um baixo 

requerimento nutricional da espécie, pois trata de solos com baixa fertilidade (Vieira & Santos 

1987). No entanto,Valencia et al. (2010)  mostram que a espécie apresenta potencial de 

resposta nutricional, pois este teve seu crescimento comprometico quanto cultivado em 

condições de baixa disponibilidade nitrogênio (N), cálcio (Ca) e magnésio (Mg). Além disso,  

Barreto et al. (2007), observaram que maior acúmulo de N em diferentes partes do pau-rosa, 

quanto este foi fornecido na forma de N-NO3
-.  

 A exigência nutricional de uma planta pode estar associado à idade fisiológica e a 

densidade do plantio (Leite et al. 2011). Estudo realizado por Santana et al. (2008) avaliando 

plantios de eucalipto, verificaram influencia da idade da planta na concentração de nutrientes, 

estando os plantios novos bem nutridos, quando comparadas com os mais velhos. Em relação 

ao efeito do espaçamento, Leite (1998) analisando plantios de Eucalyptus grandis verificou 
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que as maiores densidade causaram a limitação à absorção de nutrientes em relação às 

menores densidades.   

 Diante disso, o monitoramento do estado nutricional das plantas em diferentes idades e 

densidades populacionais ajudaria na detecção da necessidade de se corrigir distorções 

nutricionais e da possibilidade de melhorar o manejo da adubação ao longo do tempo. Dessa 

forma, objetivou-se com o presente estudo verificar a fertilidade do solo e o estado nutricional 

em plantios homogêneos de Pau-rosa na região Central da Amazônia, em função do ciclo de 

cultivo e densidade populacional. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O estudo foi realizado na empresa Magaldi Agrocomercial e Industrial Ltda, 

localizada no Município de Maués-AM, Estado do Amazonas, Brasil sob as coordenadas 

geográficas 03º32’44’’latitude sul e 57º41’30’’ de longitude oeste. Nesta região a estação 

chuvosa se estende de setembro a maio, com maior pluviosidade entre os meses de dezembro 

a março e as menores entre os meses de junho a agosto, a pluviosidade média é de 2.400 mm. 

A temperatura média anual é de 25 ºC, com umidade relativa variando entre 75% a 83%, 

respectivamente. De acordo com a classificação climática de Köppen, a região amazônica tem 

um clima tropical chuvoso, com chuvas abundantes, e precipitação anual acima de 2.500 mm 

(Peel et al. 2007). 

 Foram selecionados oito povoamentos florestais de pau-rosa (Aniba rosaeodora 

Ducke): plantio com seis anos no espaçamento 2,0 x 2,5m (P1) com 0,14 ha; plantio com seis 

anos no espaçamento 2,0 x 2,5m (P2) com 3,8 ha; plantio com sete anos no espaçamento 2,5 x 

3,0 m (P3) com 1,2 ha; plantio com sete anos no espaçamento 2,0 x 3,0 m (P4) com 1,7 ha; 

plantio com onze anos no espaçamento 3,0 x 4,0 m (P5) com 1,3 ha; plantio com doze anos no 

espaçamento 2,0 x 2,0 m (P6) com 0,82 ha; plantio com dezesseis anos no espaçamento 3,0 x 

4,0 m (P7) com 0,45 ha e plantio com dezenove anos no espaçamento 3,0 x 4,0 m (P8) com 

0,89 ha. Implantados em um Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico argiloso, em relevo 

plano a ondulação suave, com declividade em torno de 5%. 

 Com exceção do povoamento P3, os demais encontravam-se cobertos por floresta 

secundária. No ano da implantação dos povoamentos foi feita a derrubada da floresta 

utilizando motosserra, e em seguida o material vegetal foi queimado dentro da área. 

Posteriormente, foi realizada a abertura de covas. Em relação à área de implantação do 

povoamento P3, esta durante dois anos permaneceu coberta com capim-braquiária 
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(Brachiaria brizantha), em seguida foi feita remoção da camada superficial do solo com trator 

de esteira, sendo posteriormente arada até 20 cm de profundidade. 

 Em todas as áreas não foi feito nenhum tratamento com corretivo para neutralizar a 

acidez do solo. No caso dos plantios P6, P7 e P8, foi fornecido 5 kg cova-1 de esterco de 

bovino no momento de transplantio das mudas e 20 kg de esterco de bovino um ano após o 

transplantio. Em relação aos demais plantios, estes receberam 4 kg de esterco de bovino mais 

350 g de super fosfato simples (P 18% de P2O5, 20% de Ca e 12% de S-SO4) por cova, no 

momento de transplantio das mudas. Os Plantios P3 e P4 receberam após um ano, uma 

adubação complementar de 300 g de sulfato de amônio (N 21% e 23% S-SO4), por planta. 

 As sementes utilizadas nos plantios foram compradas de pequenos agricultores 

residentes em comunidades rurais da região de Maués-AM, coletadas de diferentes matrizes 

de populações naturais, as sementes foram postas para germinar em sementeiras e, 

posteriormente, as mudas foram repicadas para sacos de polietileno de 1 Kg contendo como 

substrato mistura de argila e terra da floresta, na proporção 1:1. As mudas permaneceram no 

viveiro durante 270 dias. Após o plantio, no primeiro ano as mudas ficaram sob coberturas de 

palha evitando a luz solar direta. Passado 12 meses, as coberturas de palha foram retiradas e as 

mudas expostas a 100 % de radiação solar. As plantas foram cultivadas em covas de 40 x 40 x 

40 cm utilizando os espaçamentos de 2,0 x 2,0; 2,0 x 2,5; 2,0 x 3,0; 2,5 x 3,0 e 3,0 x 4,0 m 

entre plantas e fileiras. 

 Em dezembro de 2014, cada plantio foi dividido aleatoriamente em quatro glebas de 

100 m2 formadas por quatro plantas de pau-rosa, procurando-se manter a uniformidade visual 

das plantas dentro das glebas, sendo amostrado um total de 32 glebas em todos os plantios. 

Posteriormente, foram coletadas amostras de solo e de folhas em cada gleba selecionada.  

 Em relação às amostras de solo, quatro amostras simples de solo, foram retiradas na 

projeção da copa das plantas nas profundidades de 0-5, 5-10, 10-20 e 20-30 cm, formando 

assim uma amostra composta por profundidade e por gleba.  Duas amostras simples de solo 

foram retiradas do lado direto da gleba nas plantas número 1 e 3, outras duas amostras simples 

foram retiradas do lado esquerdo da gleba, nas plantas 2 e 4, conforme metodologia descrita 

por Santana et al. (2007). Também foram coletadas amostras do solo de uma floresta primária 

(P9) próximo aos plantios para ser utilizada como para parâmetro. 

Nas amostras coletadas nas diferentes profundidades foram realizadas análises químicas 

quanto a de matéria orgânica do solo (M.O.S), pH CaCl2, P- resina, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn, Zn, 

Al e H + Al (Raij et al. 2001), B extraído com água quente e o S extraído com fosfato 

monocálcico foram obtidos conforme Raij et al (2001). Além disso, foi determinado a 
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capacidade de troca catiônica a pH 7,0 (T), soma de bases (S.B) e estimado os valores de 

saturação por bases (V%).  Enquanto as frações granulométricas do solo (areia total, silte e 

argila) foram realizadas de acordo com a metodologia descrita pela EMBRAPA (1997).  

 Matéria orgânica do solo (M.O.S), pH CaCl2, , fósforo resina (P- resina), acidez 

potencial (H + Al), potássio (K) cálcio (Ca), , magnésio (Mg) enxofre (S), alumínio trocável 

(Al), boro (B), cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn), e zinco (Zn). 

 Concomitantemente a amostragem de solo foi realizada a amostragem foliar, na altura 

mediana de cada planta. Nesta altura, a planta foi dividida em quatro quadrantes e 

posteriormente foram coletadas cinco folhas maduras e totalmente expandidas em cada 

quadrante, consistindo em 20 folhas coletada por planta e 80 folhas por gleba. O material 

vegetal coletado foi acondicionado em sacos de papel e transportado para o laboratório, onde 

foi lavado em água destilada e seco em estufa a 70 ºC até peso constante. Após o processo de 

secagem as folhas foram moídas em moinho tipo Willey e submetidas à análise dos teores 

totais de N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn e Zn, sendo os processos de extração e 

determinação feitos conforme Malavolta et al. (1997). 

Análise dos dados 

 Os resultados inicialmente foram avaliados pelo teste de Shapiro-Wilk (teste W) 

(P<5%) para verificar se a população possuía distribuição normal. Posteriormente os dados 

foram submetidos à análise estatística descritiva, utilizando-se medida e tendência central 

(média, mínimo e máximo) e de variabilidade de dados (desvio padrão - D.P e coeficiente de 

variação - C.V).  

 Em função da ausência de manuais de interpretação, recomendação de calagem e 

adubação para espécies florestais da Amazônia, os valores dos atributos do solo como, 

textura, M.O.S, T, pH, K, Ca, Mg, S, Mn, Zn, Cu, B, S.B e V (%) foram interpretados de 

acordo com os teores propostos por Raij et al. (1997), também foram coletados amostras de 

solo de uma floresta primária (P9) nas mesmas profundidades para serem utilizadas como 

base de comparação. Enquanto que para os teores foliares de nutrientes seguiram os padrões 

de interpretação para a espécie Hevea brasiliensis (Malavolta et al. 1997). 
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Resultados  

Atributos físicos e químicos dos solos e concentrações foliares de nutrientes 

 A aplicação do teste W, em de 5% de probabilidade ao conjunto de dados mostrou que 

tanto os atributos granulométricos e químicos somente o Al +3, V% e o silte apresentaram 

distribuição normal (Tabela 1). Enquanto que as concentrações foliares de nutrientes apenas 

os elementos N, Ca, S, B, Fe e Mn apresentam distribuição normal (Tabelas 1 e 2). 

Atributos físicos e químicos dos solos  

 Os valores dos teores de areia, argila e silte variaram entre 316,25 – 487,25 g kg-1; 

388,00 – 541,25 g kg-1 e 99,75 – 160,50 g kg-1, respectivamente (Figura 1). Nos plantios P1, 

P2, P3 e P9 o teor médio de argila foi semelhante ao encontrado no solo da floresta (P9), os 

menores teores de argila foram encontrados nos plantios P4 e P5. De modo geral, os solos de 

todos os plantios foram agrupados na classe textura argilosa (360 - 600 g de argila kg-1 de 

solo). Os maiores valores de areia foram encontrados nos plantios P1, P2, P8 e no solo da 

floresta (P9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Composição granulométrica média dos solos (0 - 20 cm de 

profundidade), nos diferentes plantios de pau-rosa e no solo da floresta, em 

Maués-AM. Valores médios ± desvio padrão (D.P). 

  

 Os valores de M.O.S variaram-se entre 37,66 - 38,78 e 30,33 - 37,05 g kg-1 nas 

camadas mais superficiais do solo  (0 – 5 e 5 – 10 cm), entre as camadas mais profundas a 

variação foi de 22,89-29,22 e 20,84 - 23,74 g kg-1 (10 – 20 e 20 – 30 cm), respectivamente,   

os maiores valores de D.P foram encontrados nas camadas superficiais com 2,13 – 7,55 g kg-1 
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(0 – 5 cm) e 0,69 – 5,14 g kg-1 (5 – 10 cm). Quanto aos teores de M.O.S, fica evidente que os 

teores decrescem com o aumento da profundidade do solo. Os plantios P3, P5 e P7 

apresentaram os menores de teores de M.O.S, somente o plantio P4 obteve valor maior em 

M.O.S quando comparado com o solo da floresta P9, não foi observada relação entre o ciclo 

de cultivo e a densidade dos plantios com os teores de M.O.S (Figura 2b). 

 Em relação a H + Al os valores mais elevados foram encontrados no solo da floresta 

(P9), entre as profundidades a camada 0 – 5 cm obteve o maior valor com 19,76 cmolc.dm3 

quanto a camada 20 – 30 cm o menor com 10,59 cmolc.dm3. A H + Al variou entre 9,01 - 

19,76 cmolc.dm-3 entre profundidades dos solos dos plantios avaliados (Figura 2c).  

 Em relação a T, seus valores variaram entre 9,69 – 20,48 cmolc.dm-3 em os plantios 

avaliados, dentre os solos, o solo da floresta (P9) apresenta os maiores valores de T com 

média de 15,39 cmolc.dm-3 entre as profundidades analisadas (Figura 2e). Por outro lado, os 

valores de SB e V% variaram-se entre 0,66 - 0,83 cmolc.dm-3  e 3,56 – 7,08%, 

respectivamente (Figura 1).  De modo geral, tanto a S.B quanto o V % pode-se afirmar que é 

muito baixa em todos os plantios estudados (Raij et al. 1997), nos solos avaliados.  Quanto a 

S.B somente o plantio P2 apresentou valores semelhantes ao solo da floresta P9, porém, não 

houve grande variação da S.B entre as profundidades dos solos dos plantios (Figura 1d). 

 Os valores de pH CaCl2 variaram entre 3,62 e 4,07 (Figura 2a) em 100% das glebas 

avaliadas apresentaram pH CaCl2 foi inferior a 4,5, classificados como de alta acidez (Raij et 

al. 1996), A profundidade de avaliação teve pouco efeito no pH dos solos analisados, porém,  

observa-se que nas maiores profundidades os solos tendem a ficar mais ácido. Um dos fatores 

para essa elevada acidez sãos teores de Al+3 encontrados nos solos dos plantios, os teores 

variaram entre 1,84 - 3,26 cmolc dm-3 (Tabela 3), com destaque para os plantios P4 e P6 que 

apresentaram os maiores valores. (Tabela 3), de acordo com Raij et al. (1997), os teores de 

Al+3 podem ser considerados como alto. 
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Figura 2. Atributos químicos dos solos dos plantios de Pau-rosa e da floresta, em Maués, pH (a), M.O.S – 

matéria orgânica do solo (b), H + Al (acidez potencial) (c), S.B (soma de bases) (d), T a pH 7 (e) e V% 

(saturação por bases) (f), para diferentes profundidades do solo,  em função do ciclo de cultivo e densidade 

populacional de plantios de pau rosa em Maués-AM. P1: plantio com seis anos no espaçamento 2,0 x 2,5m; P2: 

plantio com seis anos no espaçamento 2,0 x 2,5m; P3: plantio com sete anos no espaçamento 2,5 x 3,0 m; P4: 

plantio com seis anos no espaçamento 2,5 x 3,0 m; P5: plantio com onze anos no espaçamento 3,0 x 4,0 m; P6: 

plantio com dose anos no espaçamento 2,0 x 2,0 m; P7: plantio com dezesseis anos no espaçamento 3,0 x 4,0 m; 

P8: plantio com dezenove anos no espaçamento 3,0 x 4,0 m; P9 Solo da Floresta. W: teste de Shapiro-Wilk 

(P<0,05); * = significativo (sem distribuição normal);  ns = não-significativo (com distribuição normal). 

 

 Em relação aos macronutrientes, nota-se que as concentrações de P variaram entre as 

profundidades amostradas e entre os plantios (Tabela 1), modo que a profundidades 0 – 5 cm 

apresentou os maiores valores 14, 31 e 14,39 mg dm3 nos plantios P2 e P3, respectivamente, 

enquanto os menores valores encontram-se na profundidade 20 – 30 com 5,05 e 5,07 mg dm3 

no plantio P5 e no solo da floresta P9 (Tabela 1). Entre os plantios, os maiores valores foram 

observados no P3 e P2 e os menos no P8 e no solo da floresta P9. Apesar dos maiores valores 

serem encontrados nas profundidades de 0 – 5 e 5 – 10 cm, nota-se que esses valores são 

considerados baixos, médios ou altos segundo (Raij et al. 1997). Foi observado que o teor P 

decresce com a profundidade do solo (Tabela 1). 

 Entre os elementos foram observados níveis que variam entre, muito baixo a baixo 

para K, médio para Ca, baixo para Mg, baixo a médio para S, de acordo com Raij et al. 

(1997). Os valores dos teores de Ca e Mg foram em geral baixos (Tabela 1). Os teores de Ca 

variaram entre 0,39 e 0,58 cmolc dm-3, com média de 0,49 cmolc dm-3. Os teores de Mg 
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variaram entre 0,16 e 0,23 cmolc dm-3, com média de 0,19 cmolc dm-3. Quanto ao K os teores 

variaram entre 0,05 – 0,08 cmolc dm-3, com média de 0,06 cmolc dm-3. 

 Quanto aos elementos nutrientes de caráter básico K, Ca e Mg (Tabela 1), não é 

observado variação significativa da concentração dos mesmos em função da  profundidade do  

solo avaliada. Dentre os cátions trocáveis, o K foi o que apresentou menor variação entre os 

plantios, os maiores valores de K foram observados nos plantios P3 e P5. Os valores 

encontrados de Ca no plantio P2 e na floresta (P9) foram superiores aos demais plantios 

avaliados. Quanto aos teores de  Mg os plantios P5 e P6 apresentaram valores superiores aos 

demais, o menor teor de Ca foi observado no plantio P7. 

 O teor de S nos plantios de pau-rosa foi maior nas camadas mais profundas, o P3 

apresentou os maiores valores, com intervalo entre 11,61 - 14,94 mg dm-3, os outros plantios 

apresentaram teores semelhantes ao solo da floresta (3,34 - 4,21 mg dm-3). 

 Os baixos teores de nutrientes nos solos dos plantios, principalmente os cátions, 

afetaram de forma direta a concentração de nutrientes nas folhas de pau-rosa, uma vez que as 

concentrações foliares foram baixas na maioria dos elementos avaliados. Apesar das baixas 

concentrações de nutrientes nos plantios, somente o plantio P3 apresentou sintomas de 

deficiências nutricionais, dentre os sintomas observados neste plantio destacam-se: folhas 

cloróticas, baixa taxa de crescimento e plantas pequenas, este plantio apresentou as menores 

concentrações de N e Mg, como podem ser observados na Tabela 3. 
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Tabela 1. Valores médios e desvio padrão (D.P) dos atributos químicos Al, P, S, K, Ca e Mg para diferentes profundidades do solo,  em função do 

ciclo de cultivo e densidade populacional de plantios de pau-rosa em Maués-AM, Brasil. 

  Plantios   

Atributos 
Prof. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9   

cm. Média D.P Média D.P Média D.P Média D.P Média D.P Média D.P Média D.P Média D.P Média D.P W 

 

0 - 5 12,13 2,81 14,31 1,50 14,39 6,95 9,44 2,00 9,50 1,51 9,36 1,82 9,74 1,56 8,19 1,39 7,98 1,66 

* 
P-resina 5 - 10 10,76 1,57 10,32 3,51 10,42 3,73 7,29 0,86 8,08 1,73 6,94 0,70 8,12 1,10 5,46 0,34 6,27 1,47 

mg dm-3  10 - 20 6,46 1,50 5,80 0,56 5,97 0,88 5,23 0,80 5,00 0,42 5,05 0,46 4,91 0,58 5,09 0,60 4,62 0,61 

  20 - 30 5,81 1,25 5,25 0,69 5,41 0,37 5,46 1,08 5,05 0,81 6,01 0,51 5,87 0,38 5,80 0,43 5,07 0,56 

 

0 - 5 2,67 0,14 2,94 0,21 2,56 0,15 3,23 0,46 3,00 0,27 3,26 0,22 2,93 0,27 3,05 0,20 3,12 0,11 

ns 
Al 5 - 10 2,81 0,11 2,77 0,17 2,53 0,18 2,92 0,18 2,77 0,24 2,89 0,11 2,69 0,20 2,70 0,30 2,52 0,11 

cmolc.dm-3  10 - 20 2,61 0,21 2,41 0,06 2,51 0,08 2,62 0,07 2,57 0,26 2,59 0,19 2,34 0,25 2,34 0,20 2,39 0,07 

  20 - 30 2,33 0,17 2,21 0,08 2,16 0,07 2,32 0,09 2,43 0,20 2,18 0,29 1,84 0,41 2,17 0,21 2,16 0,13 

 

0 - 5 0,06 0,00 0,07 0,01 0,09 0,02 0,07 0,01 0,07 0,01 0,08 0,03 0,07 0,01 0,06 0,01 0,06 0,01 

* 
K 5 - 10 0,06 0,01 0,06 0,01 0,06 0,00 0,06 0,00 0,08 0,05 0,05 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,05 0,00 

cmolc.dm-3  10 - 20 0,07 0,02 0,06 0,00 0,06 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,06 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,06 0,00 

  20 - 30 0,06 0,00 0,06 0,00 0,05 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 

 

0 - 5 0,45 0,12 0,55 0,07 0,55 0,07 0,39 0,06 0,49 0,10 0,39 0,06 0,42 0,07 0,52 0,12 0,49 0,10 

* 
Ca 5 - 10 0,49 0,14 0,58 0,06 0,58 0,06 0,55 0,07 0,55 0,07 0,49 0,10 0,42 0,07 0,45 0,12 0,52 0,06 

cmolc.dm-3  10 - 20 0,49 0,00 0,55 0,12 0,45 0,06 0,52 0,06 0,52 0,06 0,52 0,12 0,42 0,07 0,52 0,06 0,58 0,06 

  20 - 30 0,52 0,06 0,58 0,06 0,45 0,06 0,39 0,06 0,45 0,12 0,49 0,10 0,42 0,07 0,45 0,12 0,52 0,12 

 

0 - 5 0,19 0,02 0,19 0,04 0,18 0,02 0,18 0,04 0,20 0,04 0,21 0,03 0,18 0,03 0,18 0,04 0,18 0,03 

* 
Mg 5 - 10 0,18 0,02 0,18 0,03 0,17 0,02 0,18 0,03 0,21 0,04 0,20 0,04 0,18 0,05 0,18 0,03 0,18 0,05 

cmolc.dm-3  10 - 20 0,18 0,02 0,20 0,02 0,16 0,02 0,19 0,02 0,18 0,00 0,19 0,02 0,18 0,00 0,19 0,02 0,18 0,00 

  20 - 30 0,18 0,03 0,20 0,03 0,18 0,02 0,21 0,05 0,23 0,03 0,23 0,03 0,19 0,04 0,21 0,05 0,19 0,04 

 

0 - 5 4,97 1,00 3,97 1,10 14,94 11,73 3,58 0,47 3,74 1,60 3,37 0,31 3,30 0,68 4,42 1,65 4,02 0,75 

* 
S 5 - 10 4,32 0,66 3,62 0,66 11,61 8,72 3,18 0,18 3,41 0,48 3,27 0,28 3,16 0,17 4,37 0,20 4,21 0,99 

mg dm-3  

  

10 - 20 

20 - 30 

4,00 

6,60 

0,76 

1,42 

3,53 

4,39 

0,40 

1,19 

14,99 

12,99 

12,59 

6,14 

3,76 

5,63 

0,82 

2,39 

3,23 

3,79 

0,42 

0,90 

6,93 

11,68 

5,91 

14,03 

3,23 

4,04 

0,16 

0,78 

4,25 

4,32 

0,78 

0,52 

3,34 

3,51 

0,38 

0,41 

W: teste de Shapiro-Wilk (P<0,05); * = significativo (sem distribuição normal); ns = não-significativo (com distribuição normal). P1: plantio com seis anos no espaçamento 2,0 x 

2,5m; P2: plantio com seis anos no espaçamento 2,0 x 2,5m; P3: plantio com sete anos no espaçamento 2,5 x 3,0 m; P4: plantio com seis anos no espaçamento 2,5 x 3,0 m; P5: 

plantio com onze anos no espaçamento 3,0 x 4,0 m; P6: plantio com dose anos no espaçamento 2,0 x 2,0 m; P7: plantio com dezesseis anos no espaçamento 3,0 x 4,0 m; P8: 

plantio com dezenove anos no espaçamento 3,0 x 4,0 m; P9 Solo da Floresta. W: teste de Shapiro-Wilk (P<0,05); * = significativo (sem distribuição normal); ns = não-

significativo (com distribuição normal). 
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 Em relação à concentração dos micronutrientes, verificou-se uma variação de 0,11 a 

0,81 mg dm-3 de Mn; 0,33 a 0,74 mg dm-3 de Zn; 0,41 a 1,52 mg dm-3 de Cu; 30,64 a 154,11 

mg dm-3 de Fe e 0,13 a 0,41 mg dm-3 de B, com valores médios equivalentes a 0,33; 0,52; 

0,84; 87,05 e 0,84 mg dm-3 de Mn, Zn, Cu, Fe e B, respectivamente (Tabela 2). Os teores de 

micronutrientes nos solos estudados, em geral, apresentaram níveis baixo para Mn, baixo a 

médio para B, Cu e Zn, e alto para Fe, de acordo com Raij et al. (1996). 

 Quanto aos teores de micronutrientes a maior parte é encontrada nas camadas 

superficiais (0 – 5 e 5 – 10 cm). Com destaque para os teores de Fe que foram elevados em 

todas as profundidades.  

 Dentre os micronutrientes, os maiores valores foram observados para o Fe no solo dos 

plantios de pau-rosa e no solo da floresta (P9) (Tabela 2), a camada superficial concentra os 

maiores teores deste elemento, os maiores valores Fe foram observados nos plantios P1 e P2 

em todas as profundidades.  

 Quanto aos teores de B e Cu é observado que os mesmos decrescem com a 

profundidade em todos os solos analisados, os maiores teores de B estão nos solos dos 

plantios com maiores idade (plantios P6, P7, P8 e no solo da floresta (P9)), o mesmo padrão 

não é observado para o Cu, os maiores teores de Cu estão no solo da floresta (P9) (Tabela 2).  

 Os teores de Mn encontrados nos plantios quando comparado com o solo da floresta 

(P9) foram, o teor encontrado nas camadas superficiais (0 – 5 e 5 – 10) dos solos dos plantios 

variaram entre 0,45 mg dm-3 e 0,93 mg dm-3,enquanto, os teores encontrados na camada 

superficial do solo da floresta variaram entre 0,14 - 0,17 mg dm-3, respectivamente.  

 Quanto aos teores de Zn nos plantios, os maiores valores podem ser observados nas 

camadas superficiais, dentre solos avaliados os maiores teores de Zn foram encontrados no 

solo da floresta (P9) com variação entre 0,52 – 0,69 mg dm-3. 
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 Tabela 2. Valores médios e desvio padrão (D.P) dos atributos químicos B, Cu, Fe, Mn e Zn para diferentes profundidades do solo, em função do 

ciclo de cultivo e densidade populacional de plantios de pau rosa em Maués-AM. 

W: teste de Shapiro-Wilk (P<0,05); * = significativo (sem distribuição normal); ns = não-significativo (com distribuição normal). P1: plantio com seis anos no espaçamento 

2,0 x 2,5m; P2: plantio com seis anos no espaçamento 2,0 x 2,5m; P3: plantio com sete anos no espaçamento 2,5 x 3,0 m; P4: plantio com seis anos no espaçamento 2,5 x 3,0 

m; P5: plantio com onze anos no espaçamento 3,0 x 4,0 m; P6: plantio com dose anos no espaçamento 2,0 x 2,0 m; P7: plantio com dezesseis anos no espaçamento 3,0 x 4,0 

m; P8: plantio com dezenove anos no espaçamento 3,0 x 4,0 m; P9 Solo da Floresta. W: teste de Shapiro-Wilk (P<0,05); * = significativo (sem distribuição normal);  ns = 

não-significativo (com distribuição normal). 

 

 
Plantios   

Atributos 
Prof. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9   

cm. Média D.P Média D.P Média D.P Média D.P Média D.P Média D.P Média D.P Média D.P Média D.P W 

 

0 - 5 0,31 0,02 0,36 0,15 0,22 0,13 0,25 0,05 0,21 0,03 0,35 0,03 0,39 0,07 0,37 0,02 0,41 0,05 

* 
B 5 - 10 0,27 0,02 0,28 0,14 0,23 0,11 0,23 0,04 0,19 0,07 0,32 0,06 0,36 0,07 0,28 0,02 0,28 0,03 

mg dm3 10 - 20 0,21 0,05 0,15 0,08 0,22 0,07 0,19 0,04 0,17 0,02 0,24 0,04 0,26 0,02 0,24 0,02 0,21 0,03 

  20 - 30 0,17 0,02 0,18 0,12 0,16 0,03 0,16 0,03 0,13 0,01 0,17 0,03 0,20 0,03 0,20 0,02 0,20 0,03 

 

0 - 5 1,52 0,64 0,96 0,24 1,23 0,74 0,95 0,45 1,07 0,42 0,89 0,59 0,86 0,37 0,71 0,23 1,45 0,64 

* 
Cu 5 - 10 0,96 0,46 0,67 0,13 0,84 0,41 0,82 0,19 1,08 0,42 0,83 0,36 1,09 0,28 0,67 0,35 1,35 0,46 

mg dm3 10 - 20 0,95 0,38 0,51 0,15 0,70 0,23 0,89 0,47 0,75 0,36 0,66 0,30 0,74 0,18 0,45 0,25 1,11 0,31 

  20 - 30 0,73 0,28 0,63 0,09 0,70 0,36 0,41 0,10 0,46 0,24 0,32 0,15 0,74 0,18 0,67 0,25 0,89 0,39 

 

0 - 5 147,02 6,34 152,52 28,43 128,26 17,76 73,65 16,27 104,94 17,56 140,69 9,51 107,03 4,76 132,99 18,62 145,42 18,29 

* 
Fe 5 - 10 137,23 23,68 134,53 19,78 89,60 25,89 44,06 9,01 61,93 12,40 126,45 13,42 49,83 11,51 97,68 29,46 80,80 18,74 

mg dm3 10 - 20 101,86 42,14 76,29 16,74 57,42 11,99 30,64 10,77 37,07 12,13 67,54 12,15 32,29 11,13 57,20 14,99 42,96 9,42 

  20 - 30 57,37 16,66 79,15 48,30 37,35 12,54 123,70 22,23 119,46 32,26 38,89 12,84 154,11 3,83 32,62 5,70 33,50 11,50 

 

0 - 5 0,81 0,32 0,58 0,39 0,78 0,29 0,62 0,35 0,93 0,60 0,71 0,44 0,79 0,28 0,78 0,15 0,17 0,03 

* 
Mn 5 - 10 0,45 0,16 0,37 0,08 0,33 0,08 0,28 0,08 0,40 0,19 0,30 0,06 0,35 0,10 0,37 0,12 0,14 0,02 

mg dm3 10 - 20 0,19 0,07 0,21 0,04 0,17 0,04 0,21 0,04 0,19 0,02 0,19 0,07 0,15 0,06 0,17 0,06 0,12 0,02 

  20 - 30 0,20 0,08 0,15 0,03 0,12 0,03 0,10 0,03 0,14 0,01 0,11 0,03 0,15 0,04 0,13 0,10 0,11 0,02 

 

0 - 5 0,70 0,25 0,58 0,07 0,74 0,11 0,63 0,09 0,63 0,19 0,63 0,22 0,63 0,18 0,61 0,09 0,59 0,14 

* 
Zn 5 - 10 0,57 0,08 0,54 0,05 0,51 0,04 0,55 0,11 0,63 0,12 0,58 0,12 0,63 0,03 0,68 0,06 0,69 0,05 

mg dm3 10 - 20 0,47 0,07 0,42 0,07 0,39 0,06 0,50 0,12 0,49 0,07 0,43 0,07 0,47 0,04 0,42 0,07 0,64 0,04 

  20 - 30 0,38 0,05 0,36 0,03 0,33 0,05 0,35 0,11 0,39 0,10 0,30 0,04 0,40 0,05 0,41 0,05 0,52 0,06 
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Concentração de nutrientes foliares 

 A aplicação do teste W, ao nível de 5%, ao conjunto de dados mostrou que apenas as 

concentrações foliares dos nutrientes N, Ca e S apresentaram distribuição normal (Tabelas 3). 

 Os valores de N variaram entre 14,77 a 24,92 g kg-1 entre os plantios, sendo as 

maiores médias de N observadas nos plantios P5 e P6, enquanto o menor valor médio foi 

observado no plantio P3 (Tabela 3). Os maiores valores médios estão associados a plantios 

mais velhos (Tabela 1), por outro lado, não foi observada relação das concentrações de N com 

a densidade dos plantios.  

  

Tabela 3. Valor mínimo (Mín) e máximo (Máx), média, desvio padrão (D.P), coeficiente de 

variação (C.V.%) e teste Shapiro-Wilk (W), para as concentrações foliares de 

macronutrientes, em função do ciclo de cultivo e densidade populacional de plantios de pau-

rosa, Maués-AM. 

Nutrientes Medidas 
Plantios   

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 W 

    -------------------------------------- g Kg-1 ----------------------------------   

 Mín. 17,15 17,01 14,77 17,29 18,41 19,04 15,05 18,83 

  Máx. 17,99 18,69 17,71 19,39 24,92 21,21 20,93 20,58 

 N Média 17,71 17,87 16,35 18,62 20,95 20,21 18,38 19,92 ns 

 D.P 0,38 0,73 1,25 0,96 2,99 1,16 2,52 0,78 

   C.V.% 2,16 4,10 7,67 5,15 14,26 5,74 13,72 3,92   

 Mín. 3,50 3,40 6,50 3,30 4,10 3,00 3,20 2,70 

  Máx. 6,00 6,00 7,90 6,20 6,20 3,90 4,50 3,60 

 K Média 4,73 4,88 7,25 4,75 4,83 3,48 3,68 2,98 * 

 D.P 1,10 1,28 0,58 1,30 0,99 0,38 0,62 0,42 

   C.V.% 23,27 26,34 8,00 27,31 20,54 10,86 16,83 14,09 

  Mín. 3,30 5,50 3,30 3,40 2,80 2,60 2,20 1,90   

 Máx. 6,20 5,90 4,90 4,70 5,00 3,90 2,60 3,60 

 Ca Média 4,73 5,63 4,13 4,20 3,95 3,43 2,40 2,80 ns 

 D.P 1,54 0,19 0,90 0,63 1,16 0,57 0,18 0,83 

   C.V.% 32,53 3,37 21,72 14,93 29,42 16,75 7,61 29,59 

  Mín. 1,30 1,40 0,90 1,60 1,50 1,80 1,90 1,70   

 Máx. 2,00 1,90 1,50 2,00 1,80 2,00 2,20 2,10 

 Mg Média 1,63 1,65 1,13 1,73 1,73 1,93 2,05 1,85 * 

 D.P 0,38 0,24 0,29 0,19 0,15 0,10 0,13 0,19 

   C.V.% 23,23 14,43 25,53 10,97 8,70 4,97 6,30 10,35   

 Mín. 0,56 0,60 0,57 0,57 0,69 0,69 0,69 0,59 

  Máx. 0,62 0,64 0,72 0,69 0,79 1,25 0,75 0,70 

 P Média 0,59 0,62 0,64 0,64 0,73 0,87 0,73 0,67 * 

 D.P 0,03 0,02 0,06 0,05 0,05 0,26 0,03 0,06 

   C.V.% 4,58 2,72 9,97 7,66 6,39 29,37 3,86 8,34   

 Mín. 1,95 2,10 1,75 1,69 1,87 1,52 1,53 1,56 

  Máx. 2,11 2,39 2,43 2,05 2,26 1,77 1,60 1,68 

 S Média 2,02 2,27 2,07 1,83 2,03 1,69 1,57 1,61 ns 

 D.P 0,08 0,12 0,31 0,16 0,18 0,11 0,03 0,05 

   C.V.% 3,83 5,39 14,93 8,55 8,63 6,79 2,03 3,15   

P1: plantio com seis anos no espaçamento 2,0 x 2,5m; P2: plantio com seis anos no espaçamento 2,0 x 2,5m; P3: 

plantio com sete anos no espaçamento 2,5 x 3,0 m; P4: plantio com seis anos no espaçamento 2,5 x 3,0 m; P5: 

plantio com onze anos no espaçamento 3,0 x 4,0 m; P6: plantio com dose anos no espaçamento 2,0 x 2,0 m; P7: 

plantio com dezesseis anos no espaçamento 3,0 x 4,0 m; P8: plantio com dezenove anos no espaçamento 3,0 x 
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4,0 m. W: teste de Shapiro-Wilk (P<0,05); * = significativo (sem distribuição normal);  ns = não-significativo 

(com distribuição normal). 

 

 A variabilidade dos dados do N enquadraram-se nas classes baixa (C.V.<10%) P1 P2, 

P3, P4, P6 e P8, e média (10%<C.V.<20%) P5 e P7 (Tabela 3), de acordo com a classificação 

proposta por Pimentel Gomes (2002). Sendo a maior dispersão e variabilidade dos dados 

observados nos plantios P5 e P7. 

 Em relação ao K, verifica-se que os maiores valores de amplitude total foram 

apresentados pelo P4 (2,9) e P2 (2,6) enquanto os menores valores foram proporcionados 

pelos plantios P6 e P8 (0,9).  A maior média foi observada no plantio P3 (7,25 g kg-1) 

enquanto o menor valor médio foi observado no plantio P8 (2,98 g kg-1) (Tabela 3). 

 As maiores médias quanto às concentrações de Ca e S, foram observadas no plantio 

P2, enquanto os menores valores médios foram encontrados no plantio P7. Além disso, foi 

observado um decréscimo desses elementos com o aumento da idade e do espaçamento.  

 Em relação às concentrações de Mg,  estas variaram entre 1,13 a 2,05 g kg-1 entre os 

plantios. As maiores médias foram observadas nos plantios P6 e P7, enquanto o menor valor 

médio foi observado no plantio P3. De modo geral, os plantios mais velhos e com baixa 

densidade de plantas apresentaram as maiores valores de K (Tabela 3).  

 Quanto ao P verifica-se que os maiores valores de amplitude total foram apresentados 

nos plantios P6 (0,56) e P3 (0,14) enquanto os menores valores foram proporcionados pelos 

plantios P1 e P7 (0,07) a maior média foi observada no plantio P6 (0,87 g kg-1) enquanto o 

menor valor médio foi observado no plantio P1 (0,59 g kg-1) (Tabela 3). Por outro lado, não 

foi observado relação da idade e espaçamento dos plantios com a concentração do elemento 

nas folhas de pau-rosa. 

 A ordem de concentração média dos macronutrientes segue a seguinte ordem: N 

(18,75 g kg-1) > K (4,57 g kg-1) > ou < Ca (3,91 g kg-1) > S (1,89 g kg-1) > ou < Mg (1,71 g 

kg-1) > P (0,69 g kg-1).  

 Considerando as concentrações foliares de macronutrientes dentro da faixa adequada 

para a espécie Hevea brasiliensis (Seringueira), (Malavolta et al. 1997). Verifica-se que as 

plantas de pau-rosa apresentam bem nutridas quanto aos elementos S em todos os plantios e 

Mg nos plantios P4 a P8, por outro lado os plantios apresentam-se deficientes quanto aos 

nutrientes N, K, Ca e P.  

 Quanto aos micronutrientes, a aplicação do teste W, ao nível de 5%, ao conjunto de 

dados mostrou que apenas as concentrações foliares dos nutrientes B, Fe e Mn apresentaram 

distribuição normal (Tabelas 4).  



Journal of Tropical Forest Science  Matos et al. 

30 
 

 As concentrações de B não apresentaram variação significativa ao longo do ciclo de 

cultivo, as maiores médias podem ser observadas nos plantios P2 e P4, a menor média foi 

encontrada no plantio P7. A variabilidade encontrada nos dados de B estão enquadradas nas 

classes baixa (C.V.<10%) P1, P4, P6, P7 E P8, e média (10%<C.V.<20%) P2, P3 e P5 

(Tabela 4), de acordo com a classificação proposta por Pimentel Gomes (2002). A maior 

dispersão e variabilidade dos dados podem ser observadas nos plantios P2 e P3. 

 As maiores médias quanto às concentrações de Cu e Zn foram observadas nos plantio 

P6 e P4, respectivamente. A menor média entre os plantios para o elemento Cu foi encontrada 

no plantio P1, o plantio P7 apresentou a menor média para Zn. Não foi observado relação 

desses elementos com a densidade ou idade das árvores.  

 Os valores de Fe variaram entre 38,00 a 70,00 mg kg-1 entre os plantios, sendo as 

maiores médias de Fe observadas nos plantios P3 e P4, enquanto o menor valor médio foi 

observado no plantio P1 (Tabela 4). Os maiores valores médios estão associados a plantios 

mais velhos (Tabela 4). A variabilidade dos dados de Fe enquadrou-se nas classes baixa 

(C.V.<10%) P7, os demais plantios apresentaram variabilidade média (10%<C.V.<20%) 

(Tabela 4). Sendo a maior dispersão e variabilidade dos dados observados nos plantios P2 e 

P3. 

 Em relação ao Mn, verifica-se que os maiores valores estão associados aos plantios 

mais velhos, as concentrações de Mn variaram entre 10,00 a 41,00 mg kg-1 entre os plantios, o 

menor valor médio pode ser observado no P3, porém, não foi observada relação das 

concentrações de Mn com a densidade das plantas. Dentre os micronutrientes o Mn 

apresentou as maiores variabilidades entre os dados, o P1 apresentou variabilidade baixa, os 

plantios P1, P2 e P7 variabilidade média, e os plantios P3, P4, P6 e P8 variabilidade alta 

(Tabela 2). Os Plantios P3 e P8 apresentaram as maiores dispersões e variabilidades dos 

dados. 

 No que se referem aos micronutrientes, à ordem de concentração média segue a 

seguinte ordem: Fe (49,50 g kg-1) > Mn (22,56 g kg-1) > ou < B (22,46 g kg-1) > Zn (10,75 g 

kg-1) > Cu (6,34 g kg-1). 
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Tabela 4.  Valor mínimo (Mín) e máximo (Máx), média, desvio padrão (D.P), coeficiente de 

variação (C.V.%) e teste Shapiro-Wilk (W), para as concentrações foliares de 

macronutrientes, em função do ciclo de cultivo e densidade populacional de plantios de pau-

rosa, Maués-AM. 

Nutrientes Medidas 
Plantios   

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 W 

 

  --------------------------- mg Kg-1 --------------------------   

B 

Mín. 21,72 22,15 19,57 21,72 21,72 18,28 17,63 19,57 

 Máx. 27,10 29,46 24,95 26,24 27,10 22,15 19,78 23,66 

 Média 24,25 25,16 21,72 24,62 23,17 20,16 19,03 21,56 ns 

D.P 2,26 3,38 2,63 2,08 2,62 1,77 0,97 1,71 

 C.V.% 9,34 13,44 12,13 8,45 11,30 8,77 5,10 7,91   

Cu 

Mín. 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00 6,00 6,00   

Máx. 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 7,00 7,00 

 Média 5,25 6,25 6,50 6,50 6,50 7,25 6,25 6,25 * 

D.P 0,50 0,50 0,58 0,58 0,58 0,50 0,50 0,50 

 C.V.% 9,52 8,00 8,88 8,88 8,88 6,90 8,00 8,00   

Fe 

Mín. 39,00 38,00 51,00 46,00 41,00 38,00 44,00 39,00   

Máx. 52,00 59,00 70,00 58,00 55,00 51,00 53,00 54,00 

 Média 43,25 47,00 61,75 53,25 47,25 46,00 47,25 50,25 ns 

D.P 5,97 8,98 9,74 5,50 5,80 5,60 4,03 7,50 

 C.V.% 13,79 19,11 15,78 10,33 12,26 12,17 8,53 14,93   

Mn 

Mín. 18,00 16,00 10,00 19,00 18,00 18,00 22,00 18,00   

Máx. 25,00 24,00 24,00 32,00 22,00 30,00 28,00 41,00 

 Média 20,50 21,25 16,25 23,25 20,25 26,00 25,25 27,75 ns 

D.P 3,11 3,77 6,45 5,91 1,71 5,48 2,75 11,18 

 C.V.% 15,17 17,76 39,68 25,42 8,43 21,07 10,91 40,28 

 

Zn 

Mín. 9,00 9,00 9,00 11,00 10,00 10,00 9,00 10,00   

Máx. 12,00 12,00 11,00 13,00 11,00 12,00 11,00 12,00 

 Média 10,75 10,75 10,50 12,00 10,75 10,75 10,00 10,50 * 

D.P 1,26 1,50 1,00 0,82 0,50 0,96 0,82 1,00 

 C.V.% 11,71 13,95 9,52 6,80 4,65 8,91 8,16 9,52   

P1: plantio com seis anos no espaçamento 2,0 x 2,5m; P2: plantio com seis anos no espaçamento 2,0 x 2,5m; P3: 

plantio com sete anos no espaçamento 2,5 x 3,0 m; P4: plantio com seis anos no espaçamento 2,5 x 3,0 m; P5: 

plantio com onze anos no espaçamento 3,0 x 4,0 m; P6: plantio com dose anos no espaçamento 2,0 x 2,0 m; P7: 

plantio com dezesseis anos no espaçamento 3,0 x 4,0 m; P8: plantio com dezenove anos no espaçamento 3,0 x 

4,0 m. W: teste de Shapiro-Wilk (P<0,05); * = significativo (sem distribuição normal);  ns = não-significativo 

(com distribuição normal). 

 

 Observando as concentrações foliares de micronutrientes considerados adequados para 

a espécie Hevea brasiliensis (Seringueira), (Malavolta et al.1997). Verifica-se que as plantas 

de pau-rosa apresentam bem nutridas quanto aos elementos B, Mn, por outro lado os plantios 

estão abaixo do recomendado para os seguintes nutrientes, Cu, Fe e Zn. 
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DISCUSSÃO 

Atributos químicos dos solos 

 De maneira geral os solos das florestas tropicais apresentam baixo teor de nutriente e 

elevada acidez, um dos fatores para isso são os elevados índices de precipitação, fazendo com 

que grande parte dos nutrientes do solo seja lixiviado, com isso as florestas têm desenvolvido 

um sistema eficiente de ciclagem de nutriente (Onyekwelu et al. 2006, Vieira & Santos 1987).  

 Analisando os plantios é observado que o teor de M.O.S decresce com a profundidade, 

isso é esperado uma vez que há maior acúmulo de matéria orgânica na superfície, bem como a 

incorporação de matéria orgânica no solo através da decomposição (Marques et al. 2004, 

Onyekwelu et al. 2006, Magalhães et al. 2013), os elevados teores de M.O.S na camada 

superficial dos solos apontam para ciclagem de nutrientes, vale ressaltar que em todos os 

plantios de pau-rosa é realizado uma roçada anual para o controle da altura das plantas 

invasoras, isso pode contribuir para elevar os teores de M.O.S . Observa-se que os teores de 

M.O.S não tiveram grande variação ao longo das idades dos plantios e das densidades. A 

manutenção dos teores de M.O.S no solo é um fator essencial para a conservação das 

propriedades físicas, químicas e produção das plantas em solos tropicais (Zech et al. 1997).  

 Podemos observar elevada acidez no solo de todos os plantios e no solo da floresta, 

como podem ser visto nos valores de Al e H + Al, bem como nos baixos valores de pH, desta 

forma, podem interferir no equilíbrio e disponibilidade de alguns nutrientes, principalmente o 

P. Devido a esses fatores limitantes, há indícios que as espécies arbóreas da Amazônia central 

apresentam alta eficiência na utilização de P (Mendes et al. 2013). Apesar da elevada acidez, 

os teores de Al+3 não foram extremamente prejudiciais ao crescimento das plantas, 

considerando a tolerância da maioria das espécies florestais da Amazônia a solos ácidos 

(Marques et al. 2004, Silva et al. 2006). 

 Quanto a T de todos os solos avaliados pode ser considerada boa, os elevados teores 

de M.O.S podem ser a resposta para isso. Pois a M.O.S presente no solo tem grande 

participação na capacidade de troca de cátions nos solos tropicais (Novais & Mello 2007), 

uma vez que o mineral argila predominante nos solos da Amazônia é caulinita (Konhauser et 

al. 1994), mineral de baixa atividade (Vieira 1987). 
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Teores de macronutrientes nos solos 

 Quanto aos nutrientes presentes no solo dos plantios é observado que os teores de P 

decrescem com aumento da idade das árvores, isso pode indicar um esgotamento deste 

elemento nos solos dos plantios mais velhos, porém, os teores encontrados na floresta foram 

menores em relação a todos os plantios. Este decréscimo dos teores de P corrobora com 

resultados encontrados por Lee, et. (2015) analisando plantios de Acacia mangium, com 

diferentes idades, e com o estudo de Gonçalves et al. (2007) que também verificaram o 

decréscimo nos teores de P de acordo com o aumento da idade em plantios de Eucalyptus 

grandis. Os baixos teores de P disponível nos solos estudados também podem ser explicados 

pelos altos teores de óxidos de Fe e Al nos latossolos, uma vez que estes óxidos possuem alta 

afinidade com os fosfatos do solo (Zhang et al. 2007).  

 Os baixos valores encontrados nos solos dos plantios de pau-rosa e na floresta para K, 

Ca e Mg, são característicos dos solos nos plantios na Amazônia, como podem observado na 

literatura (Schroth et al. 2000, 2001, Dunisch et al. 2002). Os baixos teores dos cátions 

trocáveis refletem de forma direta nos valores de S.B e V%, que também foram baixos. 

Quanto aos elevados teores de S no plantio P3, podem ser explicados pelo efeito residual do 

sulfato de amônio no solo, uma vez que este plantio recebeu adubação complementar com 

esta fonte. 

 Dentre todos os macronutrientes analisados, somente o P nos plantios de pau-rosa 

apresentou valores maiores que ao encontrado no solo da floresta, quanto aos teores de 

M.O.S, Al, K, Ca, Mg e S, os valores foram semelhantes. De acordo com Onyekwelu (2006) 

com o aumento da idade dos plantios florestais, e consequentemente fechamento do dossel, a 

ciclagem de nutrientes pode contribuir para que os teores de nutrientes retornem a ser 

parecidos aos seus níveis originais. Isso pode ser a possível explicação para que os teores 

destes elementos sejam semelhantes aos valores encontrados no solo da floresta. 

 Quanto à influência da idade e densidade dos plantios nos teores dos elementos 

analisados, foi observado que somente o P apresentou relação com a idade e densidade dos 

plantios, os teores de P decrescem com o aumento da idade dos plantios.  

De maneira geral, examinar os teores de nutrientes no solo dos plantios durante o ciclo de 

crescimento, ficou evidente que os teores de K, Mg, nos solos analisados estão abaixo 

daqueles considerados adequados (Raij et al. 1996).  
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Teores de micronutrientes nos solos 

 Os altos teores de Fe encontrados nos solos dos plantios são característicos dos solos 

da região amazônica, devido à elevada acidez causada principalmente pela remoção das bases 

(Ca, Mg e K) e a alta precipitação na região, induzindo desta forma a uma maior 

disponibilidade deste elemento (Vieira & Santos 1987, Demattê & Demattê 1993).  

 Para teores de B e Cu encontrado nos plantios variaram entre baixo a médio. Isso 

ocorre devido à elevada quantidade de chuva que cai na região Amazônica, pois grande parte 

do B e Cu disponíveis são facilmente lixiviados (Vieira & Santos 1987). Os teores de Cu no 

solo da floresta foram superiores aos dos plantios. Estudo realizado por Oku et al. (2012), 

encontraram valores de Cu que variaram entre 0,64 a 1,26 mg.dm3 em plantios de seringueira 

com 41 e 16 anos, respectivamente. Quanto ao B, somente os plantios mais velhos 

apresentaram valores semelhantes à floresta.  

 Quanto aos baixos teores de Mn e Zn dos solos estudados, podem estar relacionados às 

condições edafoclimáticas locais (Singh 1984, Singh & Moller 1984), já que historicamente 

não foi realizada nenhuma suplementação destes elementos nos plantios. Porém, os teores de 

Mn e Zn encontrados nos plantios de pau-rosa foram superiores ao encontrado em plantios de 

seringueira com idades variando entre 7 e 41 anos (Oku et al. 2012). 

 Dentre todos os micronutrientes analisados, há uma grande variabilidade entre os solos 

analisados, fazendo uma comparação com o solo da floresta, somente o Mn apresentou 

valores superiores, o B nos plantios mais velhos também apresentou valores semelhantes, os 

teores de Fe foram semelhantes ou maiores, os teores de Cu e Zn foram superiores. Somente o 

B apresentou relação com a idade dos plantios, onde os maiores teores podem ser observados 

nos plantios mais velhos. 

Concentração foliar macronutrientes  

 Dentre todos os elementos, o N apresentou as maiores concentrações quando 

comparados com os demais, nas folhas de pau-rosa. Possivelmente em função da grande 

importância deste elemento, como constituinte de vários compostos orgânicos na planta 

(Epstein & Bloom, 2006). Esses resultados corroboram com aqueles encontrados por Barreto 

et al. (2007) e Leite et al. (2011).  

 As concentrações de N encontrada nos plantios foram semelhantes aos valores 

encontrados por Krainovic (2011) em plantios de pau-rosa com 10 (21,4 g kg -1) e 20 anos 
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(21,3 g kg -1) cultivados em densidades de 3 x 4 e 5 x 5 m. As concentrações de K neste 

estudo, por outro lado, foram  menores que aos encontrados por Krainovic (2011).  

 A diminuição na concentração de Ca ao longo da idade corrobora com o estudo 

realizado por Takeda (2008) em plantios de pau-rosa de 3 e 4 anos, a maior concentração de 

Ca foi encontrada no plantio mais novo com 3 anos (7,9 g kg-1), enquanto o plantio de 5 anos 

apresentou concentração de 6,54 g kg-1. O pau-rosa possivelmente é uma espécie exigente em 

Ca no crescimento inicial (Valencia et al. 2010).  

 Quanto ao S, as concentrações encontradas nos plantios de pau-rosa foram maiores 

que as concentrações encontrada por Valencia et al. (2010) em estudo com omissão de 

nutriente. De acordo com Valencia et al. (2010) o pau-rosa não é uma espécie exigente em S. 

 Os valores de Mg deste estudo foram maiores que os valores encontrados por 

Krainovic (2011), quanto aos concentrações de P, observa-se que foram semelhantes em 

ambos os estudos.  

 De maneira geral, a idade teve maior influência na concentração de nutriente foliar do 

que a densidade. Notou-se redução nas concentrações de K, Ca e S, com o aumento da idade 

das plantas, o contrario ocorreu com as concentrações de N e Mg, que foram maiores nos 

plantios mais novos, não foi observado relação do P com a idade ou densidade dos plantios. 

Estes resultados corroboram com o estudo de Leite et al. (2011). A pequena variação na 

concentração de nutrientes pode ser devido à baixa disponibilidade destes nutrientes no solo e 

a falta de uma adubação adequada, pois não foi realizada adubação nos plantios ao longo dos 

ciclos de cultivo.  

Concentração foliar micronutrientes  

 Com relação às concentrações foliares de micronutrientes, a concentração média de B 

nos plantios de pau-rosa está dentro da faixa adequada para este elemento (Malavolta et al. 

1997), mas inferior aos valores descritos por Caldeira et al. (2006), para as espécies 

Nectandra megapotamica, Ocotea puberula, Ocotea pulchella, que apresentaram 

concentrações de 34,4, 30,08 e 44, 16 mg kg-1, respectivamente. Porém neste mesmo trabalho 

de Caldeira et al. (2006), a concentração média foliar para Ocotea porosa foi de 16, 69 mg kg-

1, sendo inferior as concentrações foliares de pau-rosa. De acordo com Aphalo et al. (2002), o 

B é um elemento cujos os requerimentos variam muito entre as espécies de plantas. 

 A concentração foliar de Cu nos plantios de pau-rosa, foi inferior as concentrações 

deste elemento para espécies da mesma família botânica como podem ser visto nos trabalhos 

de Caldeira et al. (2006) e Bündchen et al. (2013). Os valores de Zn nas folhas de pau-rosa 
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também foram inferiores aos encontrados por Bündchen et al. (2013) para Nectandra 

lanceolata (22,66 mg kg-1). De acordo com Malavolta et al. (1997) as concentrações 

encontradas para Cu e Zn nas plantas de pau-rosa possivelmente iriam gerar sintomas de 

deficiências para esses nutrientes, porém, na época de cólera, as plantas não apresentavam 

sintomas de deficiências de Cu e Zn. Cabe ressaltar que os valores destes elementos variam 

consideravelmente (Marschner 1995) 

 Em relação ao Fe, os valores corroboram com os resultados de Boeger et al. (2005) 

para duas espécies da mesma família botânica, a Ocotea pulchella e a Ocotea aciphylla, as 

mesmas apresentaram concentrações de 55,4 e 57,1 mg kg-1, respectivamente. Em plantios de 

pau-rosa com idades de 3 e 4 anos as concentrações encontradas foram de 40,03 e 37,70 mg 

kg-1 (Takeda 2008), menores que ao encontrado no presente trabalho.  

 Quanto a concentração de Mn, os valores foram semelhantes ao encontrado por 

Krainovic (2011), em plantios de pau-rosa com 4, 10 e 20 anos, as concentrações encontradas 

foram de 19,60, 28,60 e 22,7 mg kg-1. As concentrações de Mn encontra-se dentro da faixa 

recomendada (Malavolta et al. (1997). 

 Entre as diversas espécies que foram usadas para comparar os resultados deste estudo, 

são observados que as concentrações de nutrientes são bastante variáveis, vale ressaltar que 

todas as espécies são todas da família Lauraceae. Isso pode ser justificado devido às mesmas 

apresentarem exigências diferenciadas em relação aos nutrientes, assim como capacidade para 

absorvê-los por meio do sistema de raízes (Caldeira et al. 2006). 

 De maneira geral, somente o Mn, apresentou uma relação com a idade das árvores, 

houve uma tendência de concentração deste elemento nos plantios mais velhos. Esses 

resultados corroboram com os resultados de Takeda (2008) e Krainovic (2011), nesses 

trabalhos não é observado relação das concentrações de micronutrientes com a idade ou 

densidade dos plantios de pau-rosa.  

 CONCLUSÃO 

 A idade dos plantios afetou o estado nutricional das plantas de pau-rosa, enquanto não 

foi observado influencia da densidade. Foi observado que os plantios estão deficientes em N, 

K, Ca, P, Mg, Cu, Fe e Zn, sendo influenciados principalmente pelos baixos teores nutrientes 

e elevada acidez nos solos dos plantios. Diante disso, há necessidade de ajustes aos programas 

de correção e adubação nos povoamentos florestais de pau-rosa, sobretudo aos nutrientes que 

estão deficientes nas plantas. Quanto ao solo dos plantios, todos apresentam pH alto, 

saturação por bases muito baixa e deficientes em P, K, Mg, S, Mn, Zn e B e com excesso de 
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Al3+, Cu e Fe principalmente na camadas 0-5 e 5-10 cm. A avaliação da idade e da densidade 

dos plantios no estado nutricional dos plantios requer mais estudos, realizar trabalhos com 

ciclagem de nutrientes seria de grande importância, uma vez que não é conhecido o quanto a 

deposição de serapilheira contribui para o aporte de nutrientes no solo dos plantios de pau-

rosa. 
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3. Conclusões 

  

 A idade dos plantios afetou o estado nutricional das plantas de pau-rosa, enquanto não 

foi observado influencia da densidade. Foi observado que os plantios estão deficientes em N, 

K, Ca, P, Mg, Cu, Fe e Zn, sendo influenciados principalmente pelos baixos teores nutrientes 

e elevada acidez nos solos dos plantios. Diante disso, há necessidade de ajustes aos programas 

de correção e adubação nos povoamentos florestais de pau-rosa, sobretudo aos nutrientes que 

estão deficientes nas plantas.  

 Quanto ao solo dos plantios, todos apresentam pH alto, saturação por bases muito 

baixa e deficientes em P, K, Mg, S, Mn, Zn e B e com excesso de Al3+, Cu e Fe 

principalmente na camadas 0-5 e 5-10 cm.  
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