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A CULTURA DO DENDE (fiae.L6 9uil1eel1.6,{,.6, Jacq.) CONDUZ IDA SOB QUATRO
SISTEMAS DE MANEJO NO MUNICfpIO DE PRAINHA, ESTADO DO PARÁ.

~~~~ Antonio Agostinho MUller1

O CPATU vem, há algum tempo, desenvolvendo pesquisas so
bre a produtivi~ade dos solos amazBnicos sob diferentes sistemas rle
manejo, envolvendo várias culturas como cacau, guaraná, seringueira,
dendê, essências florestais € agricultura migratória.

Especificamente na cultura do dendê, estão sendo testados
os efeitos da cobertura do solo com legurninosa (Pueraria phaseolo!
des, varo Javanica) e da adubação mineral sobre o crescimento € prQ
dução do dendezeiro.

Com esta finalidade, foi plantada uma parcela de um hect~
re no km 101 da Rodovia Altamira-Itaituba (Município de Prainha), no
Estaco do Pará, em 1977. Esta parcela foi dividida em quatro subpa~
celas, onde os dcndezciros estão sendo con~uzidos nos seguintes sis
teroas de manejo:

Tratamento 1 - Dendê sem adubação e sem legurninosa de cobertura

Tratamento 2 - Dencê com adubação, se~ lcgurninosa de cobertura

Tratamento 3 - Dendê com adubação e com leguminosa de cobertura
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Tratamento 4 - Dendê sem adubação, com leguminosa de cobertura

o local onde o experimento foi instalado caracteriza-se
por ter solo de Terra Roxa Estruturada e clima do tipo Awi (segundo
Ktjppen).

Na Tabela 1 sao mostrados os fertilizantes aplicados nos
tratamentos 2 e 3, em gramas por planta anualmente.

Tabela 1 - Produtos e quantidades de fertilizantes aplicados nos
tratamentos 2 e 3 no km 101 da Rodovia Altamira-Itaituba
(Pará)

Gramas por planta
Produtos

1978 1979 1980
Urêia 60 222 222
Superfosfato triplo 500 1.000 1.250
Cloreto de potássio 50 250 375
Borax 75
Calcário dolomítico 111

OBS: 1 - O calcário foi utilizado cornofonte de magnêsio e aplicado
cerca de 10 dias antes dos demais fertilizantes.

2 - O fósforo, o borax e o calcário foram aplicados de uma só
vez no solo, enquanto que o nitrogênio e o potássio foram
aplicados em duas parcelas iguais.

O espaçamento utilizaco foi o de 9,00 metros em
cio (triângu10 equilátero), permitindo urnapopulação de 149
na parcela, sendo que, 92 são plantas fiteis e 57 plantas de
ra. Cada tratamento tem 23 plantas úteis.

quincô~
plantas
bordadu

Para avaliar o crescimento das plantas sao coletados a ca
da dois meses, os seguintes dados:

1 - Circunferência do coleto
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2 - Comprimento da 4a. folha
3 - Número de folhas emitidas no período

Para controlar a produção, os cachos maduros de cada plan
ta sao colhidos quinzenalmente e pesa~os individualmente.

As mudas de dend~ utilizadas são do tipo Tenera (híbri~o
comercial), que foram plantadas em março de 1977~ As mensuruçô es de
crescimento estão sendo"feit ás' desde mar ço de 197~he ,Cf';~ont\role da

';', y;'produção a partir de setembro de 1980.
"

Na Tabela 2, são mostradas a média mensal de lançamento
de folhas (período de 22 meses desde o plantio), incremento da cir
cunfer~ncia do coleto (período de 28 meses a partir de março de
1978) e aumento do comprimento da 4a. folha (igual período de 28 me
s e s) • . ;:.! ' ", .-, ~"'

. ',;~ :';! . '.".,

Tabela 2 - Média mensal de lançamento de,folha (A), incremento' na
circunfer~ncia do coleto (B) e aumento do comprimento da
4a. folha (C), nas plantas de dendê no km 101 da RodoviR
Altamira-Itaituba (Para)

Tratamento
A B C

(folhas) (cm) (cm)

2,38 ll13,4 196,5
2,35" 160,1 177,8
2,49 142,1 200,6
2,33 143,4 187,6

1
2

3
4

De um modo geral todas as parcelas estão com bom aspecto
vegetativo, notando-se, porém, que os tratamentos 3 e 4 apresentam
plantas com folhas de coloração verde intenso.


