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Um dos grandes desafios da silvicultura é garantir a produção sustentável nos sítios 
florestais. Uma das formas de avaliar a sustentabilidade produtiva dos povoamentos, é 
por meio da quantificação da biomassa e dos nutrientes presentes no solo, bem como 
os processos envolvidos de sua ciclagem. O objetivo deste estudo foi avaliar o 
estoque de biomassa e nutrientes armazenado em um povoamento de Tectona grandis 
Lin. f (Teca) implantado no município de Altamira, PA. O experimento foi conduzido 
no Campo Experimental da Embrapa Amazônia Oriental localizada nas coordenadas 
geográficas 03º16’10,96’’ S e 52º23’42,58’’ O, município de Altamira, PA. O 
experimento foi instalado em um talhão do povoamento de teca, área de um ha, com 
idade de doze anos, sem tratamentos silviculturais e com espaçamento de 3 m x 2m, 
durante os meses de setembro de 2016 e abril de 2017. Para a coleta da biomassa, 
utilizou-se um gabarito circular de 0,5m de raio na superfície do solo, que foi lançado 
aleatoriamente 10 vezes. Após a coleta, as amostras foram separadas nas frações 
folhas, galhos, miscelânea e flor e fruto para obtenção do peso úmido na balança 
analítica e em seguida foram levadas à estufa de circulação forçada para a obtenção 
do peso seco. Para a realização das análises, as amostras foram agrupadas de acordo 
com cada fração, formando uma amostra composta do talhão em cada período 
correspondente. As 10 amostras compostas da biomassa foram submetidas às análises 
dos teores de N, P, K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn e Zn. Os dados foram submetidos ao 
Teste “t” a 5% de probabilidade, para comparar a produção por fração e total de 
biomassa em cada período climático do ano, utilizando-se o programa BioEstat 4.0. 
No período chuvoso a produção de biomassa para todas as frações foi de 10.577 
Kg.ha-¹, e para o período seco 6.636 Kg.ha-¹. No período seco as folhas 
representaram 75,7% da biomassa, seguida por miscelânea (14%), galhos (6,9%) e 
flores e frutos (3,2%). Já no período chuvoso a fração miscelânea compôs 70,4 % da 
serapilheira, seguido por folhas (15%), galhos (9,5%), flor e fruto (5,2%). Dentre as 
frações da biomassa, a miscelânea teve maior contribuição no acúmulo de nutrientes.  
O retorno total estimado de nutrientes foi de 452,19 kg.ha-1 para o período chuvoso e 
de 187,57 kg.ha-1 para o período seco. O plantio de teca apresentou magnitude de 
acúmulo de nutrientes para o período chuvoso na seguinte ordem 
Ca>Fe>N>Mg>P>Mn>K>Na>Zn>Cu e para o período seco na ordem 
Ca>N>K>Mg>Fe>P>Na>Mn>Zn>Cu. 
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