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CHAVEZ FLORES, Wanders Benjamin

Padrão de desenvolvimento da pupunheira (Bactris gasipaes Kunth) com e sem
espinhos, em diferentes formas de adubação para a produção de palmito na Amazônia
Central / Chavez Flores, Wanders Benjamin - Manaus, 2002.

Manaus: INPA/UFAM

Tese de Doutorado 118p.

1. Pupunheira (Bactris gasipaes Kunth) 2. Padrão de crescimento 3. Plantas com e
sem espinhos no tronco e bainha/pecíolo 4. Estipe principal e perfilho 5. Formas de
adubação. 6. Amazônia Central.

CDD:

Sinopse

O presente estudo estabelece o padrão de desenvolvimento do estipe principal e perfilho
da pupunheira (Bactris gasipaes Kunth) para a produção de palmito em dois tipos de
planta (com e sem espinho) da mesma raça (Pampa Hermosa — Yurimaguas, Peru),
utilizando 7 formas de adubação que combinaram esterco animal com elementos minerais
num Latossolo amarelo na Amazônia central.

Palavras-chave: Pupunheira (Bactris gasipaes Kunth), Padrão de crescimento. Plantas
com e sem espinhos no tronco e bainha/pecíolo, Estipe principal e perfilho, Formas de
adubaçao, Amazônia Central

Key words: Peach paim (Bactris gasipaes Kunth), Development pattern, Plants spineless
and spiny, Main stem and first offshoot, fertilizar combinations, Central Amazônia.



III

■■ o maior serviço que se pode dar a um país, é acrescentando
útil"

a sua lavoura uma planta

Thomas Jefferson
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RESUMO

Visando estabelecer um padrão de desenvolvimento da pupunheira {Bactris gasipaes
Kunth), para a produção de palmito na Amazônia Central, foi avaliado o crescimento e a produção
de plantas (estipe principal e primeiro perfilho) com e sem espinhos no estipe e bainha/pecíolo das
folhas, manejadas com fontes e diferentes formas de adubação. O experimento foi instalado no
campus da Escola Agrotécnica Federal de Manaus - EAFM, em fevereiro de 1999. As mudas
utilizadas foram de pupunheira da raça Pampa Hermosa (Yurimaguas, Peru). O tipo de solo é
Latossolo Amarelo, coeso típico. A área utilizada foi uma capoeira, na qual tinham anteriormente
efetuados alguns plantios anuais, que resultou em uma fertilidade baixa (pH = 4,1; P = 1,9 mg./dm^;
Ca = 0,4 Cmoic/dm^; Al trocável = 1,4 Cmoic/drn^). O clima é Afi (Kõppen) com temperatura média
de 28T, precipitação média anual de 2.350 mm, umidade relativa de 80%, e com pequena estiagem
nos meses de julho a outubro. O delineamento experimental foi de blocos casualizados com 3
repetições, seguindo o esquema fatorial 2x7, sendo dois tipos de planta (com e sem espinhos no
estipe e bainha/pecíolo da folha) e sete formas de adubação: testemunha; esterco na cova (5 kg de
esterco de galinha poedeira); adubo mineral na cova (225 - 90 - 180 kg/ha de N - P2O5 - K20)-
esterco em cobertura, 1 mês após o plantio (5 kg); adubo mineral em cobertura, 1 mês após o
plantio (225 - 90 - 180 kg/ha de N - P2O5 - K2O); esterco (2,5 kg) na cova + adubo mineral (112,5 -
45 - 90 kg/ha de N - P2O5 - K2O) em cobertura 1 mês após do plantio; adubo mineral parcelado em
três vezes (75 kg^a de N, 90 kg/ha de P2O5 e 60 kg/ha de K2O na cova e duas aplicações de 72 kg
de N e 60 kg de K2O a cada três meses). Foram repetidas as mesmas adubações no 2° e 3° ano em
cobertura. A testemunha não atingiu à altura suficiente para o corte nos 27 meses após o plantio.
Não houve diferença de padrões de crescimento da planta principal em termos de espinhos e formas
de adubaçao, embora a influência da falta de precipitação foi evidente. O crescimento dos perfilhos
foi mais rápido do que o da planta principal, provavelmente devido ao sistema radicular já
estabelecida. A altura de corte (1,50 m) do plantio na planta principal atingiu-se a partir dos 18
meses e nos perfilhos, a partir dos 27 meses após o plantio. A duração de corte dos palmitos, tanto
da planta principal como dos perfilhos foi de 12 meses. O período de estiagem reduziu a Taxa de
Assimilação Líquida (TAL) anualmente, embora alguns estipes atingiram altura de corte durante
esta época. O rendimento do palmito na planta principal não apresentou diferença entre as plantas
com e sem espinhos (1045,4 e 1036,8 kg/ha, respectivamente, após 12 meses), mas nos perfilhos as
plantas com espinhos produziram mais do que as sem espinhos com 1407,4 e 1036,9 kg/ha,
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respectivamente, (p<0,05), devido ao maior número de palmitos extraídos. Isto ocorreu apesar de

que na avaliação no campo as plantas sem espinhos apresentarem maior número de perfilhos (7119

perfilhos/ha com espinhos e 5143 perfilhos/ha sem espinhos coletados). O rendimento do palmito

liquido não apresentou diferenças significativas entre as diferentes formas de adubação, sendo os

tratamentos "esterco em cobertura" (planta principal foi 1551,86 kg/ha e perfilhos foi de 3004,73

kg/ha) e "esterco 50% na cova + adubo mineral 50% em cobertura" (planta principal foi de 1545,56

kg/ha e perfilhos foi de 2986,12 kg/ha) os que apresentaram maior rendimento de palmito (palmito,

estipe tenro e ponta), devido ao maior número de palmitos extraídos. O tempo médio para produção

de palmito (corte) na planta principal foi de 23 meses (com espinhos) e 24 meses (sem espinhos),

enquanto nos perfilhos foi de 16 meses (com espinhos) e 17 meses (sem espinhos). A presença ou

ausência de espinhos não afetou a produção de palmito. A adubação mostrou-se essencial mas as

formas de adubação experimentadas não mostraram diferenças biológicas, sugerindo que o custo

será o fator importante. O clima tem um efeito visível que precisa ser reconhecido pela

Agroindústria.
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SUMMARY

Aiming at to establish a standard of development of the peach palm {Bactrís gasipaes

Kunth) for the production of heart-of-palm in Central Amazônia, the growth and yield of spineless

and spiny plants (main and first off-shoot) was evaluated, when managed with different forms of

fertilization. The experiment was installed in the campus of the Federal School Agrotechnology of

Manaus - EAFM, in Febmary of 1999. The germplasm used was ffom Hermosa Pampa landrace

(Yurimaguas, Peru). The soil type is a typical Yellow Oxisol, the area used was a second growth

woodland, which had previously been cropped with annual plant, resulting in low fertility (pH =

4.1; P = 1.9 mg./dm^; Ca = 0.4 Cmolc/dm^; Al = 1.4 Cmolc/dm^). The climate is Afi (Kõppen), with

mean temperature of 28°C, mean annual precipitation of 2,350 mm, relative humidity of 80%, and

with a small dry season from July to October. The experimental design was randomized blocks,

with three repetitions, with a 2x7 factorial, with two types of plant (spineless and spiny on stem and

leaf sheath/petiole), and seven forms of fertilization: control; manure in the planting pit (5 kg of

laying hen manure); mineral fertilizer in the planting pit (225 - 90 - 180 kg/ha of N - P2O5 - K2O);

manure spread, 1 month after planting (5 kg); mineral fertilizer spread, 1 month afler planting (225 -

90 - 180 kg/ha of N - P2O5 - K2O); manure (2,5 kg) in the pit + mineral fertilizer (112,5 - 45 - 90

kg/ha of N - P2O5 - K2O) spread 1 month after planting; mineral fertilizer parceled in three (75

kg/ha ofN, 90 kg/ha of P2O5 and 60 kg/ha of K2O in the pit and two applications of 72kg ofN and

60 kg of K2O every three months). The same fertilizations were repeated in the 2° and 3° years by

broad casting. The control did not reach harvest height the 27 months after planting. Different

standards of growth of the main plant were not observed in terms of spines and fertilization forms,

although the so she influence that of the lack of precipitation was evident. The growth of the off-

shoot was faster than that of the main stem, probably because the root system was already

established. The harvest height (1.50 m) of the main stem was attained at 18 months and in the off-

shoot at 27 months afler planting. The duration of heart-of-palm, harvest of both the main stem

and the off-shoot was 12 months. The dry period reduced the NAR annually, although stems some

reached harvest height during this time. The yield heart-of -palm of the main stem did not present

differences between the spineless and spiny plants (1045.4 and 1036.8 kg/ha, respectively, afler 12

months), but in the off-shoot the spiny plants produced more of the spineless ones (1407.4 and

1036.9 kg/ha, respectively, (p<0,05), due to the larger number of hearts-of-palm extracted. This

occurred even though the spineless plants presented a greater number of off-shoots (7119 spiny off-

shoots/ha and 5143 spineless off-shoots/ha). The yield of heart-of-palm did not present significant

differences among the different forms of fertilization, although "manure spread "one month afler
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planting (main stem was 1551.86 kg/ha and off-shoots was 3004.73 kg/ha) and "manure in the pit +
minerai fertilizer spread " (main stem was 1545,56 kg/ha and ofF-shoots was 2986,12 kg/ha)
presented greater total yields (heait-of-paim, tender stem and tip), due to the greater number of
hearts-of- palm extracted. The average time to harvest the main stem was 23 months (with spines)
and 24 months (without spines), while in the off-shoots it was 16 months (with spines) and 17
months (without spines). The presence or absence of spines did not affect the heart-of-palm yield.
Fertilization was essential, but the forms of fertilization used did not show biological differences,
suggesting that the cost will be the important factor. The climate had a visible effect that it needs to

be recognized by Agroindustry.



1. INTRODUÇÃO

A pupunheira {Bactris gasipaes Kunth) é uma palmeira do Trópico Úmido que atualmente
está transformando-se em um cultivo de grande importância econômica, não somente para a região
amazônica como também para outras regiões do país, a qual pode ser cultivada principalmente para
produção de palmito.

Segundo Vargas (2000) a exploração da pupunheira cultivada para a produção de palmito,
tem reduzido consideravelmente o impacto sobre os bosques tropicais, produto da exploração e
extração de palmito de palmeiras silvestres.

Patino (1963) e Clement (1992) confirmaram que a pupunha foi domesticada no Trópico
Americano pelos Ameríndios, concordando com a afirmação feita por Seibert (1950) que diz que
esta espécie é originária deste continente.

Há pouco tempo esta espécie despertou grande interesse econômico no país, pelas suas
qualidades botânicas, agronômicas e agro-industrial. A sua exploração como cultivo produtora de
palmito apresenta vantagens sobre as outras espécies de palmeiras que estão sendo utilizadas ou
exploradas com esta finalidade: a juçara {EtUerpe edulis Mart); o açaí do Pará (Euterpe oleracea
Mart), o açaí do Amazonas {Euterpe precatória Mart.) e o Jauari {Astrocaryum jauari Mart.). As
vantagens da pupunheira são: a) precocidade e regeneração; extração a partir dos 12 aos 18 meses o
palmito do estipe principal e seu perfilho com menos de 12 meses, após a extração do estipe
principal, b) adaptação, por ser uma espécie rústica e de fácil manejo, ela adapta-se muito bem a
diferentes tipos de solos, exceto em áreas encharcadas; c) capacidade de perfilhamento, por
produzir uma grande quantidade de perfilhos (o número de perfilhes é ilimitado) conforme
mencionado por Bovi (1993); d) produtividade alta em kg/ha/ano; a produção do palmito por
hectare/ano pode chegar até 6 toneladas, utilizando técnicas de melhoramento e práticas adequadas
de cultivo (Mora Urpi, 1984); e) qualidade do palmito por ter bom sabor e boa qualidade, pouco
adocicada, não oxida e não escurece após o corte; f) palmito orgânico e ecológico, usando esterco
tem resposta mais rápida sendo esta planta cultivada em áreas alteradas e degradadas.

O cultivo desta espécie vem ganhando destaques devido a sua alta capacidade de adaptação
em outros Estados, onde não tem ocorrência natural, tomando-se uma nova alternativa para os
produtores de palmito e melhoria de suas rendas, além de permitir a geração de novos empregos
com a agroindústria, sem sacrificar os estoques nativos de outras palmeiras.

Pesquisas com a pupunheira se intensificaram em alguns países, principalmente para
produção de palmito em substituição à exploração de palmeiras silvestres (Clement et ai, 2000).
Diferentes estudos sobre a pupunheira foram realizados em diferentes países, e atualmente em



diferentes regiões do Brasil nas áreas de Biologia; Botânica; Genética e Agronomia obtendo-se

informações sobre a pupunheira em geral (Cavalcante, 1976; 1988; 1991); origem, genética e

cultivo (Mora Urpi, 1984; 1989; 1993; Moreira Gomes,. 1983; Clement et a/., 1985; Villachica,
1994; 1996a; Camacho & Soda, 1970); germinação de sementes (Herrero, 1988; Bovi, et al.,2001);
genética de plantas com e sem espinhos (Chávez Flores, 1987); espaçamento e densidade de plantio
para palmito (Chalá, 1993; Chunbimune, 1994), sobre adubação da pupunha para a produção de

palmito foram realizados também em outros países ou em outras regiões do Brasil: Zamora, 1985;
Zamora & Flores, 1985; Herrera (1989) em Costa Rica; Gomes et ai (1987) em Ouro Preto

D'Oeste, RO; Cantarella & Bovi (1995) em Ubatuba, SP. Entretanto, não apresentam informações
suficientes para serem aproveitadas para nossa região, onde os solos são de baixa fertilidade.

Tendo em vista a baixa fertilidade dos solos da região amazônica, o principal enfoque deve
ser dado ao fornecimento de nutrientes e estudos das respostas do crescimento da planta, tanto do

estipe (caule) da planta principal como dos perfilhos, para o desenvolvimento desta cultura.

Segundo Villachica (1996b), as pupunheiras com espinhos no estipe proporcionaram no
envasamento um aumento de rendimento de 7%, em relação às plantas sem espinhos. Porém, este

estudo não foi feito dentro de uma mesma raça. Não existe respaldo científico afirmando que as
pupunheiras sem espinhos (Yurimaguas e Benjamin Constant) tem menor perfilhos do que as com
espinhos, menor tempo de vida da touceira, sistema de raízes menos desenvolvidas e menor

produção de palmito (Bovi, 1999).

Um estudo de avaliação de sua potencialidade é muito importante para poder explorar e
aproveitar as vantagens e benefícios que esta espécie pode proporcionar para a realização de futuros
trabalhos em melhoramento genético, agronômicos entre outros.

As informações sobre pesquisas com pupunheira são poucas, não sendo suficientes para
fazer recomendações técnicas para os agricultores desta região. Considerando esta situação o
objetivo desse estudo é contribuir para a geração de conhecimentos sobre o manejo desta cultura a
fim de viabilizar o seu desenvolvimento na região da Amazônica Central.



2. OBJETIVO GERAL

Avaliar o crescimento da pupunheira (com e sem espinhos) para a produção de palmito sob
diferentes fontes e formas de adubação em progênies de Yurimaguas (Peru) na Amazônia Central.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.1- Estimar o padrão de crescimento da planta principal e perfílhos (primeira geração);

3.2- Avaliar o rendimento de palmito entre as plantas com e sem espinhos da planta principal
(estipe) e perfílhos (estipe primeira geração);

3.3- Avaliar o rendimento de palmito com diferentes fontes e formas de adubação da planta
principal e perfílhos (primeira geração).



4. HIPÓTESES

4.1 -Ho A presença ou ausência de espinhos não afeta o crescimento ou desenvolvimento da

pupunheira na produção de palmito;

-Hi A presença ou ausência de espinhos afeta o crescimento ou desenvolvimento da pupunheira
na produção de palmito;

4.2 -Ho Os rendimento de palmito de pupunheira entre plantas com e sem espinhos não tem
diferenças;

-Hi Os rendimento de palmito de pupunheira entre plantas com e sem espinhos tem diferenças;

4.3 -Ho Não existe diferença no crescimento ou desenvolvimento, rendimento de palmito da
pupunheira com e sem adubação;

-Hi Existe diferenças no crescimento ou desenvolvimento no rendimento de palmito da
pupunheira com e sem adubação.



5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

5.1 Histórico e importância econômica da pupunheira

A pupunheira (Bacíris gasipaes Kunth) domesticada pelos Ameríndios foi distribuída

amplamente na América do Sul e Central. Os povos da região Amazônica a utilizaram como
alimento, desde épocas pré-colombianas (Ducke, 1946; Patino, 1963; Clement, 1986). Com a
colonização das Américas e da Amazônia pelos portugueses e espanhóis, estes aprenderam a usá-la.
No inicio, o principal uso da pupunha foi seu fruto, após cozido, na alimentação, mas todas as
partes da planta também foram usadas (Clement, 1986) e, para Clement (1987b) os Ameríndios
continuam usando-a e domesticando-a até hoje.

No século passado nas explorações botânico-zoológicas na Amazônia, a pupunheira era
mencionada freqüentemente. Bates (1962) que trabalhou em Belém (PA), Manaus e Tefé (AM),
observou que o tamanho do fruto aumenta de leste ao oeste. Ducke (1946) observou esta melhoria
no tamanho do fruto conforme chegava a Letícia (Colômbia), sugerindo que a pupunha tenha sido
domesticada na região Amazônica.

Na década de 50, o antigo Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuária do Norte
(IPEAN), hoje CPATU/EMBRAPA começou a estudar a pupunha. Lima (1955) realizou diversas
observações importantes sobre a espécie. O IPEAN ao parar as suas atividades, a coleção foi
abandonada e perdida. No ano de 1976 o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)
retomou as pesquisas com a pupunha no País (Clement et ai, 1982), e hoje, possui em tomo de 450
acessos de pupunheira de diversos países e cerca de 400 acessos de pupunheira inerme,
provenientes de Yurimaguas, Peru (Clement, 1997b; Yuyama & Chávez Flores, 1996).

Na Costa Rica, Popenoe e Jimenez (1921) chamaram a atenção do mundo para esta espécie,
recomeçando as pesquisas no período 1950/60. Johannessen (1966ab, 1967) estudou a composição
químíca-nutritiva, sua importância econômica e rendimento potencial da pupunheira. Camacho &
Seria (1970) reportam pela primeira vez o uso racional da pupunheira como palmito, que deu
origem a esta principal atividade da pupunha na agro-índústria de palmito que hoje é exportado
principalmente aos Estados Unidos e Europa. A pupunheira é uma das poucas espécies da
Amazônia que, atualmente, está-se convertendo em cultivo de grande importância econômica.

No mercado mundial. Brasil e Costa Rica (gêneros Euterpe e Bacíris respectivamente) são
os principais exportadores de palmito. Segundo Villachica (1996a), na Comunidade Européia, o
principal importador de palmito do Brasil é a França, com 81% do total exportado pelo Brasil No

ano de 1992 o Brasil foi responsável por 52,3% do palmito (proveniente do gênero Euterpe)
comprado pelo mercado europeu, diminuindo para 43,4 % em 1993. Por outro lado a Costa Rica



aumentou de 19,0 para 29,6 %, durante este mesmo período (1992/93) mostrando uma substituição
no mercado do palmito de Euterpe (Brasil) por Bactris produzido pela Costa Rica e outros países
como a Colômbia, Guiana e Venezuela, que também exportam para o mercado europeu.

O cultivo da pupunheira para a produção de palmito vem alcançando sucesso pelas suas
carateristicas de precocidade, produtividade, perfílhamento e qualidade de palmito (Nishikawa et
a/., 1998), em relação às outras espécies exploradas: Euterpe oleracea (açaí do Pará) e Euterpe
edulis (juçara, da mata atlântica)

A produção de palmito em plantios comerciais despertou grande interesse em outras regiões
do Pais, em substituição ao corte predatório de outras espécies de palmeiras (Cantarella & Bovi,
1995).

Diversas informações se tem sobre a quantidade total de pupunheira sem espinhos. Segundo
Bovi (1997) o Brasil plantou 6.000 hectares de pupunheira sem espinhos para a produção de
palmito em diferentes estados : Bahia, Espirito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e
Amazonas. Bovi (1999), também informou que cerca de 12.000 hectares estejam plantados com
material sem espinhos no Brasil, 2.500 delas no Estado de São Paulo. Segundo Clement (2000)
afirma que a área plantada de pupunheira sem espinhos no Pais é de 8.000 hectares e que continua
expandindo-se.

A área total plantada de pupunheira para palmito na América Central e Sul-América é
aproximadamente 24.000 hectares (Ares et ai, 2002)

A exploração comercial da pupunheira, como um cultivo racional produtora de palmito,
resultará em um aumento de tecnologia agrícola, permitindo uma maior produção e menor custo,
pela sua precocidade, capacidade de perfílhamento e melhor qualidade e controle do palmito
beneficiado na agroindústria em comparação com as outras espécies do extrativismo (máta virgem)
reduzindo a pressão devastadora (desmatamento) e contribuindo para a conservação destas espécies

5.2 Origem e distribuição da espécie

A origem da pupunheira é duvidosa, em referência a seu lugar e modo de origem. Huber

(1904) sugeriu que a pupunheira poderia ser de origem híbrida ou polifilética, entre a Bactris

dahlgreniana (= Guilielma microcarpd) e a Bactris insignis seriam suas prováveis progenitoras.

Concordando com esta hipótese Mora Urpi (1979; 1984) sugere que esta hibridação poderia ter

ocorrido mais de uma vez, em mais de um lugar e com mais de duas espécies progenitoras.

Mac Bride (1960) afirma que a origem da pupunha é monofílética originada de seleção
simples de uma só progenitora, podendo ser Bactris dahlgreniana sua progenitora. Segundo
Clement (1987ab) durante a evolução e domesticação da pupunha, poderia ter ocorrido introgresão



com outras espécies afins, significando que a mesma não tem origem polifilética. Ainda falta
informações para completar um estudo definitivo sobre a origem da espécie (Clement, 1987b)

Segundo Mora Urpi (1993; 1999a) a origem da pupunheira cultivada é o resultado da
domesticação independente, que sofreram hibridações resultando a "espécie sintética" Bactris
gcisipQcs Kunth encontrados desde Bolívia até Nicarágua.

A distribuição geográfica aproximada da pupunheira silvestre e cultivada está associada com
a floresta tropical úmida entre os paralelos 16° N e 17° S (Mora Urpi, 1984; Vargas C., 2000), que
abrange desde o paralelo 17° S (Bolívia e Brasil) estendendo-se pelo ocidente da Bacia Amazônica,
oriente da cordilheira dos Andes até o paralelo 3° N na Colômbia e pelo ocidente dos Andes desde
aproximadamente 1° S até 9° N estendendo-se entre ambos oceanos Pacífico e Atlântico: Caribe em
Panamá - Colômbia - Venezuela (Mora Urpi, 1993).

Os limites desta distribuição foram possivelmente demarcadas pelos extremos das zonas de
pântanos e as rotas migratórias das tribos indígenas que conheceram o seu cultivo; por
precipitações anuais inferiores a 1.900 mm e com períodos secos estacionais longos superiores aos
3,5 a 4 meses; e por temperatura anual média inferior a 25°C para as populações naturais (silvestres)
ou de 20°C para as populações cultivadas (Mora Urpi, 1984; Chávez Flores, 1987; Viliachica,
1996a).

Seu cultivo extende-se desde o Norte de México (Mora Urpi et al., 1997), até o centro de
Bolívia e sul de Brasil, incluindo várias ilhas do Caribe como Jamaica, Trinidad, Tobago, Haiti e
Republica Dominicana (Foumier, 1965). Na América Central encontra-se com preferência na região
do Caribe, área onde adapta-se bastante bem (Camacho, 1972), citado por Vargas (2000).

5.3 Aspectos botânicos da espécie

Familiar: Arecaceae (Palmae)

Genero: Bactris

Espécie: Bactris gasipaes Kunth

Os nomes comuns (Villachica 1996a) como é conhecida esta espécie nos diferentes países
onde é cultivada: "Pijuayo", "Pejibaye", "Chontaduro", "Cachipay", "Tembé", "Macana",
"Periguao", "Gachipaes", (Espanhol) "Pupunha" (Brasil), "Peach paim", "Pewa nuf'(Inglês).

Existem diversas descrições sobre a espécie, a presente é baseadas nos trabalhos realizados

por: Prance & Silva (1975); Morera (1981); Clement (1986); Chávez Flores (1987); Mattos &

Mora Urpi (1996); Villachica (1996a); Miranda et al. (2001). A pupunheira é uma palmeira que
pertence ao grupo das Bactrióideas, as quais tendem a formar touceiras com vários troncos ou
estipes (planta principal e perfilhos). As plantas são eretas, podendo alcançar entre 15 até 25 metros



de altura e mais de 20 a 30 cm de diâmetro. O tronco apresenta anéis ou nós que são as cicatrizes

deixadas pela inserção da base da bainha das folhas e os entrenós apresentam espinhos pretos ou

marrons pontiagudos de diferentes tamanhos, forma e densidade. Existem populações de ecótipos

que se caracterizam por ser inermes (Mora Urpi & Clement, 1985; Chávez Flores, 1987; Chávez

Flores £?/a/., 1990; Villachica, 1996b).

Os perfilhos se formam na base do tronco (estipe) da planta principal (mãe) e seu número é

variável. Segundo Mora Urpi (1999d) o número de perfilhos varia segundo o genótipo e o ambiente

de O a 14. O ápice do estipe (copa) sustenta uma coroa formada por 15 a 25 folhas, pinadas, que

possui um eixo principal (raquis), com folíolos distribuídos ao longo deste, todas as partes da folha

apresentam espinhos pequenos (Villachica, 1996b). As folhas medem entre 1,5 a 4,0 m de

comprimento e a largura de 30 a 50 cm. Segundo Clement (2000) as inflorescências são monóicas,

se originam nas axilas das folhas senescentes; estas inicialmente estão protegidas por uma espata

(canoa), também recobertas com espinhos pequenos. Quando a espata se abre o rácimo da

inflorescência é liberada. Este rácimo é composto por um raquis principal com muitas ráquilas

(entre 20 a 75) cada uma medindo entre 15 a 30 cm de comprimento (Valle, 1986). As flores são

encontradas nas ráquilas. Geralmente tem entre 10.000 a 30.000 flores masculinas ou estaminadas

e 50 a 1.000 flores femininas ou pistiladas, os quais formarão os frutos (Valverde, 1986).

A polinização da pupunheira é alògama (cruzada). Mora Urpi (1982) identificou o agente
polinizador na região de Manaus que é o curculionideo Phyllotrox sp.

O cacho maduro pode ter mais de 100 fhitos e pesar até 15 kg. O íhito é uma drupa (ovóide

e cônico), de cor verde (imaturos) e amarelo, alaranjado ou vermelho quando maduros. O pericarpo

é fino, o mesocarpo polposo de cor branca, amarela ou alaranjada. A semente é única, dura, o

endocarpo é normalmente de cor marrom a quase preta (Mora Z., 1986), o mesocarpo é branco.

5.4 Domestícação e processo de seleção contra espinhos na pupunheira cultivada

A domesticação da pupunheira segundo Patifío (1963) foi no trópico úmido Americano,

pelos Ameríndios em tempos pré-colombianos. Clement (1987a; 1987b) afirma que a pupunha é

uma espécie completamente domesticada, significando que sua sobrevivência em condição natural,

sem a ajuda do homem não é mais possível, por que durante muito tempo a pupunheira foi

considerada um "cultigem", ou seja não era conhecida uma espécie afim que poderia ser

considerada sua progenitora.

O lugar ou lugares onde se iniciou a domesticação da pupunha ainda não é conhecido.

Segundo Kerr & Clement (1980) as seleções feitas pelos índios sul-americanos em fhitíferas foram



baseadas em práticas e crenças que tiveram como conseqüência genética a produção de espécies.

Destas frutíferas a pupunha teve o maior destaque.

Segundo Chávez Flores (1987) o processo de domesticação da pupunheira durou centenas a

milhões de anos dando origem a diferentes morfotipos.

Embora seja impossível determinar a razão original da atração pela espécie, por muitos

séculos os Ameríndios desenvolveram usos para toda as partes da planta (Patino, 1963). Na Tabela

01 são apresentadas estes usos.

Tabela 01. Formas de uso das diversas partes da pupunheira pelos indígenas (Patino, 1963).

Partes da Planta Formas de Utilização

- Raízes Medicina (vermicida)

- Estipe Arcos, flechas, arpões, varas de pescar, madeira para piso e paredes de casas

- Espinhos Agulhas

- Folhas Palha para telhado, cestas, etc.

- Palmito Verdura

- Flores masculinas Ingrediente de temperos

- Frutos cozidos Consumo direto, massa fermentada como "Caiçuma", moído e dessecado

para fazer farinha, misturado com carne ou peixe num cozido

- Sementes Consumido direto como nozes

Segundo Mora Urpi (1993) a domesticação da pupunheira ocorreu independentemente em
várias localidades (ambos lados da cordilheira dos Andes até a parte baixa de Centro América) a
partir de populações microcarpas silvestres geneticamente diferentes.

Mora Urpi (1984) afirma que: 1) A pupunheira cultivada surgiu possivelmente de

hibridações interespecíficas espontâneas e a segregação desses híbridos deu origem a uma grande

diversidade de tipos que agora se observam. 2) Sua posterior distribuição pelos índios, a aplicação
de alguns critérios de seleção pelos mesmos e a ocorrência em alguns casos de novas hibridações
levaram a formação de populações de pupunha com algumas caraterísticas próprias que as
diferenciam entre si.

Mora Urpi (1993; 1999a) afirma que o resultado da domesticação da pupunheira cultivada é



10

independente de várias espécies silvestres, encontradas desde a Bolívia até Nicarágua, as quais tem
sofrido múltiplas hibridações, resultando em uma "espécie sintética"; Bacíris gasipaes Kunth.

A pupunheira cultivada, Bactris gasipaes Kunth, é considerada como resultante de um

processo de síntese, ainda em progresso, de todos estes genótipos, sugerindo que este nome
científico seja mantido exclusivamente para as populações cultivadas (Mora Urpi, 1993).

Mora Urpi (1984) estudando a variabilidade da pupunheira utilizou o termo raça, em
substituição a variedade, espécie e subespécie e estabeleceu uma primeira separação de categoria
denominando-as: Raças Ocidentais, populações de pupunheira cultivadas na região norte dos Andes
(Equador, Colombia, Panama, Costa Rica e Nicaragua) e de Raças Orientais ou Amazônicas,
populações que crescem na região oriental dos Andes (Bacia Amazônica).

Mora Urpi & Clement (1985) dividiram, arbitrariamente, em 3 grupos raciais, as raças e
populações encontradas na Bacia Amazônica, considerando o tamanho de fruto: Microcarpa (5 a
20g), Mesocarpa (20 a 70g) e Macrocarpa (70 a 120g). Estes autores delimitaram aproximadamente
as áreas de ocorrência de cada raça e sugerem que existem pelo menos 10 centros de híbridação de
raças sendo as mais importantes: Yurimaguas e Iquitos (Peru); Manaus e Belém (Brasil).

Clement (1987a,b) sugere que cada raça de pupunheira dos grupos super raciais
"Mesocarpa" e "Macrocarpa" serviram como material de propagação para os agricultores
interessados em plantar a pupunheira. A raça Pampa Hermosa é quase 100% inerme, ou seja, não
tem espinhos no tronco, por tanto, seria uma boa fonte de material para plantações de pupunheira
para palmito, pois a ausência de espinhos facilita o manejo das plantas.

Mora Urpi et ai (1999) considera que as populações de Yurimaguas em geral são as
melhores que outras populações de pupunheira para serem utilizadas para a produção de palmito

Segundo Mora Urpi (1999b) a diversidade genética encontradas nas pupunheiras cultivadas
é maior que nas silvestres porque é resultados da domesticação de diferentes espécies silvestres e
suas hibridações. As seleções, inicialmente praticadas pelos Ameríndios e nativos da região, foram
para a produção de frutos e, atualmente estão sendo aproveitadas para palmito, de acordo com
Clement (1997) os povos nativos deixaram muitos recursos genéticos excelentes para a produção de
palmito, mesmo que seu uso fosse pouco importante para eles.

Os povos da América Tropical são excelentes observadores e melhoristas de plantas e como
resultado deste trabalho na Amazônia existem plantas de pupunheira sem espinhos em quase todas
as populações: Raça Solimões, Pampa Hermosa, Putumayo e Vaupés e, na América Central existe
só uma raça a Utilis-Guatuso (San Carlos, Costa Rica). Sugerindo que as mutações que deram
origem a plantas sem espinhos na Amazônia e Costa Rica foram diferentes (Clement, 1997).
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Uma das principais características da pupunheira que interessa para a produção de palmito é
a ausência de espinhos na região pecíolo/raquis da folha e estipe (Bovi, 1999).

A ausência de espinhos no pecíolo/raquis das folhas, é característica de grande importância
para o plantio da pupunheira para a exploração do palmito. Plantas com espinhos são muito

agressivas, dificultam o plantio, os tratos culturais, colheita, e produzem um sedimento na salmoura

do produto processado que influencia na sua qualidade (Bovi, 1997 e 1999).

Segundo Clement & Mora Urpi (1988) o problema dos espinhos era considerado como fator

limitante para a expansão da pupunheira como cultivo econômico.

Camacho & Soria (1970) enfatizam que existem graus de variabilidade quanto a densidade
de espinhos e que algumas plantas carecem delas quase por completo.

O conhecimento da existência desta população sem espinhos em Yurimaguas (Peru) foi a
partir da década de 70. Mora Urpi (1978) confirma a existência desta população e que esta se
originou de uma grande seleção feita durante muitos anos por algumas tribos indígenas originárias
da região (Peru).

O híbrido Yurimaguas (Peru), possivelmente, tem como um de seus ancestrais a raça
Putumayo, obtidas por seleção (Mora Urpi et ai, 1999).

Segundo Vargas (2000) dois grandes grupos de pupunheira podem ser identificadas de
acordo com a presença ou ausência de espinhos na planta, dando origem a populações com e sem
espinhos.

Algumas populações apresentam uma alta freqüência deste alelo provavelmente devido a
que nossos antepassados os indígenas praticaram seleção para este caráter e, que as populações que
apresentam a maior freqüência deste fenótipo são o híbrido Yurimaguas e as raças Putumayo,
Vaupés, Tuira, e Utilis-Guatuso. Existem mutante sem espinhos ou inermes, seu fenótipo mostra
ausência de espinhos no caule (estipe), bainha/pecíolo das folhas e espatas da inflorescências
(Arroyo et a/., 1996).

Mora Urpi & Clement (1985) afirma que foram os nativos que realizaram a seleção inicial
para eliminar os espinhos na pupunheira em San Carlos (Costa Rica) e Yurimaguas (Peru).

Chávez Flores (1987) informou que os espinhos na pupunha são primitivos e é característica

do gênero Bactris, que concorda com a afirmação feita por Uhl & Dransfield (1987).
A ausência de espinhos no tronco é aparentemente um caráter recessivo e que é importante

dar atenção nos trabalhos de melhoramento (Camacho, 1976). Segundo Mora Urpi (1984) a
presença de espinhos parece ser um caráter dominante.

Clement (1986) afirma que em melhoramento é mais importante a ausência de espinhos que
o comprimento dos espinhos presentes no caule da pupunha.
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Segundo Chávez Flores (1987) são poucos os trabalhos sobre genética de espinhos em
palmeiras. Chávez Fores el ai, (1990) que trabalharam em mudas de progênies de pupunheira de
Yunmaguas (Peru) fizeram diferenciação da presença ou ausência de espinhos nas diferentes partes
da planta.

Germoplasma com alta taxa de plantas sem espinhos foram identificadas no Brasil, Peru e
Costa Rica e coletados no inicio dos anos 80 (Clement et a/., 1982; Mora Urpi, 1984).

A pupunheira silvestre tem espinhos, mas existem três populações de pupunheira cultivada
sem espinhos como resultado da domesticação pelos Ameríndios: Yurimaguas, Peru (raça Pampa
Hermosa, mesocarpa) com 60 - 80% de plantas sem espinhos; San Carlos, Costa Rica (raça Utilis-
Guatuso, mesocarpa) com 15 - 25% de plantas sem espinhos e Benjamin Constam, Brasil (raça
Putumayo, macrocarpa) com 15 - 25% de plantas sem espinhos (Clement, 1987b; Clement & Mora
Urpi., 1988).

Clement (1997) mostra que existe pouca variabilidade dentro das amostras dessas três
populações: Yunmaguas (Peru); Benjamin Constam (Brasil) e San Carlos (Costa Rica).

Poucas são as populações de pupunheira que não apresentam espinhos: Yurimaguas (Peru);
Benjamin Constam (Brasil). As pupunheiras da população Yurimaguas é superior (apenas 5% das
plantas tem espinhos) e precocidade (Bovi, 1999).

o melhoramento da pupunheira é recente e as variedades da mesma não estão bem
determinadas (Mora Urpi ei a/., 1999).

o ideotipo (tipo ideal) de pupunheira para produção de palmito para os mercados de
exportação foi estabelecido por Clement & Mora Urpi (1988) propondo 19 caracteres considerando:
estipe (3), folhas (4), perfilhos (3), palmito (6) e outros (3). Mora Urpi et cã., (1997) apresentaram o
ideotipo (aprimorado) da pupunheira para a produção de palmito, considerando palmito processado
em vidro ou lata e ou in natura.

Segundo Bovi (1997) o Pais possuia cerca de 28.000.000 pés de pupunheira sem espinhos
que ocupam uma área de 5.600 hectares (densidade de 5.000 plantas/ha) plantadas com material de
Yurimaguas (Peru), para a produção de palmito.

5.5 Desenvolvimento da pupunheira

A análise de crescimento de espécies vegetais possibilitam acompanhar o desenvolvimento

das plantas como um todo (indivíduo) e a contribuição dos diferentes órgãos no crescimento total
permitindo conhecer o seu funcionamento e suas estruturas (Benicasa, 1988; Liedgens 1993)

O desenvolvimento da pupunheira depende mais das condições edafoclimáticas que do solo
Nas mesmas condições em regiões de maior precipitação, o desenvolvimento das plantas é maior do
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que naquelas que chove menos (Sanchez, 1981). Entretanto a pupunheira responde positivamente a
fertilização. Segundo Yuyama (1997) uma boa fórmula de adubação para produção de palmito de
pupunheira e 225 - 90 - 180 de N - P2 O5 - K2O Kg/ha/ano, por apresentar maior desenvolvimento
das plantas em relação as sem adubação (testemunha). Isto foi demostrado por Yuyama et al.,
(1999) ao apresentar resultados do primeiro ano de produção de palmito de pupunheira (estipes
coletados) sob efeito das formulações de adubação 225 - 90 - 180 (N, P, K) 68%; 225 - 25 - 180
(N, P, K) 57%; 337 - 38 - 270 (N, P, K) 26%; O - O - O (N, P, K) foram 68%, 57%, 26% e 1%
respetivamente.

Yuyama et al., (2001) no trabalho sobre os efeitos da calagem e adubação química no
crescimento da pupunheira, mostram que as diferentes doses de calcário, não afetou no crescimento
e na produção de palmito, entretanto os níveis 225 - 90 - 180 de N, P2O3 e K2O proporcionaram
maior numero de estipes colhidos, produção de palmito e estipes temo, da pupunheira/ha/ano.

A pupunheira e exigente, especialmente nas propriedades físicas e químicas do solo;
extraindo grande quantidade de nutrientes do mesmo para seu desenvolvimento (Cantarella & Bovi,
1995; Bovi et al., 1997).

A pupunheira pode ser implantada nas mais diferentes condições climáticas, o maior
desenvolvimento vegetativo, são obtidos em regiões de clima quente e úmido, com temperatura
media anual de 22°C e precipitação acima de 1.600 mm ano bem distribuídos. Em regiões com
precipitação menor e mal distribuídas, o cultivo deve ser irrigado ou suplementar água na época
seca (Bovi, 1999). Desenvolve-se também em clima subtropical (Bonaccini, 1999), porém com
menor velocidade de crescimento.

Segundo Villachica (1996a) a temperatura e a distribuição das chuvas determina a taxa de
crescimento da planta.

As principais limitações ecológicas para o desenvolvimento da pupunheira são as seguintes:
drenagem do solo, não suportando solos com mal drenagem; chuvas defícientes por um período de
três meses limitam o desenvolvimento, chuvas em excesso pode causar morte das plantas;
fertilidade do solo, o crescimento é melhor em solos com maior fertilidade e saturação por alumínio
<50% (Villachica, 1996a).

Grande parte dos plantios de pupunheira para palmito se encontram instalados em solos
ácidos. A acidez afeta algumas características químicas e biológicas do solo que reduz o
crescimento das plantas (Molina, 1999). Entre as limitações de natureza química temos: baixos
valores de pH, baixa saturação de bases, alta saturação por alumínio. Entretanto a prática de
calagem e adubação eleva o pH do solo; contribui para o aumento da disponibilidade de nitrogênio
(N), fósforo (P), potássio (K), enxofi^e (S) e molibdênio (Mo); neutraliza o alumínio (Al) e/ou
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manganês (Mn) trocáveis; fornece cálcio (Ca) e magnésio (Mg) para as plantas e eleva a saturação
de base e equilibra a relação K; Ca; Mg (Sanchez & Salinas, 1981; Vieira, 1988; Borges, 1994).

Em referência as características biológicas que nos solos ácidos podem ser afetadas, é a
simbiose planta/micorrizas que atua no processo de reciclagem de nutrientes. Para Mora Urpi
(1999b), na floresta, a pupunheira está sempre associada com micorrizas. Segundo Ruiz (1993), na
pupunheira os níveis de infeção de micorrizas aparentemente estão relacionadas com a quantidade
de fósforo disponível no solo; e que o fungo do gênero Glomus parece estar associado com a
pupunheira e, coloca que a melhor alternativa do uso de micorrizas no cultivo desta espécie é a
nível de viveiro, ou seja no estado inicial de crescimento das plantas. Magalhães et al.^ (1984),
constataram a presença da h^ctéú^. Azospiríllum amazonense nas raízes da pupunheira.

Segundo Mora Urpi et ai, (1982) o maior rendimento de palmito por hectare pode ser
obtida com uma distribuição uniforme da umidade durante o ano. Um período seco pronunciado
diminui consideravelmente o diâmetro do caule.

A pupunheira para produção de palmito, é uma planta em permanente estádio juvenil,
existindo touceiras emitindo perfilhos há mais de 20 anos. A manutenção saudável da touceira é
fundamental para o crescimento e sustentabilidade do plantio (Clement & Bovi, 1999). A
capacidade de rebrotar (emitir perfilho) da touceira é mantida, mesmo quando grande parte (80%)
desta, esteja morta (observação pessoal).

Segundo Clement (1995) existem duas fases distintas na fase juvenil do desenvolvimento da
pupunheira: a fase da folha bífida e a das folhas pinadas. Durante a fase bífida a planta se estabelece
e seu crescimento é exponencial; durante a fase pinada, a planta cresce aceleradamente, de forma
exponencial, mas com uma curva menos acentuada, porque a Taxa de Crescimento Relativa (R)
começa a reduzir-se pela formação do caule ou estipe.

Quando o estipe principal é cortado, os perfilhos começam a crescer logo após sua
aclimatação. A importância de manejar o plantio adequadamente, está no uso de densidade de
plantio e adubação apropriadas para a redução deste período de aclimatação (Clement & Bovi,
1999).

Jansen (1993) que trabalho com pupunheira presume que o crescimento dos perfilhos, tanto
em número como em peso inicial, esta relacionado com a fotossíntese e a quantidade de
carboidratos requeridos para a manutenção e crescimento do estipe principal.

Mora Urpi et ai, (1999) em um ensaio de comparação de comportamento e produção de
nove cultivares de pupunheira na Costa Rica, mostram que o crescimento dos perfilhos é mais
rápido nos cultivares amazônicos (Yurimaguas) porque o número de perfilhos coletados por
touceira anualmente é maior.
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Segundo Molina (1999) a pupunheira para produção de palmito é um cultivo relativamente
novo, informações sobre seu manejo agronômico e desenvolvimento são muito poucos.

Moreira Gomes (1983) estudando adensamento da pupunheira para palmito determinou que
o espaçamento l,5m x l,5m obteve maior produção em peso de palmito comestível, e observou que
houve diferença significativa para o peso do palmito creme entre os espaçamentos de l,5m x l,5m,
2,0m X 2,0m e 2,5m x 2,5m. Além disso, ocorreram influências sobre o diâmetro do palmito
comestível quando aumentou-se o espaçamento entre plantas por hectare. (2,0m x 2,0m e 2,5m x
2,5m).

Silva & Yuyama (1997) avaliaram o desenvolvimento da pupunheira para produção de
palmito em sistema de monocultivo (com e sem capina) e de consórcio com as seguintes espécies de
ciclo curto: amendoim, arroz, sorgo e macaxeira. O sistema de consórcio de pupunheira com
gramíneas (arroz e sorgo) demonstrou um amarelamento das folhas e aparentemente menor
desenvolvimento da pupunheira, principalmente com sorgo, estando de acordo com Mora Urpi et al
(1982), o qual cita que a pupunheira não tolera a presença de gramíneas, pois o seu sistema
radicular e superficial, sendo muito afetado pela competição, particularmente por nitrogênio
disponível. Ferreira e/ a/., (1980) relataram que a grande maioria do sistema radicular da
pupunheira encontra-se na camada de 20 cm superficial. A taxa de crescimento relativo (R) do
diâmetro do caule, altura da planta e número de folhas verdes apresentaram um decréscimo ao
longo do período, porém mais acentuado no período de estiagem em todos os tratamentos. Isso
provavelmente, foi devido a diminuição da precipitação pluviométrica, que tenha provocado um
estresse fisiológico, reduzindo assim o seu metabolismo. A reduzida R foi devido ao número de
folhas verdes que diminuiu acentuadamente, reduzindo as atividades fotossintéticas, e por
conseqüência a diminuição da taxa de crescimento. Com a chegada das chuvas, no mês de setembro
e outubro voltaram a crescer (Silva, 1997). A R normalmente decresce com a idade da planta,
durante o período de crescimento vegetativo (Yuyama, 1991). O tratamento que apresentou o
melhor R do diâmetro do caule foi a pupunha com amendoim, enquanto que o tratamento da
pupunha com arroz apresentou os piores resultados. O tratamento da pupunha com sorgo,
apresentou na fase de maturação do sorgo uma diminuição na R do diâmetro da pupunheira. A R da
pupunheira consorciada com a macaxeira, teve uma redução bastante acentuada na fase de

engrossamento das raízes, apesar de Moreira Gomes (1993) afirmar que a mandioca não afeta a

produção de fhitos da pupunheira em consorciação. O tratamento da pupunha sem capina foi o que
mais reduziu a R do diâmetro das pupunheiras em comparação aos demais tratamentos (Silva,
1997).



Num ensaio de adubação e espaçamento da pupunheira na Fazenda Yuricam, na rodovia 

AM-10 km 100, município de Rio Preto da Eva, inicialmente estabeleceu-se como adubação 

básica NPK (225-25-1 80) baseada na adubação utilizada por Herrera (1 989), que recomendou 200 a 

250 kg de N, 20 kg de P2O5 e 160-200 kg de K20 por hectare ano e Cantarella & Bovi (1995) que 

recomendaram 222 de N, 32 de P e 172 de K por kglhectare. Outros tratamentos foram de 50% a 

(1 12,5- 12,590) 150% (337,538-270) da adubação básica, testemunha (0-0-0) e o último 

tratamento baseado na análise do solo da região, que é muito pobre em fósforo, portanto, foi 

utilizado 4,5 vezes'~205 da adubação básica (225-90-180). A análise de variância mostrou que: a 

altura, diâmetro da planta, .número de folhas e número de perfilhos apresentaram diferenças 

significativas (p<0,01) em resposta as diferentes adubações NPK; e que a altura, diâmetro da planta 

e número de folhas houve uma diferença significativa (p<0,01) de probabilidade nos efeitos de 

espaçamentos e apenas o diâmetro da planta mostrou diferença significativa na interação do 

espaçamento x adubação. A fórmula de adubação 225 - 90 - 180 (N, P20, K20) foi a que apresentou 

melhor desenvolvimento das plantas em referência as outras formulações de adubação (Yuyama et 

al., 1997). 8 

5.6 Produção de palmito de pupunha. 

A colheita de palmito da pupunheira pode iniciar-se com 1 ano ou 1'12 ano após o plantio e , 

continua até 20 anos ou mais (Ares et al., 2002). Segundo Bovi (1999) o corte de palmito pode ser 

feito durante o ano todo, porém evitá-lo na época seca, porque 90% do palmito é água e nesse 
A 

período ele terá menor parte comestível (tenra) devido a redução do crescimento. A produgão da 

pupunheira para palmito é muito influenciada pela eficiência hidrica (Elovi, 1998). 

Segundo Clement (1997) a produção sustentável de um plantio de pupunheira palmito 

depende do R do perfilhamento contínuo, do tamanho dos palmitos, da densidade do plantio, da 

adubação e dos outros tratos culturais. O conjunto da parte inferior da planta, que produz os troncos 

(estipes) e o sistema de raízes, denominada de aranha e fundamental seu manejo para a produção de 

palmitos (Mora Urpi, 1999~). 

Mora Urpi (1999~) considera que o rendimento industrial está diretamente relacionados com 

o diâmetro e o comprimento do palmito e variam consideravelmente com a variedade, com o estado 

nutricional da planta e o desenvolvimento das folhas no momento da colheita. A produção de 

palmito da pupunheira pode variar conforme a densidade de plantio bem como nutriente disponível 

no solo (de adubação). 

O trabalho realizado por Chalá (1993) mostrou que o plantio com maior densidade 16,666 

plantadha produziu'haior número e peso de palmito por hectare, seguidas de 14.183 e 10.000; e 
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menor produtividade com 2.500 plantas/ha no primeiro e segundo ano de corte. Mora Urpi et
í//.,(1997) apresentaram resultados do quinto ano de corte do experimento de Chalá (1993) e
demonstraram que a produtividade estabilizou no patamar de 1,65 a 2,25 t/ha de palmito para todas
as densidades (densidade inicial das plantas que variam entre 2.500 a 16.666 plantas por/ha). Este
resultado deixa algumas dúvidas, pois não se sabe os tratos culturais (houve ou não controle de

perfilhos, corte de palmito na época certa, e nem adubação de reposição). Como foi verificado que
os tratamentos com maior densidade produziram mais palmito por hectare no primeiro e segundo
ano de corte, evidentemente estes necessitam de maior quantidade de nutrientes para reposição.
Caso não fosse adubado, a tendência esperada e uniformizar ou até reduzir ainda mais a

produtividade de palmito. Por outro lado, aqueles tratamentos com menor densidade aumentou de

produtividade, possivelmente devido a maior emissão de perfílhos/planta (maior luminosidade) e
maior reserva de nutrientes (menor produtividade nos primeiros anos).

Yuyama & Costa (1994) relataram que touceiras com o maior número de perfilhos por
planta (três perfilhos) produziam maior número e peso do palmito em relação a de um perfilho e
dois perfilhos. Porém neste ensaio, o efeito de espaçamento sobre o crescimento da planta foi maior
no espaçamento de 2,0m x l,5m, provavelmente terá maior peso de palmito por planta em menor
espaço de tempo, mas não quer dizer que terá maior rendimento de palmito por hectare, ao longo do
tempo (considerando 5 anos de corte). A densidade de plantas e número de perfilhos está ligado
diretamente ao rendimento de palmito por hectare, mas ainda faltam os dados para confirmar qual é
a densidade ideal para produção do palmito. A densidade ideal variará conforme o mercado
pretendido, com menor densidade para mercado interno (churrascaria e restaurante) e maior
densidade para o mercado de exportação.

Em Manaus, Yuyama et aL, (1998) encontraram no ensaio de densidade e adubação da
pupunheira, o efeito de densidades sobre a porcentagem de estipes colhidos e na produção de
palmito/ha de; 3.333 (58%; 281 kg palmito; 450 kg estipe tenro); 5.000 (28%; 209 kg palmito; 263
kg estipe); 10.000 (40%; 488 kg palmito; 767 kg estipe). A densidade de 10.000 plantas/ha
utilizando a adubação (225-90-180) proporcionou maior crescimento tendo como conseqüência um
maior número de palmito colhido e produção de palmito.

Na Costa Rica, Mora Urpi et ai, (1999) num experimento instalado no ano de 1992 no qual
se comparou o comportamento e produtividade de nove cultivares de pupunheira (4 cultivares

Centro-americanos e 5 cultivares da região amazônica) apresentaram os resultados seguintes: a
produção de perfilhos aos 12 e 36 meses após o plantio, os Centro-americanos produziram maior
número de perfilhos em relação aos amazônicos; o crescimento dos perfilhos é mais rápido nos
amazônicos especialmente aquele proveniente de Yurimaguas, porque o número de perfilhos
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coletados por touceira foi maior; na produção média do número de palmitos por touceira e hectare

de Yurimaguas sem espinhos foi superior aos outros oito (8) cultivares considerados no ensaio; na

produção por hectare/ano de palmito Yurimaguas sem espinhos comparado com o cultivar Utilis-

Tucurriqui produziu a mais 801 kg/ha/ano. Estes autores de acordo com os resultados obtidos nestes

ensaios concluem que a variedade Yurimaguas é mais produtiva que Utilis quando cultivado à livre

crescimento, existindo uma diferença genética que induzem a uma maior velocidade de crescimento

desde seu plantio no campo.

5.7 Fertilidade dos solos da Amazônia

Grande parte do fracasso dos projetos de agropecuária na Região foi devido ao pouco

conhecimento das características dos solos, bem como da prática de manejo inadequado dos

mesmos (Oliveira & Moreira, 1993).

O conhecimento dos solos é fundamental para que se tenha um zoneamento mais coerente

possível na Amazônia, uma vez que o uso adequado poderá ser obtido no binômio de auto-

sustentação e conservação do mesmo. Dentro do contexto do zoneamento, o destino do uso dos

solos é mais complexo, tomando-se às vezes, mais dependente de suas localizações do que de suas

características físicas, químicas e biológicas (Oliveira & Moreira, 1993). Quanto às suas

características químicas, cerca de 78% dos solos regionais são ácidos e de baixa fertilidade

(Nicholaides et ai, 1983). A baixa fertilidade dos solos de terra firme da região amazônica, é

considerado como um dos maiores problemas para o desenvolvimento agrícola regional. Os solos

predominantes, não somente na Amazônia, assim como em todas as regiões de clima tropical

úmido, são os Oxisols (Latossolos) e Ultisols (Argissolos), caracterizados pelos baixos teores de

nutrientes, acidez elevada, alta saturação de alumínio, predominância de minerais de argila de baixa

atividade, baixa capacidade de troca de cations e grande quantidade de óxidos e hidróxidos de ferro

e alumínio (Buol, 1973; Sánchez, 1976; Hartley, 1977; Borges, 1994; Villachica, 1976a; Alfaia &

Oliveira, 1997;Molina, 1997, 1999, 2000).

O outro fator responsável pela baixa eficiência no uso destes solos se refere ao

desconhecimento geral de modelos agrícolas mais compatíveis com as características edafo-

climáticas regionais. Apesar destes solos responderem bem aos insumos agrícolas (Sanchez et al,

1982; 1983), poucos são os agricultores ou empresários capazes de investir adequadamente neste

tipo de empreendimento agrícola. A maioria absoluta dos agricultores é dependente de técnicas que

usam poucos insumos agrícola e, por sua vez, são dependentes do uso de espécies mais adaptadas

ás condições edafo-climáticas da região. Além do mais, segundo Foy (1982), muitas vezes às

tensões minerais existentes nos solos, nem sempre são economicamente eliminadas pelo uso de
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tecnologia tradicionais. A possibilidade de obtenção de plantas mais adequadas a esses solos seria

uma alternativa mais adequada.

Segundo Villachica (1996a) no Peru as principais limitantes edafo-climáticas e

desenvolvimento da pupunheira são: drenagem do solo, a distribuição uniforme de chuvas durante o

ano; e a fertilidade do solo.

A pupunheira, originária da região amazônica, suficientemente adaptada, a seus solos pobres
e ácidos, responde bem à calagem e à adubação mineral e orgânica.

Os estudos relacionados com a adubação mineral da pupunheira foram realizados em grande
parte em outros países ou regiões do Brasil. Herrera (1989) recomenda a adubação para produção de
palmito no Oeste do rio Reventazon, zona Atlântica de Costa Rica. No Brasil, Cantarella & Bovi

(1995) realizaram o estudo em Ubatuba, SP., e Gomes ei ai, (1987) em Ouro Preto do Oeste, RO.
A adubação orgânica para produção de palmito foi pouco estudada, Yuyama (comunicação pessoal)
relata que a adição de 2,5 kg/cova de esterco de galinha supera ou assemelha ao crescimento das
plantas de outros tratamentos de adubação mineral utilizados num ensaio.

Segundo Molma (1999 e 2000) na Costa Rica os melhores solos para plantio da pupunheira
são aqueles profundos, ligeiramente argilosos, com topografia plana ou ligeiramente ondulada e
com um nível de fertilidade da média a alta.

5.8. Aspectos agronômicos

5.8.1 Aspectos gerais

As principais características que interessam para a produção de palmito da pupunheira são o
perfilhamento e a ausência de espinhos (Bovi, 1993). Todas as populações de pupunheiras
perfilham, embora ocorra uma variabilidade muito grande entre e dentro populações. Há plantas que
perfilham logo após plantio em campo com número variado de 1 a 20/plantas enquanto que outras
apresentam perfilhos anormais ou até mesmo sem produzir perfilho, mesmo depois da extração da
estipe principal. Para o produtor de palmito é interessante as plantas que perfilhem bem, pois o corte
contínuo do palmito se baseia nessa característica de regeneração constante.

A ausência de espinhos, principalmente na bainha e raquis das folhas é outra característica

importante para produção de palmito (Bovi, 1993), pois as plantas com espinhos são mais

agressivas e encarece o trabalho do plantio, tratos culturais, colheita, beneficiamento e podem
causar problemas trabalhistas; adicionalmente afeta, pois o aspecto do palmito após processado
produz sedimentos na salmoura pelo desprendimento dos espinhos imaturos.

A população de Yurimaguas, Peru (raça Pampa Hermosa) foi selecionada, pela população
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local por muitas gerações, apresentando as plantas praticamente sem espinhos na bainha/pecíolo e

raquis (progênies com menos de 5% com espinhos) e no tronco (estipe). Como a seleção foi

realizada somente contra espinhos, as outras características mantiveram-se sem alterações, tais

como a variabilidade quanto ao perfilhamento, tipo de fhito, coloração etc. Portanto, Clement

(1987a; 1987b) sugere que o melhor material para o produção de palmito de pupunheira é a

população de Yurímaguas, Peru.

5.8.2 Clima

A pupunheira pode ser cultivada nas mais diferentes condições climáticas (subtropical a

equatorial), porém o maior desenvolvimento vegetativo, foi obtido em regiões quentes e úmidas,

possuindo temperatura média anual acima de 22°C e precipitação anual de 1600 mm, bem

distribuídas durante o ano (Villachica, 1996b; Mora Urpi, 1984). A altitude deve ser inferior a 1200

m, em relação ao nível do mar (Villachica, 1996b; Mora Urpi, 1984), a pupunheira é uma planta de

pleno sol (heliofita) e não necessita de sombreamento.

5.8.3 Solo

A planta da pupunheira tolera a acidez do solo, pois se desenvolve em solos ácidos com pH

entre 3,6 a 4,5; entretanto, o bom crescimento depende do nível de fertilidade do solo e da matéria

orgânica (Villachica, 1996a). A boa resposta à calagem, adubação química e à adubação orgânica
deve estar relacionado com a disponibilidade do nutriente no solo, pois a calagem aumenta o pH do
solo, bem como a disponibilidade de outros nutrientes (Malavolta et al, 1989).

Quanto á topografia, deve-se dar preferência a áreas planas ou levemente onduladas, pois
estas facilitam todos os serviços de campo. Deve-se evitar solos com alta declividade, mal drenados

e rasos.

5.8.4 Formação de mudas

As técnicas para preparação de mudas de pupunheira foram descritas e recomendadas por

diversos autores (Villachica, 1996a; 1996b; Mora Urpi, 1984; Nishikawa et al., 1998). Quanto a

colheita de frutos, retirada e preparo de sementes, todos seguem a mesma metodologia, porém a

técnica de germinação ainda necessita de aperfeiçoamento, pois a germinação das sementes em saco

plástico pode causar danos no transplante das mudas, afetando principalmente os brotos e raízes.

Nenhuma delas descreve como acelerar a emergência da plântula. A parte de repicagem, substrato,

tratos culturais e seleção das mudas varia de autor para autor, mas em geral pode ser utilizada

qualquer uma para produção normal de mudas.



21

5.8.5 Pragas, doenças e outros predadores

Podem aparecer diversas doenças nas mudas em viveiro, como também em plantas no

campo, tais como: Phyíophíhora, Fusariiim, Pesialoíiopsis, Colletotríchum, Cunndaria, que ainda
devem ser avaliadas quanto a sua patogenicidade e prejuízo à cultura (Mora Urpi et al, 1982;

Vargas, 1989, 1993).

As pragas que ocorrem na cultura são: cochonilhas, ácaros rajado e vermelho, lagarta de
cartucho, gafanhoto e formigas cortadeiras. As quatro primeiras pragas ocorrem esporadicamente
em períodos mais secos, com estiagem prolongada de mais de dois meses. Outros predadores que
ocorrem normalmente são. ratos, coelhos, preás, cutias que comem a parte do palmito em mudas ou

plantas menores no campo.

5.8.6 Manejo da cultura

o manejo de cultura envolve desde preparo da área, plantio, tratos culturais, até a colheita do
palmito de pupunheira.

5.8.6.1 Preparo da área

A limpeza da área de plantio pode ser feita manualmente ou com o uso de máquinas
agrícolas. Os grandes produtores podem utilizar as máquinas para preparo da área, efetuando
destocamento, aração, gradagem, sulcamento e adubação, durante o período de estiagem para evitar
a compactação do solo.

5.8.6.2 Plantio

o plantio deve ser realizado no inicio do período chuvoso para que haja um bom pegamento
no campo e aproveitamento da água pelas plantas. Pode ser realizado em covas ou sulcos, manual
OU mecânica ou em linhas seguindo as curvas de níveis.

O espaçamento pode variar de acordo com a infra-estrutura e condições do produtor, pois
aqueles que possuem máquinas agrícolas para a realização de tratos culturais devem adequar o
espaçamento com o seu equipamento disponível. O mais importante seria a densidade do plantio
por área, que deve estar entre as 4.000 a 16.000 plantas por hectare (Chalá, 1993; Mora Urpi et al.^
1982; Mora Urpi, 1984; Zamora, 1985; Moreira Gomes, 1983; Moreira Gomes & Arkcoll, 1987).
Segundo Yuyama et ai, (1998) o espaçamento recomendado e que deve ser utilizado para o plantio
da pupunheira para produção de palmito é de 1 m entre linh^^ 1 m entre plantas na área de Manaus,
Amazonas, com densidade de 10.000 plantas/ha.
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A calagem para a correção do solo, adubação nas covas, tanto de formação ou de
manutenção são discutíveis pois variam conforme região, locai, o tipo de solo e densidade de

plantas a serem utilizadas no plantio por hectare.

5.8.6.3 Tratos culturais

Não se recomenda capina e nem gradagem no cultivo da pupunheira, pois seu sistema
radicular é bastante superficial e pode facilmente ser lesado por essa operação. Os tratos culturais se
resumem em apenas roçadas periódicas, para eliminação de plantas daninhas mais agressivas ou,
em caso extremo, uso de herbicidas específicos dependendo das plantas daninhas predominantes.

5.8.6.4 Colheita

A colheita do palmito é realizada entre 18 a 24 meses após o plantio, na região amazônica.
Segundo Nishikawa eí al., (1998) utilizando uma boa adubação a produção pode iniciar a partir dos
12 meses após o plantio. A extração está sendo baseada em altura das plantas, acima de 1,50 m
(Yuyama comunicação pessoal) e não em diâmetro do caule (>9 cm) como é recomendada em
outros países (Mora Urpi, 1992).
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6. MATERIAL E MÉTODOS

6.1 Localização da área

O experimento de campo foi instalado no mês de fevereiro de 1999, no Campus da Escola

Agrotécnica Federal de Manaus, AM, situada na Alameda Cosme Ferreira 240, Distrito Industrial

II, Manaus, AM.

As coordenadas geográficas de localização da área onde foi instalado o ensaio são: Latitude

3° 05' 48 " S, longitude 59° 59' 58 " W e altitude de 60m.

6.2 Origem das mudas

O material genético para a formação das mudas utilizadas neste experimento, foi semente

introduzida, em abril de 1998, da raça Pampa Hermosa (Yurimaguas, Peru). No viveiro de mudas

da Coordenação de Pesquisas em Ciências Agronômicas do Instituto Nacional de Pesquisas da

Amazônia (CPCA - INPA) em Manaus/AM, as sementes foram semeadas de acordo com a forma

utilizada por Cardoso (1944) na data de 28/05/1998 em camas suspensas de madeira e com meio de

germinação serragem não curtido. As mudas foram transplantadas para o saco de polietileno de

18x23 cm, utilizando substrato formado por três partes do solo acrescida de uma parte de esterco de

galinha poedeira curtido. Na operação do transplante as plântulas foram selecionadas em um total

de 3.000, sendo 1500 com espinho e 1500 sem espinho na bainha/pecíolo.

6.3 Clima

Conforme a classificação climatológica de "Kôppen"(1948), o clima é do tipo "Afi " ou

Equatorial (Am), quente e úmido, com uma pequena estiagem nos meses de julho a outubro. A

temperatura média anual 28°C, precipitação média anual de 2.350 mm, umidade relativa do ar é de

80% (Ribeiro, 1976). Nimer (1971) faz uma diferenciação climática, ao mostrar o clima da região,

situando a Manaus, na diferenciação 3, isto é, o clima é úmido, com um ou dois meses de seca.

Os dados meteorológicos de temperatura média mensal da máxima e mínima, precipitação e

evaporação, correspondentes aos anos de 1999 a 2002, foram obtidos da Estação Manaus,

localizada nas coordenados geográficas: Longitude 03° 01 S, Longitude 59° 57 W, altitude 67,00

m, 1° Distrito de Meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia, Ministério de Agricultura e

do Abastecimento, Amazonas (Tabela 24 do apêndice), que apresentam os dados das variações da

temperatura média mensal máxima e mínima, precipitação e evaporação durante o período do
%

desenvolvimento do experimento (fevereiro/1999 até abril/2002). Observa-se que os períodos de

chuva e seca estão bem definidos nos meses de novembro - abril e maio - outubro, respetivamente
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e a temperatura permanece uniforme durante a maior parte do ano, com índices mais elevados entre

os meses de agosto - novembro, a precipitação anual nos anos de 1999 e 2000 foram superiores aos

2500 mm e no ano 2001 superior aos 2000 mm, e os meses com índices mais elevados estão entre

Janeiro — abril (Figura 1 e Tabela 24, no apêndice).

6.4 Solo

A unidade de solo da área experimental é Latossolo Amarelo coeso típico, textura argilosa.
Essa unidade e predominante na Amazônia, caracterizada pela elevada acidez, baixa saturação por
bases e freqüentemente possuem alumínio trocável, manganês e ferro em quantidades
suficientemente altas que limitam o desenvolvimento das plantas (Falesi, 1972; EMBRAPA, 1999).

Para informações do estado nutricional e as características químicas do solo da área, antes
da instalação do ensaio estão apresentados na Tabela 02.

Tabela 02. Características químicas das amostras do solo coletadas a duas profundidades antes da
instalação do ensaio. EAFM - Manaus-AM. Fevereiro, 1999

Profundidade de Amostragem
(cm)

pH
H2O

Amostra

mg/dm^ C molc/dm^

P  K Ca Mg Al

0-20

20-40
4.1
4.2

1,9 17,9
1,9 10,1

0,4

0,2
0,1
0,05

1.4
1.5

6.5 Delíneamento experimental

O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados com três repetições,
seguindo o esquema fatorial 2x7, sendo os fatores:

Tipos de planta:

Com espinhos

Sem espinhos

Formulações de adubação:

1) Testemunha (sem adubação);

2) Estéreo de galinha puro na cova (2 pá/planta ±5Kg);

3) Adubo mineral na cova (225 Kg N; 90 Kg P2O5; 180 Kg K2O por hectare);

4) Estéreo de galinha puro em cobertura (1 mês depois do plantio, 2 pá/planta +

5 Kg);
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5) Adubo mineral em cobertura (1 mês depois do plantio; 225 N; 90 P2O5; 180 K2O

por hectare);

6) Estéreo de galinha puro 50% na cova (±2,5kg) + Adubo mineral 50% (112,5 N;

45 P2O5; 9OK2O) em cobertura (1 mês depois do plantio);

7) Adubo mineral parcelado em 3 aplicações c/ 3 meses de intervalo (na cova 75 N;
90 P2O5; 60 K2O por hectare + 2 aplicações em cobertura 75N; 60 K2O Kg/ha).

A dose de adubação de 225 Kg de N, 90 Kg de P2O5, 180 kg de K20/ha foi baseada no

trabalho de Yuyama et ál. (1998). As fontes de adubos foram: Estéreo de galinha puro N 1,8 %;
CaO, 0,046%; MgO, 0,012 %; K2O, 0,32%; P2O5, 0.86% (Falcão, comunicação pessoal dados não
publicados,), uréia (45% de N); superfosfato triplo (45% de P2O5) e cloreto de potássio (60% de
K2O). A parcela experimental foi formada de quatro linhas de 9 plantas, espaçadas de 2m entre
linhas e Im entre plantas. A parcela útil foi constituída de duas linhas centrais com cinco plantas,
deixando as duas plantas na extremidade (início e final) como bordaduras.

6.6 Condução do experimento

6.6.1 Preparo da área

A área experimental utilizada foi uma capoeira baixa, onde tinham sido efetuados
anteriormente alguns plantios de culturas anuais. A limpeza e preparação do terreno foi realizado
com um trator, utilizando uma lâmina para rebaixamento e grade para incorporação do material.

6.6.2 Abertura das covas

Após o preparo do terreno, foi demarcado a área do experimento (± 3.250 m^) logo após,
foram marcadas (piqueteadas) no local das covas e finalmente, foram feitos as covas com
perfuratriz acoplado a trator MF295 com 20 cm de diâmetro e 40 cm de profundidade.

6.6.3 Calagem e adubação

Na correção do solo foi utilizado 2,5 t/ha de calcário de acordo com Molina (2000 ) A
calagem e adubação foi realizada conforme os tratamentos antes do plantio, misturando com a terra

a cova. As datas de aplicação calagem e de adubação (esterco e mineral) no plantio e em cobertura
encontram-se na Tabela 03.
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Datas de aplicação da calagem e adubação (esterco e mineral) no ensaio. EAFM
Manaus-AM, 1999-2002.

FORMAS DE APLICAÇÃO

1999

DATAS

2000 2001

Adubação em cobertura (1 mês depois) 13-03-99

Adubação Parcelada (cada 3 meses): 1^' Apl. 13-02-99 i

T- Apl. 15-05-99

3^ Apl. 15-08-99

15-02-00 15-02-01 15-02-02

15-03-00 15-03-01 15-03-02

15-02-00 15-02-01 15-02-02

15-05-00 15-05-01 15-05-02

15-08-00 15-08-01 15-08-02

6.6.4 Transporte das mudas e plantio

o transporte das mudas foi realizado do viveiro de mudas do CPCA para área
experimental do Colégio Agricola (EAFM); utilizando-se um caminhão.

O plantio foi realizado manualmente, no dia 13/02/99.
6.6.5 Tratos culturais

Quanto aos tratos culturais foram realizados conforme a necessidade de limpeza das plantas
daninhas, controladas por meio de roçagem. O controle fitossanitário não foi necessário porque não
se apresentaram problemas durante a condução do experimento.

6.6.6 Corte e transporte de palmito

A colheita do palmito foi iniciada quando a altura da planta atingia > l.SOm (distância que
vai do colo da planta a última bi&rcação de duas folhas). O corte dos estipes foi realizada
mensalmente, a limpeza do mesmo (deixando duas folhas de capa) no campo, deixando todo os
restos da planta como cobertura morta. Todos os estipes coletados foram transportados para o
laboratório de processamento da CPCA-INPA. para sua limpeza final (eliminado-se as últimas
capas), corte e avaliação do palmito.

6.7 Coleta de dados

A seqüência cronológica dos eventos realizados durante o desenvolvimento do experimento
estão apresentadas na Fig. 2 ; sendo que, não foi realizado o manejo de perfilhos nas touceiras
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Os dados coletados durante o desenvolvimento do ensaio foram os seguintes:

1) Análise de solos e planta

Antes da instalação do ensaio, coletou-se amostras compostas de toda a área experimental,

nas camadas de O - 20 e 20 - 40cm de profundidade para a avaliação do nível de fertilidade do solo.

Após instalação do experimento foram coletadas amostras de solo no primeiro ano (1999) e último

ano (2001) agrícola, na camada de O - 20cm de profundidade conforme metodologia estabelecida.

De cada parcela retirou-se 10 amostras simples entre as fileiras das 10 plantas centrais, sendo

posteriormente homogeneizadas e retirada uma só amostra composta de cada parcela, totalizando 42

amostras em todo o ensaio por cada coleta. Após transformadas em terra fina seca ao ar (TFSA),

passada em peneiras de 2,00mm de diâmetros, procedeu-se à caraterização da fertilidade do solo

(EMBRAPA, 1979). As seguintes variáveis foram caracterizadas: pH (H2O); K, Ca, Mg, trocáveis,

acidez troçável (Al e P disponível (Raij & Quaggio, 1983; Raij, 1991)

Para a determinação do estado nutricional das plantas (planta principal e primeiro perfilho),

de acordo com os tratamentos, foram definidas três amostras para a realização da análise: a primeira

amostra, 3 meses depois do plantio (15/05/99), a segunda amostra após 18 meses (15/08/00),

correspondendo ao final do período de crescimento da planta principal (início da colheita de

palmito) e a terceira amostra aos 27 meses (15/05/01), que corresponde ao período final de

avaliação do crescimento do primeiro perfilho (início da colheita de palmito dos perfilhos). A coleta

das amostras no campo foram realizadas de acordo com Falcão et al (1997). Os seguintes

elementos foram determinados nas folhas de pupunheira, teores dos macronutrientes (N, P, K, Ca,

Mg e S) e micronutrientes (Cu, Fe, Mn, Zn e B) (EMBRAPA, 1979).

2). Avaliações da planta principal e primeiro perfilho da pupunheira

As avaliações realizadas foram as seguintes:

a) Crescimento da planta principal e primeiro perfilho

Os dados altura da planta, em cm, distancia do nível do solo até a interseção das duas ultima

folhas; diâmetro do caule em cm na região do colo da planta; número de folhas verdes da planta;

número de perfilhos por planta, coletados durante o período de 18 meses, iniciando-se em

15/05/1999 e terminando em 20/08/2000, com intervalo de três meses.

Os dados do primeiro perfilho foram avaliados à partir do primeiro corte de palmito

(20/08/2000), tomando-se a mesma medida anterior até inicio do primeiro corte de perfilhos, que foi

de nove meses.

b) Produção de palmito da planta principal e perfilhos nos primeiros 12 meses de colheita.

A coleta de dados de produção de palmito da planta principal (atingindo a altura > l,50m)
foram extraídas durante o período de um ano, iniciando-se no 15/08/2000, e a coleta dos dados de



Figura 2 ESQUEMA CRONOLOGICO DOS EVENTOS NO ENSAIO SOBRE O CRESCIMENTO DA PUPUNHEIRA
{Bactris gasipaes Kunth) PARA A PRODUÇÃO DE PALMITO NA AMAZÔNIA CENTRAL, EAFM Manaus-
AM, 1999 - 2002.
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produção dos perfilhos ( altura > l,50m ), durante o período de um ano iniciando-se em 20/05/2001

a 20/04/2002. Sendo avaliado conforme as avaliações do palmito comestível (Mora Urpi, 1989;

1999c), no laboratório foram as seguintes:

- Comprimento do palmito industrial ou líquido em cm (coração do palmito);

- Diâmetro da base, médio e parte terminal (ponta) do palmito industrial ou líquido em cm;

- Peso, em gramas, do palmito industrial ou líquido;

- Peso, em gramas, da base caulinar do palmito (estipe tenro e mole).

- Peso, em gramas, do ápice mole, com folíolos livres do palmito;

- Número de palmitos coletados das plantas com e sem espinhos/mês;

- Produção (peso total) de palmito coletados das plantas Kg/ha/ano.

3). Determinação da área foliar e peso da matéria seca (biomassa) da parte aérea da planta principal

e do primeiro perfilho

a) Área foliar e biomassa

Após as avaliações das plantas centrais de cada parcela experimental (planta principal e

primeiro perfilho), determinou-se a média e desvio padrão da altura e diâmetro do caule (estipe) da

planta. Esses dados foram utilizados para amostra da planta a ser coletada nas bordaduras de cada

parcela experimental, para a determinação de biomassa e área foliar para análise de crescimento.

A parte aérea foi extraída na altura do colo separando-a do sistema radicular, imediatamente

colocados em sacos plástico e identificadas, posteriormente conduzidas ao laboratório do CPCA-

INPA, onde foram separadas as folhas verdes (folíolos) do estipe (caule, pecíolo e raquis) e postas

para secar na estufa a ± 75° C, até atingir peso seco constante.

Na determinação da área foliar (AF) foi utilizado o método da área foliar total de

amostragem (Benincasa, 1988):

AF = PMSTF X AR / PSR onde: PMSTF = Peso matéria seca total dos folíolos, AR =

Área do retângulo (lOcm ̂), PSR = Peso seco do retângulo.

Para a determinação da biomassa da matéria seca ou peso da matéria seca total (PMST):

PMST = PSc + PSp + PSr + PSf onde :

PSc = Peso seco do caule, PSp = Peso seco do pecíolo, PSr = Peso seco do raquis da folha e

PSf = Peso seco dos folíolos.

No material seco da parte aérea da planta foram avaliados os seguintes parâmetros:

- Peso seco, em gramas, do estipe (caule, pecíolo e raquis da folha);

- Área foliar total, em cm^, das amostras das folhas (folíolos);

- Peso seco total, em gramas, de toda a parte aérea da planta (folhas, estipe).
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As amostras da parte aérea da planta principal foram coletadas durante o período de 18
meses com o intervalo de 3 meses, iniciando no 15/05/1999 até 15/08/2000. As amostras da parte
aérea da planta do primeiro perfilho foram coletadas durante o período de 9 meses com intervalo de
3 meses, iniciando-se no 20/08/2000 até 20/05/2001.

6.8 Análise dos dados de crescimento da pupunheira

A análise de crescimento foi baseado nas fórmulas descritas por Radford (1967), Hunt
(1982) eBenincasa (1988):

1) Taxa de Crescimento Relativo da Matéria Seca : RMS = lnMS2 - InMSi / ta - ti (g . g " ̂
tempo) onde:

R = Taxa de Crescimento Relativo; In = logaritmo neperiano; MSi e MS2 = matéria seca de duas
amostras sucessivas; ti e t2 = tempo correspondente a coleta de amostras. Por meio desta equação
determinaram-se:

a) Taxa de Crescimento Relativa da Altura da Planta, RAP = lnAP2 - InAPi/ t2 - ti
(cm/cm/tres meses) onde: RAP = Taxa de Crescimento Relativa da altura da planta; AP, e AP2=
dados de duas amostras sucessivas da altura da planta.

b) Taxa de Crescimento Relativa do Diâmetro do Caule, RDC = lnDC2 - InDCi/ t2 - ti
(cm/cm/tres meses), onde: RDC= Taxa de Crescimento Relativo do diâmetro do caule; DC, e DC2
= dados de duas amostras sucessivas de diâmetro do caule.

c) Taxa de Crescimento Relativa do Número de Folhas Verdes, RFV = lnFV2 - InFVi/12-
ti, onde. RFV = Taxa de Crescimento Relativo do número de folhas verdes; FVi e FV2 =
dados de duas amostras sucessivas de número de folhas verdes .

d) Taxa de Crescimento Relativo do número de perfilhos, RNPR = lnNPR2 - lnNPRi/t2 - ti
(cada tres meses), onde: RNPR= Taxa de Crescimento Relativo do número de perfilhos; NPRi e
NPR2 = dados de duas amostras sucessivas do número de perfilhos.

e) Taxa de Crescimento Relativo da área foliar, RAF = lnAF2 - InAFi/ - ti (dmVdmVtrês
meses), onde: RAF= Taxa de Crescimento Relativo da área foliar; AFi e AF2 = dados de duas
amostras sucessivas da área foliar.

2) Taxa de Assimilação Liquida: TAL = [(Wj - Wi)/(t2 - t,)].[(lnAF2 - lnAF,)/(AF2 -
AFi)], em g/dmVtrês meses, onde: TAL= Taxa de Assimilação liquida; W, e W2 = dados de duas
amostras sucessivas da matéria seca dos folíolos; AF, e AF2 = dados de duas amostras sucessivas
da área foliar.
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6.9 Análise estatística

As análises de variância foram efetuadas pelo teste " F " e a comparação das médias pelo teste

de Tukey (Gomes, 1987), a 5% de probabilidade. Foram efetuadas análise de correlação linear entre

os diferentes parâmetros da análise de crescimento, área foliar e peso da matéria seca total,

avaliados ao longo deste período e produção de palmito da planta principal e primeiro perfilho.
Para a realização destas análises, foi utilizado o programa ESTAT desenvolvido pela Faculdade

de Ciências Agrárias e Veterinária de Jaboticabal- FCAVJ e SAS/STAT.
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO

7.1 Análise química do solo e foliar ( planta principal e primeiro perfilho) da pupunheira

7.1.1 Análise química do solo

No ensaio da pupunheira {Bactris gasipaes Kunth), as médias dos tratamentos quanto à
análise química do solo, após a primeira e segunda adubação (janeiro/2000 e 2001), estão
representadas na Tabela 04.

O pH do solo e os teores dos nutrientes P, K, Ca, Mg e Al""^ não apresentaram diferenças
quanto ao tipo de planta com e sem espinhos durante seu crescimento (Tabelas 25 e 26 do
apêndice).

Considerando as formas de adubação, percebeu-se que no primeiro ano (2000) os
tratamentos (2, 4 e 6) que receberam esterco, apresentaram os mais altos valores de pH (4,80; 4,53;
4,45 ) e a testemunha e adubação mineral em cobertura, apresentou valor menor de pH (4,12 e
4,19). No segundo ano (2001), o tratamento 4 apresentou maior valor de pH (5,08), seguidos dos
tratamentos 2 e 6 (4,77 e 4,72) diferindo dos tratamentos (1, 5 e 7) com valores inferiores (Tabela
04). No pais, a maioria dos plantios de pupunheira para palmito, estão instalados em solos com pH
menores de 4,5 (Bovi, 1998). Apesar desta melhoria nos tratamentos, o pH não alcançou valores de
5,5 e 6,5 considerados adequados para otimizar a eficiência do uso de fertilizantes (Molina, 2000).

Comparando a disponibilidade dos elementos (P, K, Ca, e Mg ) nos diferentes tratamentos
(Tabela 04), em geral, ocorreu um aumento da primeira para a segunda análise nos tratamentos que
utilizaram adubo mineral, o que não com os tratamentos com esterco, e os valores do Al"^
diminuiu o nível de toxicidade.

Após o primeiro ano de adubação, os tratamentos (2 e 4) esterco na cova e em cobertura
apresentaram os maiores teores de P disponível, mostrando o potencial do esterco, como fonte de
nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas. Importante considerar que no tratamento '
2, o P disponível apresentou um valor alto (99,33 mg/dm'), em relação ao valor encontrado na
testemunha (2,5 mg/dm'^). Supõe-se que esta diferença ocorreu, devido a forma como e onde foram
tomadas algumas amostras de solo na parcelas, a qual poderia ter sido num lugar de maior
concentração do esterco, já que a coleta das amostras foram realizadas de acordo com a

metodologia estabelecida.

Os valores de P disponível, encontrados após a segunda adubação nos tratamentos, foram

I!;



Tabela 04 Dados médios dos elementos minerais do solo, determinados nos diferentes tratamentos de solo após a 1® e 2® adubaçao (Janeiro/2000 e 2001)
ensaio da pupunheira {BactrisgasipaesYJmX\i\ EAFM,Manaus-AM, 1999-2002.

no

TRATAMENTOS

ELEMENTOS

pH

(H2O)

2000 2001

K Ca

2000

mg/dm

Mg

Cmolc/dm^
2001 2000 2001 2000 2001

Af

Tipo
de

Com espinhos 4,33 4,60 23,11 37,76 48,76 59,43 0,74 0,90 0,17 0,24 1.49 0,94

Planta Sem espinhos 4,40 4,51 35,52 20,95 52,00 52,86 0,90 0,86 0,21 0,22 1,74 1,12
Formas 1) Testemunha 4,12c 4,20c 2,50c 4,33b 14,67b 23,33c 0,08c 0,14d 0,05c 0,06c 1,97 1,54a

de 2) Estéreo na cova 4,80a 4,77b 99,33a 32,65ab 54,67b 58,67bc 2,02a l,40ab 0,41a 0,3 5ab 0,72 0,59cd

Adubação 3) Adubo Mineral

na cova

4,22bc 4,34c 3,00b 6,84b 27,00b 37,33bc 0,13c 0,3 Icd 0,07bc 0,12bc 1,96 l,38ab

4) Estéreo em cobertura 4,53ab 5,08a 61,33ab 115,33a 133,67a 105,00a l,54ab 2,07a 0,34bc 0,44a 1,85 0,21d

5) Adubo Mineral em

cobertura

4,19bc 4,41c 7,50b 14,50b 36,67b 52,33bc 0,36bc 0,50bcd 0,1Ibc 0,18bc 1,87 l,27ab

6) Estéreo 50% em cova +

Adubo mineral em

cobertura 50%

4,45abc 4,72b 28,66ab 25,66b 55,67b 64,67b l,llabc l,24abc 0,23abc 0,3 lab 1,21 0,89bc

7) Adubo mineral

parcelado

4,27bc 4,39c 2,88b 6,17b 30,33b 51,67bc 0,53bc 0,50bcd 0,12bc 0,18bc 1,74 l,32ab

Médias seguidas de letras iguais, na mesma coluna, não diferem significativamente entre sí, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.

u>
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semelhantes aos observados na primeira análise. O teor de P no tratamento 2 foi menor ao
encontrado na primeira análise, o que não aconteceu com o tratamento 4, onde o P disponível foi
100% maior ao valor encontrado na primeira análise do solo. Acredita-se novamente, que a

amostragem foi tomada onde se encontrava maior concentração de esterco. Em geral quase todos os
tratamentos apresentaram valores de P disponível mais elevados em relação a testemunha, de
acordo com o estabelecido por Molina (2000).

Nos diferentes tratamentos, após o primeiro ano de adubação, verifica-se que o valor mais

alto de K foi encontrado no tratamento 4 (esterco em cobertura), permitindo inferir a importância do
modo de aplicação dessas fontes de nutrientes solúveis. É possível, que o alto teor de K contido no
esterco, tenha sofrido processo de solubilização gradual e lixiviação nos primeiros 20 cm de
profundidade do solo.

O teor de K trocável, determinado na segunda análise do solo, apresentou níveis mais altos

nos tratamentos 4, 6 e 2 e valor médio no tratamento 5 (Tabela 04).

Para os valores obtidos no solo para Ca e Mg trocáveis no primeiro e segundo ano, nota-se

que os tratamentos que obtiveram maiores valores também foram aqueles que alcançaram os
maiores valores de pH, isto é, os tratamentos que receberam esterco.

Na Tabela 04, pode ser comprovado que todos os tratamentos que receberam esterco

diminuíram o teor de no solo, quando comparados aos resultados da segunda com a primeira

análise para estes tratamentos. Ou seja, a maioria passou dos níveis considerados tóxicos para não
tóxicos ao crescimento das plantas. Os tratamentos que receberam fertilizante mineral, tiveram uma
variação menor dos teores de Al^^^, mas também sofreram decréscimo, o que não aconteceu com a
testemunha.

As variáveis pH (H2O), P disponível e K trocável, não apresentaram grandes variações

quanto à utilização do adubo mineral nas suas formas diferentes. Por outro lado, o Ca e Mg
apresentaram variações no seus teores trocáveis no solo, conforme as formas de aplicação do adubo
mineral, mostrando que a adubação parcelada foi a que apresentou os valores mais altos desses
macronutrientes no solo (Tabela 04). Observa-se ainda que o Al trocável no tratamento 7 (adubo
parcelado), foi o que apresentou menor valor (1,32 Cmolc/dm ).

Todos os valores dos elementos P, K, Ca, Mg e Al, encontrados nos tratamentos sem

considerar a testemunha, na primeira e segunda análise, são considerados teores médios disponíveis
no solo, de acordo com o estabelecido por Molina (2000) que considerou valores considerados
ótimos das caraterísticas do solo para o cultivo da pupunheira.

Um solo adubado (em todos os tratamentos com adubação) comparado com sem adubação

(testemunha) a pupunheira para produção de palmito, responde positivamente à adubação.
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7.1.2 Análise química da folha na planta principal e primeiro perfilho da pupunheira

As análises foliares obtidas nas folhas coletadas da pupunheira ao final do crescimento da

planta principal (agosto/2000) e do primeiro perfilho (maio/2001), nos diferentes tratamentos, estão
apresentadas na Tabela 05.

Diferenças significativas foram observadas apenas para os teores foliares de N, Ca e Mg no
tipo de planta, onde a planta com espinhos apresentou teores mais elevados do que as sem espinhos.
A primeira análise na planta principal, não apresentou diferenças na segunda análise

correspondendo ao primeiro perfilho (Tabelas 27 e 28, do apêndice). Os teores de N, P, K Ca, S, Fe,
Cu e Zn nas folhas da primeira e segunda análise todos os tratamentos, encontram-se dentro da

faixa adequada estabelecida por Molina (2000).

Com relação ao teor de Mg nas folhas, tanto na primeira como na segunda análise nos
diferentes tratamentos, quase todos apresentaram nível baixo, mas no campo não apresentaram
sintomas de deficiência (La Torraca et al. 1984; Falcão et ai 1996). Estes níveis apresentados
obedeceram à relação Ca : Mg (4 : 1) (Malavolta et al 2000).

Em relação ao Mn, observa-se que todos os tratamentos apresentaram teores baixos ao
padrão estabelecido por Molina (2000) para esta espécie.

Na segunda análise quase todos os tratamentos sofreram queda no teor de N. Supondo que
esta redução seja à condição da planta (perfilho) para adaptar-se às condições de sol, que afeta a sua
atividade fisiológica e também ao aumento do número de perfilhos, consequentemente aumentando
ainda mais à partição deste nutriente, concordando com Clement & Bovi (1999). Este decréscimo
no N foliar também, pode estar relacionado com a translocação deste elemento para os novos pontos
de crescimento da touceira.

Quando se comparam o teor de P foliar da primeira com a segunda análise, percebe-se que
houve uma diminuição deste elemento na folha. Sabe-se que grande parte do P aplicado como
fertilizante químico é rapidamente fixado no solo e menor de 20% do aplicado toma-se disponível
para as plantas. Isto, pode ter sido um dos motivos para que o P apresentou-se em menores
concentrações na segunda análise.



Tabela 05 Dados médios dos macro e micronutrientes, coletadas em agoto de 2000 (planta principal) e maio de 2001 (primeiro perfilho), antes do inicio da colheita dos estipes no ensaio
dapupunheira(5ocrmpaç/Dfle5Kunth^Daranrodiir.3nHpní.imit« T:AP^>t aaít mno ^ uu uuwü ud comeiia aos esnpes no ensaio

macronijtrtrnths
TRATAMENTOS MICRONUTRIENTES

Com espinhos 30,1 Ia 27.05
152,9 322,43 28.71 23,57 25.25

Planta Sem espinhos 27,94b 25,93 13,19 12,84 6.53b 24,28 191,28 430,05 33,09Formas 1) Testemunha 24,05 54,5723,21c 22,29b 2.02b 11,26 10.28a 2,41ab 1.41b 6,00bc 116,67 472,33a 2004,83a 44.Ü0a 46,50 24 83
100.83

2) Estéreo na cova
14,94a 12.51 6,01bc 5,05 2,61ab 2,1 lab

Adubação 3) Adubo Mineral

na cova

4) Estéreo em eoberiura

5) Adubo Mineral era

cobertura

6) Estereo 50% em cova +

Adubo mineral em

cobertura 50%

30,13a 24,69ab 2,45a

28,68ab 30.68ab 2,34ab

33,24a 28,52ab 2,40ab 2,22

30,87a 24,49ab 2,44a 1,98

15,09a 14,62 7,643bc 5,74

14,28a 12,51 5,66e 5,38 2,6l3b 2,30ab

14,85a 11,87 7,i|0abc 8,58 2,36ab 2,51a

2,52

2,26

2,45a

2,40a

6,OObc

4.17c

7,17 113,00b 105,67b 30,00ab 19,83 28,89 46,33

6,33 134,33b 110,67b 30,17ab 24,67 26,83 52,67

5,50 123,00b 93,17b 27,17ab 19,50 23,33 38,00

4,00 126,50b 108.17b 30,17ab 18,17

32,21a 31,57a 2.29ab 2,25 13,53a 13.94 6,71bc 5,76 2.83a 2,56a 2,98 2,66a 7,67ab 7,67 113,83b 121,50b 30,17ab
28

20 39,50

24,17 68,67

12,90a 11,64 9,2 lab 6,15 2,09ab 2,35ab7) Adubo mineral 24,80bc 23,19ab 2,19ab
l,84Db 3,33 I2l,67b 89,67b 24,67b

parcelado

Médias seguidas de mesmas letras, na mesma coluna, não diferem significativamente entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey

u>
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7.2 Avaliação do crescimento da planta principal e primeiro perfilho da pupunheira.

7.2.1 Avaliação do diâmetro e taxa de crescimento relativo do diâmetro do estipe (Rdc) da

planta principal da pupunheira

7.2.1.1 Diâmetro do estipe da planta principal

O crescimento do diâmetro da planta principal em relação ao tipo de planta (com e sem

espinhos), nos primeiros 9 meses apresentou diferença significativa, sendo que nas plantas com

espinhos apresentaram valores maiores do que nas plantas sem espinhos. Após este período não

apresentaram diferenças estatísticas, até a extração do palmito (Tabela 06 e Tabela 29, do apêndice)

como também se observa na Fig. 3 A.

De acordo com as formas de adubação, na primeira avaliação não houve diferenças do

crescimento em diâmetro. Entretanto, a partir do 6 meses, mesmo no período seco, verificou-se

diferenças no crescimento entre os tratamentos esterco na cova (tratamento 2 e 6) e adubo mineral

em cobertura, adubo mineral parcelado e testemunha; esterco 50% na + adubo mineral 50% em

cobertura e esterco na cova apresentou maiores diâmetros, diferindo com as de adubo mineral em

cobertura, adubo mineral parcelado e testemunha (Tabela 06, Tabela 29, do apêndice), até o final do

período seco. Porém, quando inicia o período de chuvas (Fig. 1), o crescimento do diâmetro foi

alterado, até que no final do período de chuvas não apresentou diferenças entre as diferentes formas

de adubação diferindo, apenas, com a testemunha.

7.2.1.2 Diâmetro do estipe do primeiro perfilho

Foi considerado o crescimento do primeiro perfilho, quando foi extraído o palmito da planta
principal (15/08/00) e sua avaliação foi realizada após 3 meses (20/08/00).

O diâmetro do tronco do primeiro perfilho não apresentou no período seco diferenças, mas

no período chuvoso, as plantas com espinhos tiveram maior crescimento em relação as sem

espinhos (Tabela 07; Tabela 30, do apêndice).

Nas formas de adubação (Tabela 07), observa-se que todos os tratamentos apresentaram

diferenças no diâmetro da planta do primeiro perfilho desde o início (20/11/00) até o final

(20/05/00) das avaliações (9 meses). Em geral, tanto tratamento esterco em cobertura, quanto o

esterco 50% na cova + adubo mineral 50% em cobertura, apresentaram maior crescimento do

diâmetro do estipe, diferindo das com adubo mineral em cova e cobertura, e principalmente a

testemunha (Tabela 07; Fig.3B).

Segundo Yuyama et ai, (1997) a formulação (N, P2O5, K2O 225 - 90 - 180 kg/ha/ano) foi a



Tabela 06 Dados Médios do diâmetro (mm) do estipe ao nível do colo da planta principal da pupunheira {Bactris gasipaes Kunth), coletado a intervalo de 3
meses, durante o período de 18 meses de crescimento, EAFM, Manaus-AM, 1999-2002.

TRATAMENTOS 3 6

Meses das Avaliações
9  12 15 18

Tipo

de

Com espinlios 11,62a 20,00a 26,52a 35,47a 58,23a 72,29a

Planta Sem espinlios 10,28b 17,53b 23,43b 33,77a 55,03a 69,03a
Formas

de

(1) Testemunha 10,28a 13,28c 16,67c 20,40c 27,19d 30,36b

Adubação (2) Estéreo na cova 11,03a 23,55a 28,99a 40,36a 64,35ab 77,86a

(3) Adubo mineral na cova 11,07a 18,97abc 25,27ab 34,4 lab 63,54ab 79,80a

(4) Estéreo em cobertura 11,82a 20,88ab 28,26ab 38,21ab 55,6 Ibc 77,62a

(5) Adubo mineral em cobertura 9,88a 14,49bc 20,57bc 29,73bc 49,92c 67,05a

(6) Estéreo 50% na cova + Adubo mineral 50% em cobertura 11,53a 22,85a 29,81a 39,73ab 65,84ab 80,81a

(7) Adubo mineral parcelado 10,70a 17,35c 25,23ab 39,88ab 69,97a 81,13a
C. V. 13,53 18,57 18,26 16,20 12,44 1U5

Médias seguidas da mesma letra, na mesma coluna, não diferem significativamente entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste Tukey.

u>
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Tabela 07 Dados médios do diâmetro do (mm) estipe ao nível do colo da planta do primeiro perfilho da pupunheira {Bactris
gasipaesY^uwÚi), coletado a intervalo de 3 meses, durante o período de 9 meses de crescimento EAFM Manaus -
AM, 1999-2002.

TRATAMENTOS 0

Datas das Avaliações
3  6 9

Tipo

de

Com espinhos 15,35a 21,59a 30,82a 43,02a

Planta Sem espinhos 15,74a 21,10a 26,91b 38,28b
Formas

de

(1) Testemunha l,18d 1,27c l,51e l,89d

Adubação (2) Estéreo na cova 19,16abc 27,39ab 38,75abc 48,25ab

(3) Adubo mineral na cova 15,85bc 20,77ab 28,06cd 40,15bc

(4) Estéreo em cobertura 22,07a 28,53a 41,85a 54,04a

(5) Adubo mineral em cobertura 13,94c 17,92b 22,61d 36,46c

(6) Estéreo 50% na cova + Adubo mineral 50% em cobertura 20,33ab 30,01a 39,82ab 54,82a

(7) Adubo mineral parcelado 16,30abc 23,50ab 29,45bcd 48,92ab
C.V. (%) 21,47 26,66 21,33 14.80

Médias seguidas de mesmas letras, na mesma coluna, não diferem significativamnete entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste Tukey.

■4^
O
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A4 = Estéreo em cobertura
A 6 = Estéreo 50% cova + adubo mineral 50% cobertura

A3 = Adubo mineral na cova
As = Adubo mineral em cobertura
A^ = Adubo mineral parcelado

Figura 3. Variação do diâmetro do estipe em mm da pupunheura (Bacíris gasipaes Kunh). (A) tipo de planta
(com e sem espinhos) e (B) fonnas de adubação para produção de palmito, durante o crscimento da planta
principal e primeiro perfilho na Amazônia Central, EAFM, Manaus-AM, 1999 - 2002.
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que proporcionou maior desenvolvimento das plantas em diâmetro, o que concorda com os
resultados obtidos neste ensaio em relação ao crescimento do diâmetro, já que foi a formulação
utilizada nos tratamentos 7 (adubo mineral parcelado), concordando também com Yuyama (1997)
que utilizou esterco na cova na adubação da pupunheira, que aumentou o diâmetro da planta; que
neste caso também aconteceu no tratamento 6 (esterco 50% na cova + adubo mineral 50% em

cobertura) utilizado no ensaio.

7.2.1.3 Taxa de crescimento relativo do diâmetro do estipe (Rdc) da planta principal e

primeiro perfilho

Em geral a Rdc da planta principal, apresentou-se alta, no período de 3 a 6 meses (período
chuvoso) e em seguida um decréscimo acentuado causado por estiagem (6 a 12 meses), novamente
a Rdc foi alta com a chegada do período chuvoso (12 a 15 meses) e finalmente apresentou uma
pequena diminuição com o período de estiagem (15 a 18 meses).

Por outro lado, a Rdc do perfilho não houve esta variação causada pela precipitação
pluviométríca, provavelmente a pupunheira com sistema radicular já formado não sentiu a variação
do regime hídrico (Fig. 4; Fig. 1). Ainda comparando as mesmas figuras (1 e 4), há uma grande
relação entre a Rdc e precipitação pluviométríca. Isto mostra que a pupunheira para produção de
palmito, na fase juvenil está bem ativa, isto é, a condição ambiental pode afetar diretamente a Rdc,
que é o contrario nas culturas anuais, nas quais o R decresce conforme a idade da planta (Yuyama,
1991), porque nas culturas anuais a fase juvenil é muito curta. Ainda, (Fig. 4A, 4B e Tabela 31, no
apêndice) mostra que a extração da planta principal rejuvenesce o crescimento dos perfilhos.

7.2.2 Avaliação da altura, taxa de crescimento relativo da altura da planta (Rap) da
pupunheira

7.2.2.1 Altura da planta principal

A altura em relação ao tipo de planta (com e sem espinhos), em tomo de 18 meses não
houve diferenças entre elas. Mas, no 6 meses apenas, a planta com espinhos apresentou maior
altura do que a sem espinhos (Tabela 08) e pelo análise de variância (Tabela 32, no apêndice).

O crescimento em altura da planta principal, conforme as formas de adubação, aos 3 meses

após do plantio não apresentou diferença. A partir dos 6 até os 18 meses, todos os tratamentos
apresentam diferenças nas formas de adubação (Tabela 08 e na Tabela 32, no apêndice) sendo que
em geral, os tratamentos que receberam esterco na cova (tratamentos 2 e 6) tiveram maior altura e
tiveram menor alturâ nò tratamento 5 (adubo mineral em cobertura) e na testemunha (Fig 5B)

Comparando médias na Tabela 08, observa-se que o^ tratamentos levaram esterco (6 2
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Fig. 4. Taxa de Crescimento Relativo do diâmetro do estipe (Rdc) em cm/cm.3 meses da pupunlieira
(Bactris gasipaes Kunlh). (A) tipo de plantas (com e sem espinhos) e (B) formas de adubação, para a
produção de palmito, durante o crescimento da planta principal e primeiro perfilho, na Amazônia Central
EAFM, Manaus-AM, 1999 - 2002.



Tabela 08 Dados médios da altura da planta (cm) principal da pupunheira (BactrisgasipaeskuxAh) coletados a intervalo de 3 meses, durante o período de 18
meses de crescimento, EAFM, Manaus - AM, 1999-2002.

TRATAMENTOS 3 6

Meses das Avaliações
9  12 15 18

Tipo

de

Com espinhos 10,15a 18,18a 23,60a 36,08a 70,07a 99,53a

Planta Sem espinhos 9,15a 15,53b 21,97a 33,37a 62,94a 88,13a
Formas

de

(1) Testemunha 8,87a 9,02c 13,18c 18,03c 25,59c 30,62c

Adubação (2) Estéreo na cova 10,30a 21,85a 26,61a 39,62ab 79,89a 109,75a

(3) Adubo mineral na cova 9,75a 17,20ab 23,43ab 34,42ab 72,09ab 101,32ab

(4) Estéreo em cobertura 10,53a 17,88ab 23,15ab 35,97ab 64,57ab 109,41a

(5) Adubo mineral em cobertura 8,67a 14,18bc 18,92bc 30,08b 57,40b 75,20b

(6) Estéreo 50% na cova + Adubo mineral 50% em cobertura 10,13a 23,23a 28,52a 41,98a 84,25a 122,20a

(7) Adubo mineral parcelado 9,30a 14,63bc 25,70ab 42,97a 81,75a 108,33ab
C.V. 20,31 20,37 17,48 15,67 17,14 19,32

Médias seguidas de mesmas letras, na mesma coluna, não diferem significativamente entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste Tukey.
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4) foram as melhores formas de adubação para o crescimento em altura da planta principal, sendo
os piores a testemunha e o tratamento 5, que segundo Yuyama (1997) com a aplicação de 2,5 kg de
esterco na cova aumentaram a altura da planta.

A variação na altura da planta no tipo (com e sem espinhos) e nas formas de adubação estão
relacionados com a precipitação, temperatura, umidade relativa e a evaporação (Vargas, 1994b).

A altura da planta é uma das características importantes para a determinar o corte do estipe
em campo do palmito da pupunheira, que Yuyama (comunicação pessoal) sugere que a extração do
palmito seja baseada na altura das plantas, acima dos 150 cm. Esta medida da altura é determinada

ao nível do solo (colo da planta) até a interseção das duas últimas folhas. Na Costa Rica e em outros

países o corte é baseado no diâmetro do estipe (>9 cm) Mora Urpi (1992), Mora Urpi & Arroyo
(1999), para Villachica (1966b) e Paschoalino eí al. (1997) o corte do estipe deve ser feito aos 30
cm acima do nível do chão e com diâmetro entre os 10 a 14 cm.

7.2.2.2 Altura da planta do primeiro perfilho

Na Tabela 09 e Tabela 33, do apêndice , a altura da planta do primeiro perfilho de acordo
com o tipo de planta até os 6 meses não apresentou diferença significativa; somente no nono mês
apresentaram diferenças entre elas, sendo o valor médio nas plantas com espinhos (74,15 cm) e nas
plantas sem espinhos (65,41 cm).

Os valores médios da altura do primeiro perfilho (Tabela 09) nas formas de adubação,
apresentaram diferenças significativas a nível de p<0,01 (Tabela 33, no apêndice).

Os tratamentos com esterco de galinha (2, 4 e 6) apresentaram maiores alturas em
comparação com os tratamentos com adubo mineral (3, 5) e o testemunha e o adubo mineral ficou
em posição intermediária. Sendo assim, no final de 9 meses , o adubo mineral pode perder-se pela
lixiviação e evaporação, enquanto o adubo orgânico a perda dos nutrientes é menor, bem como o
adubo mineral parcelado.

Nas Fig. 5A e 5B representou-se os comportamentos do crescimento em altura da planta
principal e primeiro perfilho, quando comparados entre os tipo de planta com e sem espinhos, onde
mostram que a partir dos seis meses as planta com espinhos foram os que cresceram mais em altura

(Fig. 5A). Na Fig. 5B mostram-se as variações dos tratamentos na forma da adubação na planta
principal e no primeiro perfilho, percebe-se que o tratamento 6 (esterco 50% na cova + adubo

mineral 50% em cobertura um mês depois do plantio) foi o que obteve maior crescimento em altura

na planta principal, seguida de esterco na cova e em cobertura.

O corte do palmito no campo, tanto da planta principal (18 meses) como dos perfilhos (9
meses), foi determinado pela altura da planta (acima dos 150 cm). Os cortes de estipe foram mensal



Tabela 09 Dados médio da altura da planta (cm)do primeiro perfilho da pupunheira {Bactris gasipaes¥.\mX\i\ coletado a intervale
de 3 meses durante o período de 9 meses de crescimento, EAFM, Manaus-AM, 1999-2002.

TRATAMENTOS 0

Meses das Avaliações
3  6 9

Tipo
de

Com espinhos 28,04a 33,91a 46,59a 74,15a

Planta Sem espinhos 27,36a 33,80a 42.76a 65.41b
Formas

de

(1) Testemunha l,10d l,27e l,48d 7,62c

Adubação (2) Estéreo na cova 32,32abc 42,20abc 58,00ab 85,16a

(3) Adubo mineral na cova 29,72abc 32,92cd 39,04bc 60,02b

(4) Estéreo em cobertura 39,67a 48,84a 66,95a 98,94a

(5) Adubo mineral em cobertura 25,72c 27,91d 34,93c 56,34b

(6) Estéreo 50% na cova + Adubo mineral 50% em cobertura 36,99ab 46,07ab 62,48a 100,85a

(7) Adubo mineral parcelado 28,40bc 37,78bcd 49,85abc 79,49ab
C.V. (%) 20,85 17,73 23,42 19,02

Médias seguidas de mesmas letras, na mesma coluna, não diferem significativamente entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste Tukey.
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Figura 5. Variação da altura em cm da pupunlieira (Bacíris gasipaes Kunth). (A) tipo de planta (com e sem
espinlios) e (B) formas de adubação para pordução de palmito, durante o crescimento da planta
principal e primeiro perfilho na Amazônia Central, EAFM, Manaus-AM, 1999 - 2002.
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quando as plantas atingiam esta medida eram cortadas, seja planta principal ou perfilho, sendo

inferior da medida recomendada por Paschoalino ei a/.,(1997) em cortar os perfílhos a partir dos

160 - 180 cm de altura para atingir os estipes diâmetro de corte de 10 a 14 cm.

7.2.2.3 Taxa de crescimento relativo da altura (Rap) da planta principal e primeiro perfilho

Em geral a RAp(Fig. 6A, 6B e Tabela 31, no apêndice) apresentou uma grande semelhança

com a Rdc (Fig. 4A e 4B) conforme a variação do regime hídrico (Fig.l) com curvas mais

acentuadas nas variações.

O Rap cresceu no período de estiagem (agosto) e chuva (maio) tanto na planta principal,

como no primeiro perfilho, ao contrario do que acontece com culturas anuais, acompanhando

principalmente o regime hídrico (Fig.l). Provavelmente, esta é a razão do rápido crescimento desta

espécie, principalmente, quando se trata do crescimento do perfilho, em altura, porque 9 meses após

a extração do palmito principal foi extraído o palmito do perfilho (Fig. 6B).

7.2.3 Avaliação do número de folhas verdes, taxa de crescimento relativo do número de folhas

verdes (Rnfv) da planta da pupunheira

7.2.3.1 Número de folhas verdes da planta principal

O número de folhas verdes na planta principal com e sem espinhos não apresentou diferença

significativa durante os 18 meses de crescimento (Tabela 10 e Tabela 35, no apêndice). Na última

avaliação (18 meses) apresentaram queda nos valores de acordo com o tipo de planta, suponha-se

que isto ocorreu devido ao inicio do período de seca.

Na planta principal, o número de folhas verdes não houve diferença para as avaliações no 3®,

9° e 18° mês (Tabela 10). mas aos 6 meses no final do período de chuvas mostraram diferenças

significativa entre adubo mineral em cobertura com adubo mineral na cova e esterco 50% + adubo

mineral 50% em cobertura. Novamente no período chuvoso 12 e 15 meses mais uma vez apresentou

a diferença entre as formas de aplicação dos adubos.

Durante o período seco a planta reduz sua atividade fisiológica para a emissão de folhas

novas e crescimento das mesmas, concordando com o estabelecido por Vargas (2000) em que, a

diminuição da emissão foliar e o incremento do número de folhas na planta através do tempo, estão

associadas à diminuição de temperatura e umidade do solo.

7.2.3.2 Número de folhas verdes da planta do primeiro perfilho

Os dados médios do número de folhas verdes (Tabela 11) no tipo de planta aumentaram ao
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Tabela 10 Dados médios do número de folhas verdes da planta principal da pupunheira {Bactris gasipaes Kunth), coletados a intervalo de 3 meses, durante
O período de 18 meses de crescimento, EAFM, Manaus-AM, 1999-2002.

TRATAMENTOS 3 6

Meses das Avaliações
9  12 15 18

iipo

de

Com espinhos 5,14a 5,37a 5,35a 5,87a 7,10a 6,08a

Planta Sem espinhos 5,12a 5,26a 5,22a 5,96a 6,87a 5 92a
Formas

de

(1) Testemunha 4,95a 4,67ab 4,58a 5,47bc 5,86b 5,79a

Adubação (2) Estéreo na cova 5,27a 5,68ab 5,27a 5,54abc 6,77ab 5,78a

(3) Adubo mineral na cova 5,55a 5,70a 5,21a 5,93abc 7,36a 5,89a

(4) Estéreo em cobertura 5,28a 5,37ab 5,56a 6,47a 7,38a 6,29a

(5) Adubo mineral em cobertura 4,70a 4,10b 4,97a 5,33c 6,85ab 6,15a

(6) Estéreo 50% na cova + Adubo mineral 50% em cobertura 5,20a 6,06a 5,42a 6,35ab 7,32a 6,05a

(7) Adubo mineral parcelado 4,98a 5,65ab 5,95a 6,30ab 7,33a 6,03a
C.V. 10,22 16,34 14,43 8,61 9,38 7.49
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Tabela 11 Dados médios do número de folhas verdes da planta do primeiro perfilho da pupunheira {BactrisgasipaesYLunXh),
coitados a intervalo de 3 meses, durante o período de 9 meses de crescimento, EAFM, Manaus-AM, 1999-2002.

TRATAMENTOS 0

Meses das Avaliações
3  6 9

Tipo
de

Com espinhos 3,55a 4,15a 4,12a 4,25a

Planta Sem espinhos 3,36a 3,77a 3,86a 4,08a
Formas

de

(1) Testemunha 0,40b 0,45b 0,53c 0,75b

Adubação (2) Estéreo na cova 3,95a 4,43a 4,61ab 4,72a

(3) Adubo mineral na cova 3,93a 4,76a 4,56ab 4,83a

(4) Estéreo em cobertura 4,28a 4,75a 4,90a 5,01a

(5) Adubo mineral em cobertura 3,42a 3,78a 3,96b 4,72a

(6) Estéreo 50% na cova + Adubo mineral 50% em cobertura 4,00a 4,73a 4,64ab 4,16a

(7) Adubo mineral parcelado 4,19a 4,86a 4,71ab 4,90a
C.V. (%) 15,31 15,29 12,90 19,17

Médias seguidas de mesmas letras, na mesma coluna, não diferem significatívamente entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste Tukey.
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longo do período de crescimento do primeiro perfilho (9 meses) e não apresentaram diferença

significativas entre elas, como se observa no análise de variância (Tabela 36, no apêndice).

Nas formas de adubação apresentam diferenças significativas ao nível de significância

(p<0,01) como foram mostrados no análise de variância (Tabela 36, no apêndice). Na Tabela 11, o

número de folhas verdes nas formas de adubação, seus valores aumentaram desde o 3® mês até o

final de 9 meses de avaliação. Aos 3 meses de avaliação os tratamentos (7, 3, 4, 6, 2, e 5) não

apresentaram diferenças entre as formas de adubação, mas apenas com a testemunha.

Ao final do período de crescimento da planta principal foram 18 meses e 9 meses no

primeiro perfilho. O número de folhas verdes foi em média de 5 a 6 (planta principal) e de 4 a 5

(primeiro perfilho), indicando que o perfilho cresceu com maior velocidade com menor número de

folhas verdes (NFV).

A figura 7A mostra que o número de folhas verdes na planta principal, não apresentou

diferença entre elas, assim como a queda observada nos 18 meses por efeito do inicio do período de

seca (Tabela 24, no apêndice e Fig. 2). Por outro lado o número de folhas verdes aos 6 meses

(180dias) diminuiu, possivelmente devido à adaptação do primeiro perfilho (perfilhos) à luz, após o

corte da planta principal em algumas parcelas ( Tabela 11 e Tabela 36, no apêndice).

Em geral, em todas as formas de adubação o número de folhas verdes apresentaram aumento

durante o período de crescimento da planta principal e primeiro perfilho.

Na planta principal, as diferenças apresentadas dos 9 até os 18 meses, foram afetados pela

época seca (Tabela 24, no apêndice Fig. 2), sendo que aos 18 meses o tratamento esterco em

cobertura teve a maior média de número de folhas verdes (6,29) e esterco na cova o menor número

(5,78) junto com a testemunha (5,79).

Na planta principal a média do número de folhas verdes foi de 6 aos 18 meses e de 4 aos 9

meses no primeiro perfilho, nas condições da Amazônia Central. Clement (1995) no estudo feito no

Havaí, constatou que o número de folhas verdes na planta principal (24 a 36 meses) e os perfilhos

(12 meses) foram em média 6,7 e raramente excedia de 10.

7.2.3.3 Taxa de crescimento relativo do número de folhas verdes (Rnfv) da planta principafe

primeiro perfilho

Em geral mais uma vez a Rnfv foi afetada pela condição ambiental causando efeito
fisiológico na planta. A Rnfv apresentou-se negativa no período de transição entre a época chuvosa

para estiagem ou plena estiagem, uma queda no número de folhas verdes, que foi observado na

planta principal. Nos perfilhos, a emissão e número de folhas novas foi alta nos 18 e 21 meses
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Al = Testemunha A2 = Estereo na cova
A4 = Estéreo emeobertura
Ae = Estéreo 50% cova + Adubo mineral 50% cobertura

A3 = Adubo mineral em cova
As = Adubo mineral em cobertura
A7 = Adubo mineral parcelado

Figura 7. Variação do número de folhas verdes na pupunheira {Bactris gasipaes Kunth). (A) dois tipo de
planta (com e sem espinhos) e (B) formas de adubação) para produção de palmito durante o
crescimento da planta principal e primeiro perfilho na Amazônia (Dentral, EAFM, Manaus-AM, 1999 - 2002.
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Fig. 8. Taxa de Crescimento Relativo do número de folhas verdes (Rfv), cada 3 meses da pupuunlieira
{Bactris gasipaes Kuntli) nos (A) tipo de plantas (com e sem espinhos) e (B) formas de adubação, para a
produção de palmito, durante o crescimento da planta principal e primeiro perfilho na Amazônia Central,
EAFM, Manaus-AM, 1999-2002.
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(estiagem), provavelmente, este aumento foi causado pela extração da planta principal e os

assimilados migraram-se rapidamente para os perfilhos (Fig. 8A, BB e Tabela 37, no apêndice).

7.2.4 Avaliação do número de períilhos da planta na pupunheira

7.2.4.1 Número de perfílhos na planta principal

O número de perfilhos emitidos pela planta principal, não apresentou diferença significativa

entre os tipos de planta. O número de perfílhos na planta principal com espinhos em média foi

(4,47) e sem espinhos (4,72) no final dos 18 meses de crescimento (Tabela 12 e Tabela 38, no

apêndice). Entretanto o número de perfílhos a partir dos 12 meses é maior nas plantas sem espinhos

concordando com a afirmação feita por Mora Urpi et al (1999).

Praticamente não houve emissão de perfílhos em nenhuma das formas de adubação até os 6

meses. Só a partir dos 9 até os 18 meses de crescimento, apresentaram diferenças na emissão dos

perfílhos pela planta principal nas formas de adubação. Os tratamentos esterco na cova, esterco 50%

na cova + adubo mineral 50% em cobertura e adubo mineral parcelado foram os que emitiram

maior número (6,43; 6,08 e 5,57 respectivamente), superando à testemunha, que teve menor o

número de perfílhos. Isto, deve-se à variabilidade genética do material utilizado no ensaio, bem
como à forma de adubação que influenciou a emissão do número de perfílhos, concordando com os

resultados obtidos por Oliveira (2001) em Areia - PB e por Yuyama (1997) na região Amazônica.

7.2.4.2 Número de perfilhos da touceira

O número de perfilhos do primeiro perfilho, que foi baseado no total de perfilhos emitidos

pela touceira encontram-se na Tabelas 13 e Tabela 39, no apêndice.

O número de perfílhos no tipo de planta nos O, 3 e 6 meses não apresentou diferença

significativa; apenas aos 9 meses os sem espinho apresentou maior número de perfílhos do que

com espinho.

Nas formas de adubação neste período de 9 meses (Tabela 13), todos os tratamentos

aumentaram no número de perfilhos e apresentaram diferença significativa estatísticas entre eles

(Tabela 39, no apêndice), em geral, o tratamento com esterco em cobertura apresento maior número

de perfílhos diferenciando do adubo mineral aplicado em cova, cobertura e parcelado (tratamentos

3, 5 e 7) e testemunha.

A Figura 9A, mostra as variações no número de perfilhos no tipo de planta, a planta

principal teve aumento do número de perfilhos ao longo dos 18 meses, mostrando que as plantas

sem espinhos produz maior número de perfilhos. Isto também ocorreu no caso do primeiro perfilho



Tabela 12 Valores Médios do número de perfilhes da planta principal da pupunheira Kunth), coletados a intervalo de 3 meses, durante o
o período de 18 meses de crescimento EAFM, Manaus - AM. 1999-2002.

Meses das Avaliações

TRATAMENTOS 3 6 9 12 15 18

Tipo

de

Planta

Com espinhos 0,03a 0,04a 0,53a 1,84a 3,99a 4,47a

Sem espinhos 0,01a 0,04a 0,41a 1,98a 4,37a 4,72a

Formas

de

Adubação

(1) Testemunha 0,12a 0,00a 0,03b 0,13b 0,24b 0,24c

(2) Estéreo na cova 0,03a 0,14a 0,80a 2,39a 5,32a 5,50ab

(3) Adubo mineral na cova 0,00a 0,00a 0,45ab l,55ab 4,13a 4,18b

(4) Estéreo em cobertura 0,00a 0,07a 0,75a 2,43a 4,97a 6,43a

(5) Adubo mineral em cobertura 0,00a 0,02a 0,17ab l,63ab 3,68a 4,20b

(6) Estéreo 50% na cova + Adubo mineral 50% em cobertura 0,00a 0,00a 0,58ab 2,40a 5,45a 6,08ab

(7) Adubo mineral parcelado 0,00a 0,07a 0,52ab 2,85a 5,46a 5,57ab

C.V. 410,75 250,66 80,37 43,72 29,95 24,83

Médias seguidas de mesma letras, na mesma coluna, não diferem significativamente entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste Tukey.

C\



Tabelais Dados médios do número de perfilhos da planta do primeiro perfilho (touceira) da pupunheira {Bactris gasipaes
Kunth), coletados a intervalo de 3 meses, durante o período de 9 meses de crescimento. EAFM, Manaus-AM. 1999-
2002.

TRATAMENTOS 0

Meses das Avaliações
3  6 9

Tipo
de

Com espinhos 5,31a 6,42a 6,23b 6,90a

Planta Sem espinhos 6,34a 7.07a 6,89a 7,54a
Formas

de

(1) Testemunha 0,38b 0,42c 0,68d 1,30c

Adubação (2) Estéreo na cova 8,22a 7,82ab 7,46bc 8,18ab

(3) Adubo mineral na cova 5,46a 6,63b 6,13c 7,03b

(4) Estéreo em cobertura 7,77a 9,22a 9,64a 9,87a

(5) Adubo mineral em cobertura 5,17a 6,91b 6,79ba 7,50b

(6) Estéreo 50% na cova -t- Adubo mineral 50% em cobertura 7,17a 8,34ab 7,96ab 8,87ab

(7) Adubo mineral parcelado 6,60a 7,88ab 7,25bc 7,78b
C.V.(%) 42,72 17,02 14,78 14,60

Médias seguidas de mesmas letras, na mesma coluna, não diferem significativamente entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste Tukey.

Lh
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Figura 9 Variação do número de perfíllios da pupunlieira {Bactris gasipaes Kuntli). (A) tipo de plantas (com
e sem espinhos) e (B) formas de adubaçâo para produção de palmito, durante o crescimento da
planta principal e primeiro perfilho na Amazônia Central, EAFM, Manaus-AM, 1999-2002.
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(18 e 27 meses).

As variações (Fig. 9B) no número de perfilhos nas formas de adubação da planta principal e

primeiro perfilho aos 18 e 27 meses de crescimento, o tratamento esterco em cobertura foi o que

apresentou, em média, o maior número de perfilhos em ambos os casos; isto não poderia acontecer

de forma contraria, por que à avaliação foi realizada na touceira.

Na Figura 9B, pode-se observar que só a partir dos 9 meses após o plantio, iniciam a

emissão de perfilhos, algumas plantas podem emitir perfilhos na etapa de viveiro ou também aos 3

ou 6 meses após o plantio em campo definitivo; não concordando com a afirmação feita por Bovi

(1999) que coloco que a pupunheira a partir dos 6 meses de plantio no campo inicia perfilhamento.

7.2.5 Avaliação da área foliar, taxa de crescimento relativo da área foliar (Raf) da planta da

pupunheira

7.2.5.1 Área foliar da planta principal

A Tabela 14 apresenta os dados das médias da estimativa da área foliar da planta principal
da pupunheira, observa-se que nos 3 primeiros meses não apresentou diferença entre os tipos de

planta, mas aos 6 meses as plantas com espinhos apresentam maior área foliar em relação às sem

espinhos. Aos 9 meses não apresentaram diferenças entre o tipo de planta. Aos 12 meses, houve

uma inversão as plantas sem espinhos apresentaram maior área foliar que às com espinhos. Porém
aos 15 e 18 meses, outra vez, não apresentaram diferença significativa. Em geral, as plantas com

espinhos tiveram maior área foliar de que as sem espinhos (Tabela 40, no apêndice). Estas variações
da área foliar poderia estar associada ao número de folhas (touceira) e número dos perfilhos na
planta principal sem espinhos. Mora Urpi et cd. (1999) afirma que o número e o crescimento dos

perfilhos é maior e mais rápido nas planta sem espinhos; e os fatores meteorológicos (ausência ou
presença do período de chuvas), que influenciam na diminuição da emissão foliar de acordo com

Yuyama (1997) e Mora Urpi (1999b), também, concordando com Vargas (1994b) que considera
que a diminuição da emissão foliar e o incremento do número de folhas, estão associados com a

elevação da temperatura e diminuição da umidade relativa, aumento da evaporação e brilho solar.

Comparando as médias do parâmetro área foliar (Tabela 14) nas formas de adubação, não

apresentou diferença significativa nos três meses. Mas a partir dos 6 a 18 mês, à variação entre as

diferentes formas de adubação, pois analisando isoladamente, fica muito complexa a interpretação.

Porque à partir dos 9 meses aparecem os perfilhos com diferentes números de folhas, que ajudam

ainda mais no desenvolvimento da planta e consequentemente na área foliar (AF). De acordo com



Tabela 14 Dados médios da área foliar total, em dm^ da planta principal da pupunheira (Bactris gasipaesKnnXh), coletados a intervalo de 3 meses, durante o
intervalo de 18 meses de crescimento, EAFM, Manaus-AM, 1999-2002.

TRATAMENTOS 3 6

Meses das Avaliações
9  12 15 18

Tipo

de

Com espinhos 12,67a 25,76a 26,91a 41,63b 277,51a 670,16a

Planta Sem espinhos 13,80a 19,83b 32,92a 85,46a 254,09a 609.75a
Formas

de

(1) Testemunha 11,76a 7,35c 9,08e 15,40a 43,15c 119,04b

Adubação (2) Estéreo na cova 14,34a 30,93a 25,96cd 53,17b 365,01a 936,91a

(3) Adubo mineral na cova 12,81a 30,20a 37,78abc 70,25ab 305,03ab 736,83a

(4) Estéreo em cobertura 13,55a 28,04a 29,55bcd 64,12ab 216,72b 684,60a

(5) Adubo mineral em cobertura 14,07a 14,88bc 17,41de 87,72a 225,48b 539,83a

(6) Estéreo 50% na cova + Adubo mineral 50% em cobertura 11,98a 28,21a 46,02a 66,66ab 343,78a 735,02a

(7) Adubo mineral parcelado 14,40a 19,96ab 41,21ab 87,61a 361,48a 727,48a
C.V. (%) 30,86 26,84 26,84 24,45 23,24 34.49

Médias seguidas de letra iguais, na mesma coluna, não diferem significativamente entre si, a 5%de probabilidade, pelo teste de Tukey.
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Oliveira el ai (2001) na ausência de adubo mineral o uso de esterco aumenta o número de folhas
na pupunheira, mas no ensaio não apresentou diferença no final dos 18 meses de crescimento.

7.2.5.2 Área foliar da planta do primeiro perfilho

A área foliar total no primeiro perfilho nos 3 primeiros meses, não foi significativo entre o

tipo de planta, aos 6 e 9 meses apresentou diferenças significativas, sendo que nas plantas com
2  ̂

espinhos, a área foliar apresentou os maiores valores médios 105,78 dm (6 meses) e 246,23 dm
(9 meses) que as sem espinhos. Por outro lado, aos 6 meses em ambos os tipos de plantas, os
valores reduziram-se (Tabela 15 e Tabela 41, no apêndice).

Quanto as formas de adubação a área foliar (Tabela 41, no apêndice) e das médias (Tabela
15) houve uma grande variação até aos 6 meses, e observa-se que os tratamentos 4, 5, e 6
diminuíram a área foliar, provavelmente, devido ao período de estiagem. Aos 9 meses apenas a

testemunha diferiu dos demais tratamentos adubados, com menor área foliar (AF).

Verifica-se na Figura lOA que a área foliar da planta principal com e sem espinhos foi muito

maior em relação ao primeiro perfilho, apesar de que a altura do corte do estipe foi a mesma (± 1,50

m), porém o número de folhas verdes foi menor. Nas formas de adubação à área foliar da planta
principal foi maior em todos os tratamentos em relação ao primeiro perfilho na Fig. lOB, indicando

que a touceira com sistema radicular já formado não necessita da maior área foliar (AF) para
produzir os perfilhos com a altura >1,50 m, gastando menos energia na fotossíntese.

7.2.5.3 Taxa de crescimento relativo da área foliar (Raf) da planta principal e primeiro

perfilho

A taxa de crescimento relativo da área foliar (Raf) na planta principal (Fig. 11 A, IIB e

Tabela 42, no apêndice), assemelhou-se com a Rdc (Fig. 4A e 4B) e Rap (Fig. 6A e 6B), porém a

Raf dos perfilhos foi diferente na plena época chuvosa (21 a 24 meses), obtendo a taxa negativa.
Provavelmente, a emissão de folhas novas não é uniforme durante o ano.

7 2.6 Avaliação da matéria seca, taxa de crescimento relativo da matéria seca (Rms) da planta

da pupunheira

7.2.6.1 Matéria seca da planta principal

Na análise de variância (Tabela 43, no apêndice) da matéria seca da parte aérea (folha +

estipe) da planta principal, apresentou diferença significativa a partir dos 6 até os 18 meses de
avaliação, no tipo de plantas (com e sem espinhos) e nas formas de adubação (Tabela 16).



Tabela 15 Valores médios da área foliar total em dm^ da planta do primeiro perfilho da pupunheira (Bactris gasipaes Kunth),
coletadosa intervalo de 3 meses, durante o período de 9 meses de crescimento. EAFM, Manaus - AM. 1999-2002.

TRATAMENTOS 0

Meses das Avaliações
3  6 9

Tipo

de

Com e^inhos 49,53a 104,75a 105,78a 246,23a

Planta Sem espinhos 63,20a 100,05a 79,67b 202,14b
Formas

de

(1) Testemunha 2,23c 2,13c l,25d 1,83b

Adubação (2) Estéreo na cova 54,15ab 98,56b 133,19a 286,74a

(3) Adubo mineral na cova 44,50bc 91,02b 109,65ab 209,95a

(4) Estéreo em cobertura 93,32a 160,39a 131,09a 296,36a

(5) Adubo mineral em cobertura 63,19ab 73,32b 64,22c 195,21a

(6) Estéreo 50% na cova + Adubo mineral 50% em cobertura 88,17ab 166,63a 84,04bc 275,67a

(7) Adubo mineral parcelado 48,8 lab 124,77ab 125,64ab 303,54a
C.V. (%) 44,71 30,59 24,62 28.93

Médias seguidas de mesmas letras, na mesma coluna, não diferem significativamente entre si,a 5% de probabilidade, pelo teste tukey.
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Figura 10 Variação da área foliar em dm^ da pupunlieira (Bac/r/s gas/paes Kuntli). (A) tipo de planta (com
e sem espinhos) e (B) formas de adubação para produção de palmito durante o crscimento da
planta principal e primeiro perfillio na Amazônia Central.EAFM, Manaus-AM, 1999-2002.
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Tabela 16 Dados médios da matéria seca total da parte aérea (folha + estipe), em Kg, da planta principal da pupunheira {Badrís gasipaes Kunth), coletados
a intervalo de 3 meses, durante o período de 18 meses de crescimeto, EAFM, Manaus - AM 1999-2002.

TRATAMENTOS 3 6

Meses das Avaliações
9  12 15 18

iipo

de

uom espmnos 0,014a 0,030a 0,035b 0,043b 0,376a 1,146a

Planta Sem espinlios 0,009a 0,021b 0,045a 0,095a 0.317b 0 937b
Formas

de

(1) Testemunha 0,009a 0,009d 0,026b 0,015c 0,050c 0,119d

Adubação (2) Estéreo na cova 0,011a 0,034ab 0,039ab 0,058b 0,543a 1,664a

(3) Adubo mineral na cova 0,009a 0,036a 0,045ab 0,071ab 0,402ab

d

0,883c

(4) Estéreo em cobertura 0,028a 0,032ab 0,041ab 0,072ab 0,273b l,207abc

(5) Adubo mineral em cobertura 0,009a 0,014cd 0,020b 0,100a 0,255b 0,855c

(6) Estéreo 50% na cova + Adubo mineral 50% em cobertura 0,008a 0,032ab 0,066a 0,072ab 0,481a l,434ab

(7) Adubo mineral parcelado 0,010a 0,023bc 0,047ab 0,100a 0,420ab l,128bc
C.V. (%) 145,46 24,62 41,75 27,41 26,78 26.37

o\
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Observou-se no tipo de planta aos 3 meses de crescimento da planta principal não

apresentou diferença (Tabela 16). Aos 6 meses a planta com espinho apresentou maior matéria seca

que a sem espinho. Esta diferença poderia estar relacionada com a maior eficiência na assimilação

dos nutrientes e crescimento (diâmetro, altura e área foliar) da planta (Tabelas 06, 08 e 10 ). Entre

os 9 e 12 meses apresentaram-se variações a favor das plantas sem espinhos, estas diferenças supõe-

se que sejam devido ao aumento no número de perfilhos, da planta com espinhos (9 meses. Tabela

12) que concorda com Mora Urpi et al. (1999) devido as plantas sem espinhos emitiram maior

número de perfilhos aos 12 meses. E finalmente, aos 15 e aos 18 meses houve inversão do

crescimento, devido a partição de assimilados para os perfilhos de plantas sem espinhos,

concordando com os resultados obtidos por Nogueira et al (2000), na qual afirma que a produção

da matéria seca é determinada pelo número de estipes (perfilhamento) da planta. Supondo-se, ainda,
que o fator genético seja também o mais importante, além dos já mencionados o que influencia na

produção de matéria seca.

As diferentes formas de adubação não apresentou diferença significativa até os 3 meses; a
partir dos 6 até os 18 meses houve uma grande variação entre as formas de adubação
significativamente. A testemunha permaneceu com os valores mais baixos. Em geral os tratamentos
que receberam esterco de galinha (2, 4 e 6) obtiveram maior matéria seca no final de 18 meses, em
comparação ao adubo mineral (tratamentos 3, 5 e 7) e testemunha (Tabela 16 e Fig. 12B).

Em geral os tratamentos que continham esterco (2, 6 e 4), foram os que apresentaram maior
matéria seca (Tabela 16) com valores de 1.664; 1.434 e 1.207 kg, respectivamente.

7.2.6.2 Matéria seca da planta do primeiro perfliho

A matéria seca da parte aérea da planta do primeiro perfilho aos 3 e 9 meses não foi

significativas (Tabela 44, no apêndice e médias Tabela 17) entre o tipo de planta (com e sem
espinhos). No 6 mês, houve diferença significativa ao nível de 5%, sendo que nas plantas com
espinhos a média da matéria seca total foi maior (0,131 kg) que nas sem espinhos (0,100kg).

Nas formas de adubação apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos, quanto

à matéria seca total da parte aérea do primeiro perfilho (Tabela 44, no apêndice) e das médias de
adubação (Tabela 17). Em geral, o tratamento com adubo mineral em cobertura teve menor

crescimento entre os tratamentos adubados, provavelmente os nutrientes fornecidos em cobertura

foi perdida na lixiviação e/ou evaporação ao longo período de crescimento dos perfilhos neste

tratamento. A testemunha não apresentou nenhuma sinal de crescimento ou de desenvolvimento de

perfilhos, de acordo com Jansen (1993) que presume que o crescimento dos perfilhos, em número



Tabelai? Dados médios da matéria seca da parte aérea (folhas + estipe) em kg, da planta do primeiro perfilho da pupunheira
(BactrisgasipaesKunth), coletados a intervalo de 3 meses, durante o período de 9 meses de crescimento. EAFM,
Manaus - AM. 1999 - 2002.

TRATAMENTOS 0

Meses das Avaliações
3  6 9

lipo

de

uom espintios 0,045a 0,087a 0,131a 0,382a

Planta Sem espinhos 0,056a 0,091a 0,100b 0,323a
Formas

de

(1) Testemunha 0,002d 0,002d 0,001c 0,001c

Adubaçâo (2) Estéreo na cova 0,043c 0,100bc 0,148a 0,448a

(3) Adubo mineral na cova 0,039c 0,079c 0,139ab 0,345ab

(4) Estéreo em cobertura 0,079ab 0,139a 0,178a 0,466a

(5) Adubo mineral em cobertura 0,06 labc 0,065c 0,070bc 0,220b

(6) Estéreo 50% na cova + Adubo mineral 50% em cobertura 0,085a 0,135ab 0,115ab 0,500a

(7) Adubo mineral parcelado 0,045bc 0,101bc 0,156a 0,500a
C.V. (%) 39,16 23,06 33,37 33.06
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e peso está relacionado com a fotossíntese e a quantidade de carbohidratos requeridos para a

manutenção e crescimento do estipe da planta.

As curvas da matéria seca comparadas entre o tipo de planta (Fig. 12A) e diferentes formas

de adubação (Fig. 12B), comportaram-se de maneira semelhante ao da área foliar, pois o número de

folhas e diâmetro do estipe da planta principal é maior do que dos perfilhos, que dependem

diretamente da matéria seca da planta, bem como ao tempo de maturação do estipe que é maior na

planta principal, o qual implica na maior formação de fibra (lignina) que contribui no peso de

matéria seca.

As Figuras (12A e 12B) sobre a matéria seca, mostraram que os perfilhes apresentam não

somente menos área foliar (AF) como também matéria seca, em comparação a planta principal até o

ponto de corte do palmito (diâmetro, altura e o mercado), não concordando com o termo de

maturação empregado por Ares eí ai. (2002) ao estabelecer as fases do crescimento da pupunheira

para palmito (estabelecimento, crescimento rápido e maturação), pois se necessita estabelecer

padrões para a planta principal e perfilhos.

7.2.6.3 Taxa de crescimento relativo da matéria seca (Rms) da planta principal e primeiro

perfilho

A Rms (Fig. 13 A, 13B e Tabela 45, no apêndice) foi semelhante à Raf (Fig. 11), em geral. O

Rms da planta principal assemelha-se também com a Rdc (Fig.4); Rap (Fig. 6). A Rms do perfilho
no período chuvoso (21-24meses) houve uma baixa na planta com espinhos e negativa na planta
sem espinhos. Talvez neste período não estejam acumulando pouca matéria seca, devido alguns
distúrbios fisiológicos causados pela baixa temperatura (Fig.l) de janeiro de 2001, e ou devido a

baixa assimilação fotossintética.

7.2.7 Avaliação da taxa de assimilação líquida (TAL) da pupunheira

7.2.7.1 Taxa de assimilação líquida (TAL) da planta principal e do primeiro perfilho

O conceito de taxa de assimilação líquida (TAL) foi introduzido por Briggs et aí. (1920),

para representar o balanço entre o material produzido pela fotossíntese e aquilo perdido por meio da

respiração (Pereira e Machado, 1987), isto é, a TAL expressa a taxa de fotossíntese líquida, em

termos de matéria produzida, em gramas por decímetro quadrado de área foliar, por unidade de

tempo.

A TAL (Fig. 14A, 14B e Tabela 46, no apêndice) mostra uma grande semelhança com a Raf
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Figura 12. Variação da matéria seca em kg da pupunheira (Bactris gasipae Kunth). (A) tipo de plantas (com e
sem espinlios) e (B) formas de adubação para produção de pahnito durante o crescimento da planta
principal e primreiro perfilho na Amazônia Central, EAFM, Manaus-AM, 1999- 2002.



%  1.5
O)

E

Planta principal

6  9 12

Planta principal

Primeiro perfilho

Primeiro perfilho

g|com espinho □sem espinho

□ Al IÍA2 ü A3 IIA4 1 Ag 11 Ag gAy

A2 = Esierco na covaAl =Testemunlia A2 =Esler(
Al = Esierco em cobertura
Aó = Esierco 505% cova + Adubo mineral 50%

A3 = Adubo mineral na cova
As = Adubo mineral em cobertura
A^ = Adubo mineral parcelado

Figura 13 Taxa de Crescimenlo Relativo da matéria seca (Rms) em kg/kg.3 meses pupunheira (Socím
gasipaes Kuntli ). (A) tipo de plantas ( com e sem espinlios ) e (B) fonnas de adubação, para
pordução de palmito, durante o crescimento da planta principal e primeiro perfilho na Amazônia
Cenüal, EAFM, Manaus-AM, 1999 - 2002.



Planta principal Primeiro perfilho

A] — Teslcmunlia A2 = Estéreo na cova
A4 = Estéreo em cobertura
Aé - Estéreo 50% cova + Adubo mineral 50% cobertura

A3 = Adubo mineral na cova
A5 = Adubo mineral em cobertura
A7 = Adubo mineral parcelado

Figura 14 Taxa da Assimilação Líquida (TAL) em g/dml3mcses da pupunlieira {Bacths gasipaes KunÜi). (A)
tipos dc planta (com e sem espinhos) e (B) formas de adubação para a produção de palmito durante
o crescimento da planta principal c primeiro perfiUio na Amazônia Central EAFM Manaus-AM.
1999-2002.



72

(Fig.ll) e Rms (Fig.l3), e aqui comprova a principal causa de que a Rms do perfilho nos 24 a 27

meses, que a assimilação fotossintética foi baixa neste período.

A TAL do 24 a 27 meses foi suficiente para atingir o crescimento da altura de corte (>1,50

m), já que a planta da pupunheira é formada por mais de 90% de água.

7.3 Correlações entre a característica peso matéria seca total (PMST) com as demais

características em diferentes períodos do crescimento da planta principal e do primeiro

perfilho

As correlações obtidas entre a característica peso da matéria seca total (PMST) e as seis

caraterísticas avaliadas nos diferentes períodos de crescimento da planta principal e o primeiro

perfilho encontram-se nas Tabelas 18 e 19, respectivamente.

O peso da matéria seca correlacionou com as outras características em diferentes maneiras

durante o desenvolvimento da planta principal (Tabela 18), tais como: a) No 3° mês, correlacionou

positiva e significativamente apenas com a área foliar; b) no 6° mês, com o diâmetro (DC), altura

(AP), número de folhas verdes (NFV) e área foliar (AF); c) no 9 mês com todos os parâmetros ; d)

no 12® mês, com o número de perfilhos e área foliar (AF); e) no 15® mês, com todos os parâmetros;

f) no 18® mês, correlacionou apenas com o número de folhas verdes (NFV). Entretanto, observando

a Tabela 19, o comportamento do primeiro perfilho indica que todos os parâmetros avaliados foi

positivo e significativo com o peso da matéria seca total.

7.4 Produção de palmito da planta principal e perfilhos da pupunheira

A produção de palmito de pupunheira pode ser influenciada por fatores genéticos e

ambientais. Entre os fatores genéticos é grande a variabilidade: (número de folhas por planta,

arquitetura e forma da folha, número de perfilhos por planta, entre outros) que esta espécie que tem

entre as plantas, influenciam na produção, O corte dos estipes não é uniforme, porque este é

realizado, ainda, quando a planta esta em crescimento, ou seja, quando atingem a altura de corte

acima de l,50m (Yuyama, comunicação pessoal) e diâmetro do estipe (>9cm Mora Urpi, 1992;

Mora Urpi & Arroyo, 1999) e a variação do comprimento do palmito tenro. A única população de

plantas sem espinhos de pupunheira é da região de Yurímaguas, Peru, com apenas uma finalidade

de seleção para planta sem espinhos no estipe e no pecíolo da folha, porém outras características

foram deixados de lado, como coloração, tamanho e sabor do fruto entre outras citadas

anteriormente.

Os fatores ambientais (precipitação, temperatura, umidade relativa, evaporação, deficiências
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Tabela 18 Correlação linear simples entre as diversas características avaliadas na planta principal da
pupunhcira {Bactris gasipaes Kuntli) com e sem espinhos e diferentes fonnas de adubação,
coletados a intervalo de 3 meses, durante o período de 18 meses de crescimento, para a
produção de palmito na Amazóonia Central. EAFM, Manaus - AM. 1999-2002.

Data: 15/05/99 (3 meses)
Caracteres Diâm Alt N^^FV N°Per AF PMST

Diâmetro (Diâm) 1,00
Altura (Alt) 0,16ns 1,00
Número de Folhas Vivas (N® FV) 0,47** 0,00ns 1,00
Número de períilhos (N° Per) 0,22ns -0,02ns 0,0 Ins 1,00
Area Foliar (AF) 0,00ns 0,04ns 0,08ns -0,22ns 1,00
Peso Matéria Seca Total (PMST) -0,06ns 0,09ns 0,09ns -0,17ns 0,79** 1,00

Data: 15/08/99 (6 meses)
Caracteres Diâm Alt N^FV N°Per AF PMST

Diâmetro (Diâm) 1,00
Altura (Alt) 0,86** 1,00
Número de Folhas Vivas (N® FV) 0,69** 0,64** 1,00
Número de perfilhos (N° Per) 0,32* 0,2 Ins 0,14ns 1,00
Area Foliar (AF) 0,62** 0,62** 0,44* -0,08ns 1,00
Peso Matéria Seca Total (PMST) 0,70** 0,64** 0,48ns 0,0 Ins 0,96** 1,00

Data: 15/11/99 (9 meses)
Caracteres Diâm Alt N°FV N°Per AF PMST
Diâmetro (Diâm) 1,00
Altima (Alt) 0,85** 1,00
Número de Folhas Vivas (N® FV) 0,56** 0,57** 1,00
Número de perfilhos (N® Per) 0,83** 0,75** 0,48** 1,00
Area Foliar (AF) 0,35ns 0,56** 0,41* 0,43* 1,00
Peso Matéria Seca Total (PMST) 0,42* 0,63** 0,37* 0,48** 0,95** 1,00

Data: 15/Ü2/UÜ (12 meses)
Caracteres Diâm Alt N°FV N°Per AF PMST
Diâmetro (Diâm) 1,00
Altura (Alt) 0,93** 1,00
Número de Folhas Vivas (N° FV) 0,51** 0,48** 1,00
Número de perfilhos (N° Per) 0,89** 0,86** 0,40* 1,00
Area Foliar (AF) 0,29ns 0,30* 0,29ns 0,45** 1,00
Peso Matéria Seca Total (PMST) 0,3 Ins 0,32* 0,3 Ins 0,45** 0,98** 1,00

Data: 15/05/00 (15 meses)
Caracteres Diâm Alt N°FV N°Per AF PMST

Diâmetro (Diâm) 1,00
Altura (Alt) 0,96** 1,00
Número de Folhas Vivas (N® FV) 0,64** 0,62** 1,00
Número de perfilhos (N® Per) 0,84** 0,81** 0,53** 1,00
Area Foliar (AF) 0,75** 0,75** 0,37* 0,63** 1,00
Peso Matéria Seca Total (PMST) 0,68** 0,71** 0,39* 0,56** 0,90** 1,00

Data: 15/08/00 (18 meses)
Caracteres Diâm Alt N°FV N^^Per AF PMST

Diâmetro (Diâm) 1,00
Altura (Alt) 0,90** 1,00

Número de Folhas Vivas (N® FV) 0,3 Ins 0,3 Ins 1,00

Número de perfilhos (N® Per) 0,84** 0,82** 0,23 ns 1,00

Area Foliar (AF) 0,70** 0,69** 0,07ns 0,63** 1,00

Peso Matéria Seca Total (PMST) 0,65** 0,69** 0,06ns 0,71** 0,86** 1,00

* significancia ao nível de 5% de probabilidade
** significancia ao nível de 1% de probabilidade
ns = não signiíicatico
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Tabela 19 Correlação linear simples entre as diversas características avaliadas na planta do primeiro
perfílho da pupunheira (JSactris gasipaes Kuntli) com e sem espinlios e diferentes formas
de adubação, coletados a intervalo de 3 meses, durante o período de 9 meses de crescimento,
para a produção de palmito na Amazônia Central. EAFM, Manaus - AM. 1991 - 2002.

Data: 20/08/02 (O meses)
Caracteres Diâm Alt N^FV N°Per AF PMST
Diâmetro (Diâm) 1,00
Altura (Alt) 0,94** 1,00
Número de Folhas Verdes (N° FV) 0,89** 0,86** 1,00
Número de perfilhos (N° Per) 0,72** 0,69** 0,72** 1,00
Area Foliar (AF) 0,63** 0,58** 0,57** 0,50** 1,00
Peso Matéria Seca Total (PMST) 0,66** 0,62** 0,60** 0,53** 0,95** 1,00

Data: 20/11/00 (3 meses)
Caracteres Diâm Alt N^FV N^^Per AF PMST
Diâmetro (Diâm) 1,00
Altura (Alt)

Número de Folhas Verdes (N° FV)
Número de perfilhos (N° Per)
Área Foliar (AF)
Peso Matéria Seca Total (PMST)

0,85**

0,77**

0,80**

0,65**

0,72**

1,00

0,88**

0,91**

0,80**

0,86**

1,00

0,89**

0,70**

0,76**

1,00

0,73**

0,83**

1,00

0,91** 1,00

Data: 20/02/01 (6 meses)
Caracteres Diâm Alt N°FV N°Per AF PMST
Diâmetro (Diâm) 1,00
Altura (Alt)

Número de Follias Verdes (N° FV)
Número de perfilhos (N° Per)
Área Foliar (AF)
Peso Matéria Seca Total (PMST)

0,97**

0,86**

0,81**

0,68**

0,71**

1,00

0,85**

0,85**

0,67**

0,71**

1,00

0,88**

0,65**

0,66**

1,00

0,53**

0,57**
1,00

0,94** 1,00

Data: 16/05/01 (9 meses)
Caracteres Diâm Alt n°fv N^Per AF
Diâmetro (Diâm) 1,00
Altura (Alt) 0,96** 1,00
Número de Folhas Verdes (N® FV) 0,89** 0,82** 1,00
Número de perfilhos (N° Per) 0,83** 0,81** 0,83** 1,00
Area Foliar (AF) 0,78** 0,79** 0,74** 0,67** 1,00
Peso Matéria Seca Total (PMST) 0,79** 0,82** 0,68** 0,68** 0,91**

PMST

1,00
Valores na tabela a 5% > 0,37; 1% > 0,45
* signifícancia ao nível de 5% de probabilidade
** signiílcaiicia ao nível de 1% de probabilidade
ns = não signifícatico



Tabela 20 Número médio de estipes coletados por hectare da pupunheira {Baciris gasipaes Kunth), durante o
período de 12 meses: Planta principal (15/08/00 até 15/08/01) e perfilhes (20/05/01 até 20/04/02),
EAFM, Manaus - AM, 1999-2002.

TRATAMENTOS PLANTA PRINCIPAL PERFILHOS

Tipo Com espinhos 3857a 71190a

de

Planta Sem espinhos 3525a 5143b

Formas (1) Testemunha 0,0b 0,0e

de

Adubação (2) Estéreo na cova 4333a 8833ab

(3) Adubo mineral na cova 4333a 4666cd

(4) Estéreo em cobertura 4333a 13166a

(5) Adubo mineral em cobertura 4500a 2833d

(6) Estéreo 50% na cova + Adubo mineral 50% em cobertura 4500a 11666a

(7) Adubo mineral parcelado 5000a 8333bc

Médias seguidas de mesmas letras, na mesma coluna, não diferem significativamente entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste
Tukey.

Os dados foi transforamdos
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nutricionais, entre outros) são os que podem limitar a produção de palmito na pupunheira; a falta de

água (deficiência hídrica), segundo Bovi (1998), Miranda et al (1998) e Mora Urpi et al. (1999)

influencia na produção, assim como a densidade e adubação (Bovi, 1999, Yuyama,1997) e o corte

do palmito na época seca, não deve ser realizado, de acordo com Bovi (1999) por que o palmito é

90% água e neste período terá, consequentemente, menor peso. Moreira Gomes & Arckoll (1987)

observaram que no período seco a pupunheira apresenta declínio no peso do palmito e perda quase

total das folhas.

No presente estudo na Amazônia Central, a colheita do estipe da planta principal para

palmito, se inicio a partir dos 18 meses desde do plantio e do primeiro perfilho (perfilhes) aos 27

meses do plantio. Chalá (1993) no Equador (San Carlos) iniciou a colheita do estipe com 12 meses

na planta principal e nos perfilhes a partir dos 20 meses após plantio, Clement (1995) em Hawai, foi

em média de 24 meses do estipe principal e de 36 meses dos perfilhes; no Brasil, segundo Bovi

(1999) a colheita dos estipe principal aos 14 e 36 meses após plantio, dependendo do clima,

fertilidade do solo e de outros fatores. De acordo com as informações obtidas na região San Carlos

(Equador) a pupunheira apresenta o crescimento mais rápido.

O número médio de estipes coletados por hectare na planta principal e perfilhos com e sem

espinhos e formas de adubação, são apresentados na Tabela 20 e Tabela 47, no apêndice.

A planta principal com e sem espinhos não apresentou diferença significativa entre elas, mas

os perfilhos apresentou diferença significativa entre os tipos de planta, sendo maior o número de

estipes coletados por mês nas plantas com espinhos (7119) do que as sem espinhos (5143). O
número médio de estipes coletados nas formas de adubação na planta principal não apresentaram
diferenças significativas entre os tratamentos que receberam adubação, mas houve com a

testemunha, porquê nenhum estipe foi obtido.

Os perfilhos apresentaram diferenças estatísticas significativas entre todos os tratamentos,

no número de estipes coletados por mês. Nos tratamentos esterco na cova e esterco 50% na cova +

adubo mineral 50% em cobertura o número de estipes coletados foi maior que nos tratamentos

adubo mineral na cova, cobertura, parcelado e a testemunha. Isto nos mostra a maior influência do

uso do adubo orgânico de acordo com Yuyama et al. (1997) e Oliveira (2001) que confirmam a

eficiência no uso do adubo orgânico em pupunheira para a produção de palmito.



Tabela 21 Dados médios das diferentes características da produção de palmito da planta principal e perfilho da pupunheira(Bactrisgas/pocsKunth), durante o periodode 12
meses: Planta principal (15/08/2000 a 15/07/2001) e perfilhos (20/05/2001a 20/04/2002).EAFM, Manaus - AM. 1999 -2002.

Tempo Médio para Palmito
Produção de Palmito Comprimento Diâmetro Peso

meses cm mm kg/lia-
Palmito Liquido Estipe Tenro Ponta

Planta Perfilho Planta Perfilho Planta Perfilho Planta Perfilho Planta Perfilho Planta Perfilho

TRATAMENTOS Principal Principal Principal Principal Principal
Tipo
de

Planta

Com espinhos 23,11 b 15,98 a 22,01b 19,75 a 20,75 a 17,00 a 1045,40 a 1407,25 a 1031,20 a 1512,71a 507,55 a 721,50 a

Sem espinhos 24,20 a 16,90 a 24,00 a 23,12 a 20,94 a 19,40 a 1036,84 a 1036,98 b 1055,10 a 1089,82 b 472,13 a 541,92 a

Formas

de

Adubação

(1) Testemunha 29,00 a 20,00 a 0,004 b 0,004 b 0,004 b 0,004 b 0,004 b 0,004 d 0,004 b 0,004 e 0,004 b 0,004 d

(2) Estéreo na cova 21,69 b 15,29 ab 32,33 a 28,77 a 28,55 a 25,71 a 1487,92 a 2354,66 at 1421,54 a 2276,70 ab 647,71 a 1278,99 ab

(3) Adubo mineral na cova 24,25 b 15,95 ab 28,98 a 30,86a 27,06 a 24,90 a 1309,22 a 828,36 c 1280,42 a 855,65 cd 647,71 a 393,12 c

(4) Estéreo em cobertura 22,23 b 14,93 b 31,99 a 29,86 a 26,96 a 24,50 a 1551,86 a 3004,73 a 1454,16 a 3318,42 a 762,92 a 1605,30 a

(5) Adubo mineral em cobertura 23,99 b 17,19 ab 28,77 a 20,11 a 26,96 a 17,39 a 1205,48 a 449,79 c 1200,12 a 525,74 d 564,04 a 236,97 Cd

(6) Estéreo na cova 50% + Adubo mineral 50% em cobertura 21,69 b 13,86 b 29,86 a 30,41 a 28,23 a 24,90 a 1545,56 a 2986,12 a 3318,41a 3048,75 a 716,67 a 1457,80 a

(7) Adubo mineral parcelado 3 aplicações d 3meses. Na cova 22,66 b 18,12 ab 29,20 a 29,09 a 29,20 a 23,41 a 1364,06 a 1251,24 bc 1554,22 a 1463,33 bc 623,00 a 655,37 bc

C. V. (%) 6,12 15,71 3.84 15.66 3^8 15,41 9,69 22,18 10,46 22,54 15,46 23,2
Médias sequidas das letras iguais, na mesma coluna, não diverem significativamente entre si, a 5% de probabilidade pelo teste Tukey.
Para efeito de análise estatística os dados foi transformados em V x + 0,5

•«a
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7.4.1 Características avaliadas na produção de palmito na planta principal e perfilhos,

durante os períodos de colheita

A análise de variância (Tabela 48, do apêndice) e os valores médios (Tabela 21) das

diferentes características avaliadas na produção de palmito, durante a colheita da planta principal

(12 meses) e primeiro perfilho (12 meses).

O tempo médio para produção de palmito mostrou diferenças significativas ao nível p<0,05

de probabilidade no tipo de planta. A planta principal com espinhos apresentou menor tempo com

de 23,11 meses e nas sem espinhos foi de 24,20 meses. Entretanto, nos perfilhos não apresentaram
diferenças entre eles, nas plantas com espinhos o tempo médio foi de 15,98 meses e nas sem

espinhos 16,90 meses.

Nas formas de adubação na planta principal (Tabela 21) foi a testemunha a que apresentou o

maior tempo médio para a produção de palmito (29 meses) ou seja, este tempo foi a última

avaliação de palmito e a testemunha não havia nenhuma palmito para ser extraído, e foi utilizado

para efeito da análise estatística. Os tratamentos esterco na cova e esterco 50% na cova + adubo
mineral 50% em cobertura foram os que apresentaram tempo iguais menores para produção de

palmito (21,69 meses). Nos perfilhos apresentaram diferenças estatísticas entre os tratamentos, os
tratamentos esterco em cobertura e esterco 50% na cova + adubo mineral 50% em cobertura foi o

que teve o menor tempo (13,86 e 14,93 meses) e o tempo médio maior a testemunha (20 meses)
para o corte do palmito.

A planta principal sem espinhos apresentou maior comprimento de palmito, com 24 cm em

relação aos com espinhos 22,01 cm. Por outro lado, nos perfilhos no tipo de planta não houve

diferença significativa entre elas, apesar de uma tendência das plantas sem espinhos apresentar

maior comprimento de palmito.

O comprimento do palmito nas diferentes formas de adubação, na planta principal houve

diferenças entre a testemunha que não teve produção de palmito em comparação com os demais

tratamentos que não apresentaram diferenças estatísticas entre elas. O comprimento do palmito

extraído dos perfilhos, na diferentes formas de adubação apresentaram diferenças estatísticas

significativas apenas com a testemunha.

O tratamento 3 (adubo mineral na cova) tenderam ter maior comprimento (30,86cm) entre

eles. Estes valores do comprimento do palmito industrial foram menores, quando comparados

como os obtidos (31,17 cm) por Chalá (1993) no Equador, que utilizou o mesmo espaçamento

(2,0m X l,Om) e a densidade de 10.000 plantas/ha.
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O diâmetro do palmito na planta principal e perfílhos com e sem espinhos não apresentaram

diferenças estatísticas significativas.

O diâmetro médio do palmito líquido apresentou diferenças significativas entre formas de

adubação (todos os tratamentos que receberam esterco ou adubo mineral) com a testemunha tanto

da planta principal como nos perfílhos (Tabela 21). Estes valores obtidos no ensaio, comparados

com o obtido por Chalá (1993) Equador em San Carlos (3,52 cm de diâmetro de palmito) foram

menores.

O peso do palmito na planta principal com e sem espinhos não apresentou diferença

estatística, mas nos perfílhos apresentaram diferenças estatísticas, o peso do palmito líquido foi

maior (2814,50 kg/ha) nas plantas com espinhos e menor (2073,96 kg/ha) nas plantas sem espinhos.

O peso do palmito diferiu entre as formas de adubação e a testemunha na planta principal. O
peso do palmito líquido nos perfílhos, em geral os tratamentos que receberam adubo orgânico

(esterco) apresentaram maior peso em relação a adubo químico, sendo maior esterco em cobertura e

esterco 50% na cova + adubo mineral 50% em cobertura (tratamentos 4 e 6, respectivamente). E na
testemunha, ate o encerramento do ensaio não foi extraído nenhum palmito.

O comportamento do peso do estipe tenro foi semelhante ao peso do palmito líquido,
mantendo os tipos de planta com e sem espinhos um maior peso e com as formas de adubação com
os tratamentos que receberam adubação com maior peso nos perfílhos do que a testemunha (Tabela
21).

O resíduo apical que poucas indústrias utilizam, apenas tem diferença no perfilho onde
manteve a semelhança com o palmito líquido e estipe tenro.

7.5 Correlações entre as características químicas do solo e foliar com os parâmetros de

crescimento (número de perfílhos, área foliar, matéria seca) produção de palmito
líquido da planta principal e perfílhos da pupunheira

A análise de correlação entre as características químicas do solo (janeiro/2000) com a
análise das folha (agosto/2000) revelam que K, Ca e Mg do solo tiveram uma correlação positiva e
Al do solo correlação negativa com o N da folha, no nível de 1% de probabilidade (Tabela 22).
Entretanto, no ano de 2001 não ocorreu correlação (Tabela 23).

A análise de correlação revelou que o P, K, Ca e Mg do solo correlacionaram positivamente

com o número de perfílhos, AF e MS e o Al negativamente com os mesmo (no ano de 2000) no

nível de 1% de probabilidade (Tabela 22). No ano de 2001, só não teve correlação com P e estas

mesmas características (Tabela 23).
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Tabela 23 Correlação linear simples para as características químicas do solo (Janeiro/2001) folha (Maio/2001) e os parâmetros de crescimento (número de perfilho,
área foliar, matéria seca) e produção de palmito líquido total/ano (Maio/2001 até Abril/2002), do primeiro perfilho no ensaio da pupunheira {Bactris gasipciei
Kunth),EAFM, Manaus-AM, 1999-2002.

VARIAVEK SOLO FOLHA
P K Ca Mg N P K Ca Mg S Cu Fe Mn Zn N° Perf AF MS Pai. Liq.

c
P 1,00

o

o
K 0,68** 1,00

Ca 0,42* 0,78** 1,00
L

0
Mg 0,29ns 0,72** 0,92** 1,00

Al"^ -0,59** -0,78** -0,85** -0,79** 1,00

N 0,22ns 0,1 Ins 0,06ns 0,03ns -0,14ns 1,00
P 0,19ns 0,00ns -0,12ns -0,20ns 0,00ns 0,71** 1,00

F
K -0,04ns 0,02ns -0,04ns -0,06ns 0,03ns 0,23ns 0,22ns 1,00

O
Ca -0,1 Ons -0,16ns -0,2 Ins -0,12ns 0,14ns 0,00ns 0,03ns -0,55** 1,00

L
Mg 0,12ns 0,30ns 0,19ns 0,25ns -0,2 Ins 0,40* 0,26ns 0,12ns 0,22ns 1,00

H
A

S 0,18ns 0,20ns 0,13ns 0,09ns -0,24ns 0,70** 0,63*» 0,2 Ins 0,0 Ins 0,43* 1,00
Cu -0,12ns -0,3 Ins -0,26ns -0,28ns 0,23ns -0,06ns -0,03ns -0,45** 0,34ns -0,41* -0,17ns 1,00
Fe -0,1 Ons -0,28ns -0,24ns -0,26ns 0,20ns -0,04ns -0,03ns -0,42* 0,29ns -0,39* -0,16ns 0,99** 1,00
Mn -0,07ns -0,22ns -0,14ns -0,13ns 0,10ns 0,04ns -0,04ns -0,38* 0,36ns -0,19ns -0,06ns 0,86** 0,87** 1,00
Zn -0,1 Ins -0,23ns -0,13ns -0,16ns 0,14ns 0,08ns -0,01ns -0,38* 0,25ns -0,23ns -0,03ns 0,85** 0,87** 0,83** 1,00

^ x'% i wii Ujjuu» Ujitiia -u,z?ns -U,0U" -U,jD" U,4j'' -U,41* 1,00

E AF 0,18ns 0.45** 0,52** 0,51** -0,46** 0,21ns 0,15ns 0,1 Ins -0,24ns 0,47** 0,36ns -0,49*» -0,45*» -0,30ns -0,30ns 0,67** 1,00
S MS 0,17ns 0,48** 0,51** 0,49** -0,48** 0,20ns 0,20ns 0,12ns -0,33ns 0,46** 0,32ns -0,46** -0,42* -0,26ns -0,21ns 0,68** 0,91** 1,00
PD Pal.Liq 0,48** 0,65** 0,71** 0,64** -0,68** 0,38* 0,24ns 0,08ns -0,34ns 0,30ns 0,32ns -0,34ns -0,30ns -0,19ns -0,20ns 0,61** o!62** 0,63** rOÕ"
Valores na tabela 5% = 0,37; 1% = 0,45

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade
ns=nâo significativo
CRES.=Crescimento; N° Perf.= Número de perfilhos; AF= Área foliar; MS= Matéria seca; PD= Produção; Pai. Liq.= Palmito liquido

00
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Quanto a produção de palmito liquido, tiveram correlação positiva com Ca e Mg do solo e

negativa com o Al do solo, no ano de 2000 (Tabela 22). No ano seguinte houve correlação positiva

com P, K, Ca e Mg e correlação negativa com Al (Tabela 23).
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7.6 Considerações gerais

A análise química no solo e na folha determinadas na planta principal e primeiro perfilho da

pupunheira pode-se considerar que:

- Após a calagem e adubação, o pH do solo melhora, mas, entretanto não chegaram aos valores (5,5
e 6,5) considerados ótimo para o cultivo da pupunheira.

- A disponibilidade dos elementos (P, K, Ca e Mg) no solo aumentaram em todos os tratamentos

adubados que utilizaram tanto esterco e ou adubo mineral, da primeira para a segunda análise. Por

outro lado o Al teve decréscimo no nível de toxicidade.

- Todos os valores dos teores dos elementos no solo (P, K, Ca, Mg e Al), encontrados nos

tratamentos (exceção a testemunha) na primeira e segunda análise, são considerados teores médios

para o cultivo da pupunheira.

- De acordo com os resultados obtidos na análise do solo no ensaio, mostra claramente os efeitos da

adubação. Em um solo adubado comparado com um sem adubação. A pupunheira responde
positivamente à adubação química e ou orgânica.

- Na primeira análise de folhas a planta principal com espinhos apresentou teores mais elevados de
N, Ca e Mg do que as sem espinhos; na segunda análise correspondente ao primeiro perfilho não
apresentaram diferenças nos teores destes elementos

- Os teores dos elementos (N, P, K, Ca, S, Fe, Cu e Zn) encontrados nas folhas nos diferentes
tratamentos (formas de adubação), na primeira e segunda análise, encontraram-se na faixa
consideradas adequada para a pupunheira.

- O teor de Mn nos tratamentos foram considerados baixos para a espécie.
- O teor de P na folha diminuiu na primeira e na segunda análise.

- A planta principal com espinhos são mais eficientes na absorção dos nutrientes do solos e sua
concentração na folha.

- A matéria orgânica no solo aumenta o pH, tomando disponível os elementos em qualquer forma
de aplicação ou de adubação.

- A pupunheira para produção de palmito respondeu positivamente às aplicações de adubação
(NPK) nas condições de solo pobre com estes nutrientes.

A correlação entre as características químicas do solo e da folha na planta principal e
primeiro perfilho foram determinados por:

- O N contido na folha esta influenciado pelo conteúdo de K, Ca, Mg e Al do solo. O Ca da folha

pelo conteúdo de K no solo.

- As correlações entre as características do solo e folha na primeiro perfilho não apresentaram

tendência nenhuma,
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Na avaliação do crescimento (diâmetro e altura da planta, número de folhas verdes e de

perfilhos, área foliar e matéria seca), taxas de crescimento do diâmetro, altura, número de folhas

verdes, número de perfilhos, área foliar e matéria seca da planta principal e primeiro perfilho na

pupunheira determinaram-se que:

- O crescimento do diâmetro do estipe da planta principal com espinhos apresentou diferenças com

as sem espinhos até os 9 meses. Após este período não apresentaram diferenças até a extração do

estipe (palmito) no campo.

- O crescimento do diâmetro nas diferentes formas de adubação na planta principal foi maior nos

tratamentos que utilizaram esterco de alguma forma, a partir dos 6 até 15° mês. Aos 18 meses do

início do corte, todos os tratamentos adubados (esterco e ou adubo mineral) não apresentaram

diferenças.

- No primeiro perfilho com e sem espinhos, o crescimento do diâmetro não apresentou diferenças

nos 3 primeiros meses. Por outro lado, dos 6 até os 9 meses o crescimento do diâmetro foi maior

nas plantas com espinhos.

- Em todas as formas de adubação os valores do crescimento do diâmetro do estipe da planta

principal e primeiro perfilho aumentaram. Os tratamentos que utilizaram esterco foi as que

apresentaram maior crescimento em diâmetro.

- A forma de adubação (esterco 50% na cova + adubo mineral 50% em cobertura) promoveram

acréscimos significativos no crescimento do diâmetro da planta principal e do primeiro perfilho.

- A altura do estipe da planta principal com e sem espinhos não apresentou diferença entre os tipos
de planta.

- O maior crescimento em altura da planta principal foi no tratamento esterco 50% na cova + adubo

mineral 50% em cobertura.

- A altura do estipe da planta do primeiro perfilho de acordo com o tipo de planta com e sem

espinhos não apresentou diferença entre elas.

- O crescimento em altura da planta do primeiro perfilho foi maior no tratamento com esterco 50%

na cova + adubo mineral 50% em cobertura.

- O maior crescimento em altura tanto da planta principal, assim como do primeiro perfilho, foi

obtido no tratamento com esterco 50% na cova + adubo 50% em cobertura .

- O número de folhas verdes na planta principal não apresentou diferença entre tipo de planta com e

sem espinhos, durante os 18 meses de crescimento.

- Nas formas de adubação o número de folhas verdes na planta principal foi maior nos tratamentos

com esterco. O número de folhas verdes ao final do crescimento (18 meses) da planta principal foi

de 5 a 6.
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- No primeiro perfilho, o número de folhas verdes não apresentou diferença entre o tipo de plantas,

variaram de 4 a 5.

- Nas formas de adubação no primeiro perfilho o número de folhas verdes teve variações, sendo o

tratamento esterco em cobertura o que apresentou maior número de folhas.

- O número de perfilhos emitidos pela planta principal não apresentaram diferenças entre o tipo de

planta com e sem espinhos.

- Na planta principal nas diferentes formas de adubação, os tratamentos esterco na cova, esterco

50% na cova + adubo mineral 50% em cobertura e adubo mineral parcelado foram os que emitiram

o maior número de perfilhos (6,43; 6,08 e 5,57 respectivamente).

- O número de perfilhos foi maior nas touceiras sem espinhos do que nas com espinhos.

- Na planta principal (com e sem espinhos) iniciam sua emissão (brotamento) os perfilhos só a partir

dos 9 meses após plantio.

- A área foliar na planta principal com e sem espinhos não apresentou diferença entre elas durante o

crescimento. As diferenças foram nos 6 e 12 meses.

- Nas formas de adubação, a área foliar na planta principal apresentou diferença entre os

tratamentos no período dos 6 e 15 meses, não apresentando diferenças entre estes nos 3 e 18 meses.

O tratamento esterco na cova teve a maior área foliar, sendo a testemunha a que apresentou a menor

área foliar durante os 18 meses de crescimento.

- Nas formas de adubação o tratamento esterco na cova teve a maior área foliar na planta principal e
não diferiu, o tratamento adubo mineral parcelado no primeiro perfilho que tiveram a maior área

foliar.

- A planta do primeiro perfilho com espinho apresentou maior área foliar que as sem espinho.
- No primeiro perfilho, o tratamento adubo mineral parcelado foi a que teve a maior área foliar,
entretanto não diferiu do tratamento com esterco na cova.

- O peso da matéria seca no tipo da planta não apresentou diferença significativa, tanto na planta
principal como no primeiro perfilho.

- Nas formas de adubação o tratamento esterco na cova teve o maior peso da matéria seca na planta
principal e no primeiro perfilho foi o tratamento adubo mineral parcelado.

- Os tratamentos que continham esterco, sempre foram os melhores para o crescimento da planta

principal e primeiro perfilho (diâmetro, altura, número de folhas vivas, número de perfilhos, área

foliar e peso da matéria seca).

- O uso de matéria orgânica (± 5kg de esterco de galinha puro) e fertilizante mineral na forma de

uréia, superfosfato triplo, cloreto de potássio e combinado (matéria orgânica + adubo mineral), na
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formulação utilizada no ensaio, promoveram acréscimos significativos na altura e diâmetro da

planta, número de folhas e peso da matéria seca da parte aérea da planta.

A taxa de crescimento relativo do diâmetro do estipe (Rdc) em geral na planta principal

apresentaram variações ao longo do período de crescimento até o corte do seu estipe, sendo maior

este decréscimo no período de seca.

- Na planta do primeiro perfilho a Rdc não foi afetada pela variação da regime hídrico, devido a o

seu sistema radicular da pupunheira está já formado.

- A taxa de crescimento relativo da altura da planta (Rap) da planta principal e primeiro perfilho

apresentou semelhança com a Rdc conforme a variação do regime hídrico.

- O Rap tanto na planta principal como no primeiro perfilho cresceu no período de estiagem e

chuvoso, ao contrário, do que acontece com culturas anuais.

- Em geral, a taxa de crescimento relativo do número de folhas verdes (Rnfv) foi afetada pela
condição ambiental causando efeitos fisiológicos na planta.

- No primeiro perfilho a Rnfv aumentou no número de emissão e de novas folhas, mesmo nos meses

de estiagem (18 e 21 meses), causado pela extração da planta principal e os assimilados migraram
rapidamente para os perfilhos.

- A maior taxa de crescimento relativo da área foliar (Raf) foi quase semelhante com a Rdc c Rap na
planta principal e nos perfilhos a Raf foi diferente (negativa) na época de chuvas (21 e 24 meses)
devido a que a emissão de folhas novas não serem uniforme durante o ano.

- A taxa de crescimento relativo (Rms) foi semelhante à Raf, a planta principal assemelha-se com a

Rdc 6 Rap.

- A Rms do primeiro perfilho, no período chuvoso (21-24 meses) teve taxa baixa na planta com
espinhos e taxa negativa na plantas sem espinhos, devido, talvez, neste período não tenha
acumulado, pouca matéria seca, ou devido à baixa assimilação fotossintética.

- A TAL mostra uma grande semelhança com a Raf e Rms e comprova que a Rms do perfilho nos 24

a 27 meses que a assimilação fotossintética foi baixa neste período.

- A TAL dos 24 a 27 meses nos perfilhos foi suficiente para atingir a altura de corte >l,50m, já que

a pupunheira é formada por uma grande parte de água em tomo de (90%).
As correlações entre as características químicas do solo e folhas com os parâmetros de

crescimento (número de perfilhos, área foliar e matéria seca) da planta principal e primeiro perfilho

da pupunheira foram consideradas as seguintes:

- Na planta principal o Ca, Mg e Al do solo foram os elementos que mais influenciaram nas três

características do crescimento (número de perfilhos, área foliar e matéria seca), além do P na área

foliar e o K no número de perfilhos.
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- No primeiro perfilho o K, Ca, Mg e Al do solo foram os elementos que mais influenciaram nas

três características do crescimento (número de perfilhos, área foliar e matéria seca).

- O K e Cu na folha foram os elementos que mais influenciaram nas três características (número de

perfilhos, área foliar e matéria seca) na planta principal. No primeiro perfilho foram, os elementos

Mg e Cu.

- Existe uma correlação significativa, positiva alta entre a altura e diâmetro a partir dos 6 meses até

o final da avaliação do crescimento na planta principal.

- Existe correlação significativa e positiva entre a matéria seca e o diâmetro desde os 3 até os 18

meses de crescimento na planta principal.

- A partir dos 9 até os 18 meses, existem correlação positiva alta entre o número de perfilhos,

diâmetro e altura na planta principal.

- A partir dos 15 meses de avaliação do crescimento, apresentaram correlações positiva alta da área

foliar com o diâmetro e altura da planta. Por outro lado, a matéria seca com a altura na planta

principal.

- A correlação matéria seca com o número de perfilhos apresentam valores positivos altos aos 18

meses do período de crescimento da planta principal.

- As correlações positivas e relevantes determinadas nos primeiro perfilho foram: altura com o

diâmetro; número de folhas vivas com o diâmetro e altura; número de perfilhos com o diâmetro;

número de perfilhos com o número de folhas vivas e matéria seca com a área foliar.

- Nestas condições de Amazônia Central o corte (estipe) da planta principal da pupunheira para

palmito foi iniciado aos 18 meses de plantio. O corte (estipe) dos perfilhos, foi iniciado aos 9 meses

após o corte do estipe da planta principal.

- O comprimento do palmito coletado foi maior na planta principal sem espinhos (24,00cm) e o

menor com espinhos (22,01 cm) e nos perfilhos no tipo de planta (com e sem espinhos) não

apresentaram diferenças entre eles no tamanho.

- O diâmetro do palmito coletado da planta principal e perfilhos com e sem espinhos não

apresentaram diferenças entre elas.

- O peso do palmito na planta principal com e sem espinhos não apresentou diferença entre elas; nos

perfilhos apresentaram diferenças entre o tipo de planta, o peso do palmito líquido foi maior

(1407,25g) nas plantas com espinhos e menor (1036,98g) nas sem espinhos.

- A forma de adubação esterco 50% na cova + adubo mineral 50% em cobertura foi a melhor entre

os que utilizaram esterco e adubo mineral parcelado entre os que utilizaram adubo mineral.

As correlações entre as características químicas do solo e folhas com os parâmetros de

produção de palmito da planta principal e perfilhos da pupunheira destacam-se:
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- O Al do solo apresentam correlação negativa em relação a produção de palmito líquido na planta

principal.

- O P, K, Ca e Mn do solo influenciaram positivamente e o Al negativamente na produção de

palmito líquido nos perfilhos.

- Na folha o N, P, K e Mn apresentaram correlação significativa e positiva e o Ca e Cu correlação

negativas em relação à produção de palmito líquido na planta principal. Nos perfilhos isto não

aconteceu.

- Não houve diferença de padrões de crescimento da planta principal em termos de espinhos e

formas de adubação, embora a influencia da falta de precipitação foi evidente.
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8. CONCLUSÕES

De acordo com os resultados obtidos nas condições que o ensaio foi conduzido; foram

obtidos, as seguintes conclusões:

- Sem adubação adicional a pupunheira não produziu palmito em solos pobres na Amazônia.

- A pupunheira para produção de palmito respondeu positivamente às aplicações de calagem e

adubação sendo que as aplicações melhoraram o pH e aumentaram a disponibilidade dos elementos

(P, K, Ca e Mg) no solo.

- A presença ou ausência de espinhos não afetou a produção de palmito, contrariando as afirmações

bibliográficas.

- As formas de adubação experimentadas não foram diferentes no seu efeito na produção de

palmito, sugerindo que seu custo é mais importante de que sua forma.

- A precipitação reduz as taxas de crescimento com posteriores efeitos na produtividade.
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Tabela 24 Dados de temperatura Máxima e Mínima, em °C, precipitação pluviométrica e evaporação em mm, obtida na Estação Méteorologica do Distrito industrial,
do Instituto Nacional de Meterologia. 1° Distrito, durante o período de Janeiro de 1999 até Abril de 2002. E.A.F.M. Manaus AM.

1999

Meses
Temperatura Precipitação Evaporação
Max. Min.

°C (mm) (mm)
Janeiro 30,30 21,00 411,60 50,00
Fevereiro 30,20 20,80 260,80 46,50
Março 30,40 20,60 233,20 50,90
Abril 30,50 20,90 421,20 55,10
Maio 30,10 20,90 445,40 44,90
Junho 31,20 21,00 149,30 54,90
Julho 31,70 21,20 27,30 88,50
Agosto 32,60 21,60 40,60 94,20
Setembro 33,00 22,00 98,80 89,90
Outubro 33,50 22,00 123,30 91,10
Novembro 33,00 22,70 203,50 72,80
Dezembro 32,40 22,70 198,30 61,90
Ano 31,60 21,50 2613,30 800,70

2000 2001 2002
Temperatura Precipitação Evaporação Temperatura Precipitação Evaporação Temperatura Precipitação Evaporação
Max. Mm. Max. Min. Max. Min.

®C (mm) (mm) °C (mm) (mm) °C (mm) (mm)
30,80 21,80 350,20 50,60 29,90 20,80 348,40 48,40 31,80 23,60 380,80 56,50
30,50 21,60 344,40 43,00 31,30 22,10 219,50 49,70 31,20 23,70 239,90 46,30
30,40 21,90 340,70 44,30 31,70 23,50 216,80 59,40 31,90 23,70 195,30 53,30
30,40 21,50 535,40 39,90 31,40 23,50 188,20 47,60 31,30 23,60 376,70 52,70
31,50 22,30 172,60 45,80 32,30 24,00 231,60 58,00
32,50 22,00 48,20 53,50 30,50 22,50 164,10 52,20
32,00 21,80 40,80 63,80 32,30 23,10 30,60 85,60
33,00 22,50 140,00 76,40 34,50 23,70 14,90 119,80
33,30 22,80 218,10 79,60 34,00 23,50 82,20 134,30
33,60 22,90 47,20 71,20 35,30 24,90 28,10 218,90
33,80 22,50 169,70 72,70 34,30 24,40 273,40 66,20
32,30 22,30 192,30 66,80 31,40 24,10 213,00 44,90
32,00 22,20 2599,60 707,60 32,4 23,3 2010,80 985,00
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Tabela 25 Análise de variância dos parâmetros químicas do solo após 1° ano de adubação (jai^eiro / 2000) no ensaio da pupunheira
{BactrisgasipaesYMaSai). EAFM. Manaus - AM. 1999-2002.

Causas da Variação
TEORES DOS ELEMENTOS

gl pH

(H20)

K Ca

mg/dm

Mg

Cmoydm^

Al

Tipo de Planta (T) 1 0,05ns 1618,20ns 110,09ns 0,26ns 0,02ns 0,68ns

Forma de Adubação (A) 6 0,34** 8514,21** 9394,98** 3,36** 0,12** l,36ns

TxA 6 0,0 Ins 2844,30ns 419,43ns 0,43ns 0,0 Ins l,23ns

Bloco 2 0,04ns 2422,26ns 198,95ns 0,22ns 0,0 Ins l,65ns

Resíduo 26 0,05 2023,31 539,36 0,52 0,01 0,02

C.V. (%) 5,01 153,43 46,1 87,94 79,04 53,15

** = significativo a p < 1%; * = significativo a p < 5%; ns = não significativo

Tabela 26 Análise de variância dos parâmetros químicos do solo após o 2° ano de adubação (janeiro / 2001) no ensaio da pupunheira
(^Bactris gasipaesl^ymúi). EAFM. Manaus - AM. 1999-2002.

Causas da Variação
TEORES DOS ELEMENTOS

gl pH

(H20)

K Ca

mg/dm

Mg

Cmolc/dm^

Ar

Tipo de Planta (T) 1 0,08ns 2965,54ns 453,43ns 0,01ns 0,01ns 0,36ns

Forma de Adubação (A) 6 0,57** 9308,26** 3930,86** 2,98** 0,11** l,39ns

TxA 6 0,0 Ins 2314,03ns 240,76ns 0,12ns 0,0 Ins 0,04ns

Bloco 2 0,04ns 936,50ns 252,28ns 0,32ns 0,02 ns 0,19ns

Resíduo 26 0,02 2355,87 426,13 0,29 0,01 0,11

C.V. (%) 3,39 165,34 36,77 61,00 55,31 31,32

** = significativo a p < 1 %; * = significativo a p < 5 %; ns = não significativo
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Tabela 27 Análise de variância dos teores de macro e micronutrientes determinados nas amostras de folhas coletadas (agosto / 2000) no ensaio da pupunheira (Bactris
gasipaes Kunth). EAFM. Manaus-AM. 1999-2002.

Causas da Variação
gl

Macronutrientes
N

Micronutrientes
K Ca Mg Cu Fe Mn

frKg' -fflg-Kg

Zn

Tipo de Planta (T) 1 49,18* 0,06ns 6,70ns 44,87** 1,68**
Forma de Adubação (A) 6 84,18** 0,14* 95,24** 16,89** 0,54*
Tx A 6 6,26ns 0,03ns 7,30ns 2,0 Ins 0,24ns
Bloco 2 0,53ns 0,03ns 7,30ns l,36ns 0,07ns
Residuo 26 7,45 0,05 3,57 3,67 0,17
C.V. (%) 9.4 9,38 14,76 25,34 17,01

0,22ns 0,09ns 15467,52n{ 201,52ns 15,30ns
0,58ns 17,05*» 105437,88** 226,82ns 46,40ns
0,19ns 4,71* 25470,25n5 173,19ns 16,87ns
0,33ns l,36ns 7028,17ns 49,74ns l,48ns
0,27 1.41 15895,42 108,87 25,02
21,58 19,78 73,26 33,76 20,29

** - significativo a p < 1%; * = sigmficativo a p < 5%; ns = não significativo

Tabela28 AnáUse de variância dos teores de macro e micronutrientes determinados nas amostras de folhas coletadas (maio/2001) no ensaio da pupunheira Kunth)
EAFM. Manaus-AM. 1999-2002

Macronutrientes

gl N P K

SrKg-'

Ca Mg S

Tipo de Planta (T) 1 13,16ns 0,04ns 2,03ns 0,58ns 0,20ns 0,01ns
Forma de Adubação (A) 6 83,28* 0,12ns 9,13ns 9,33* 0,91* 2,30**
T X A 6 16,38ns 0,05ns 2,94ns 3,78ns 0,25ns 0,36ns
Bloco 2 5,59ns 0,02ns 9,62ns 3,78ns 0,0 Ins 0,13ns
Residuo 26 24,9 0,1 7,67 3,72 0,28 0,59
C.V. (%) 18,84 15,1 21,95 30,68 23,84 34,64
** - significativo a p < 1%;* - sigmficativo a p <: 5%; ns =não significativo

Micronutrientes

Cu Fe Mn

-Hig.Kg'

Zn

320,38ns

10575,80*

561,66n«

3558,59ns

3859,08
288,62

121609,52r

3095065,94*
89618,52r

110470,38r

869421,1

247,83

48,2 Ins

658,13ns

139,14ns

193,14ns

413,22

82,49

9,52NS

3142,7 INS

976,69NS

1985,88NS
1664,09
74,1
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Tabela 29 Análise de variância do parâmetro diâmetro em mm do estipe ao nível do colo da planta principal da pupunheira (Bactrís
gasipaes Kunth), coletado a intervalo de 3 meses, durante o período de 18 meses de crescimento EAFM Manaus-AM
1999-2002.

Causas da Variação GL" ^ Quadrado

Tabela 30 Análise de variância do parâmetro diâmetro em mm do estipe ao nível do colo do primeiro
perfilho da pupunheira {Bactrís gasipaes Kunth), coletado a intervalo de 3 meses,
durante o período de 9 meses de crescimento. EAFM, Manaus - AM. 1999-2002.

Causas da Variação GL Quadrado Médio
Meses das Avaliações

O  3 6
Tipo de Planta (T) 1 l,60ns 2,5 Ins 160,56* 236,29*
Formas de Adubação (A) 6 287,96** 582,81** 1174,32** 2026,51**
TxA 6 4,88ns 25,74ns 32,92ns 46,59ns
Blocos 2 5,25ns 3,32ns 45,86ns l,30ns
Resíduo 26 11,15 32,39 37,9 36,2
C V (%) 21,47 26,66 21,33 14.8
= significativo a p < 1%; * - significativo a p < 5%; ns = não significativo

3 6

Meses das Avaliações
9  12 15 18

Tipo de Planta (T)
Formas de Adubação (A)
TxA

Blocos

Resíduo

1

6

6

2

26

21,57**

2,74ns

2,76ns

0,06ns

2,18

63,98*

94,43**

17,60ns

l,66ns

12,15

100,13*

138,89**

27,68ns

2,77ns

20,79

30,29ns

321,70**

0,83ns

ll,37ns

31,47

107,68ns

1282,85**

57,2 Ins

9,6 Ins

49,63

lll,78ns

2033,51**

73,41ns

l,77ns

64,37
C V (%) 13,53 18,57 18,26 16,2 12,44 11,35
** - significativo a p < 1%; *- significativo a p < 5%;ns = não significativo
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Tabela 31 Taxa de crescimento relativa do diâmetro do estipe da planta (Rdc), (cm/cm. 3 meses), da pupunheira
gasipaes Kunth com e sem espinhos e diferentes formas de adubação, obtida durante o crescimento da planta
principal (18 meses) e primeio perfilho (9 meses), na Amazônia Centra, EFAM, Manaus - AM. 1999 - 2002.

PLANTA PRINCIPAL PRIMEIRO PERFILHO

TRATAMENTOS R diâmetro (cm/cm. Smeses) Ri

Mai-Ago/99 Ago-Nov/99 Nov/99

Fev/00

Fev-Mai/00 Mai-Ago/00 Ago-Nov/00 Nov/00

Fev/01

Fev-Mai/01

Tipo
de

Com espinhos 0,51 0,29 0,29 0,49 0,21 0,29 0.32 0,31

Planta Sem espinhos 0,52 0,27 0,37 0,47 0,22 0,24 0,25 0,32
Formas 1) Testemunha 0,24 0,24 0,20 0,28 0,10 0,03 0,12 0,11

de 2) Estéreo na cova 0,75 0,21 0,33 0,46 0,19 0,34 0,35 0,23

Adubação 3) Adubo Mineral em cova 0,54 0,28 0,31 0,62 0,23 0,26 0,30 0,37

4) Estéreo em cobertura 0,55 0,31 0,31 0,37 0,34 0,26 0,38 0,26

5) Adubo Mineral em

cobertura

0,38 0,35 0,37 0,52 0,30 0,23 0,25 0,48

6) Estéreo 50% em cova +

Adubo mineral 50%

em cobertura

0,67 0,21 0,32 0,54 0,20 0,37 0,31 0,33

7) Adubo mineral

parcelado
0,48 0,37 0,46 0,57 0,15 0,36 0,32 0,42

o
CN



Tabela 32 Análise de variância do parâmetro da altura em mm da planta principal da pupunheira (Bactris gasipaes Kunth), coletada
a intervalo de 3 meses, durante o período de 18 meses de crescimento. EAFM, Manaus - AM. 1999-2002.

Causas da Variação GL
Quadrado Médio

Meses das Avaliações

i  12 15 18

Ir TTÍI^SÍ 533:3^ 1363.21nsFormas de Adubaçao (A) 6 3,15ns 140,30** 163,78** 446,40** 2518 00** 5909 95**
^  12,02ns 14,07ns 39,39ns 58,'30ns 179',89ns2  0,14ns l,36ns 20,48ns 33,39ns 86,84ns 128,32ns

3,84 11.79 15.86 29,61 129 96
328

Tabela 33 Análise de variância do paramêtro da altura em cm do primeiro perfilho da pupunheira
BactrisgasipaesK.uDíh), coletada a intervalo de 3 meses, durante periodo 9 meses de
crescimento. EAFM, Manaus-AM. 1999-2002.

Causas da Variação GL Quadrado Médio
Meses das Avaliações

O  3 6
Tipo de Planta (T) 1 4,85ns 0,12ns 153,95* 801,54*
Formas de Adubaçâo (A) 6 967,04** 1556,99** 3009,61** 6286 25**

6  12,24ns 14,49ns 89,85ns 173,94ns
2  45,44ns 19,63ns 3,87ns 80,76ns
26 33,38 36,05 109,52 n6,12

20.85 17j73 23,42 19,02
** - significativo a p < 1%; * = significativo a p < 5%; ns = não significativo

,52
:  20,31 20,37 17,48 15.67 Wu

* - significativo a p < 1%; * = significativo a p < 5%; ns = não significativo ^ —

o
-o



Tabela 34 Taxa de Crescimento Relativa da altura da planta (Rap), em cm/cm.3 meses, da pupunheira {Bacths gasiopaes Kunth)
com e sem espinhos e diferentes formas de adubação, obtida durante o crescimento da planta principal (18 meses) e
primeiro perfilho (9 meses) na Amazônia Central, EAFM, Manaus - AM. 1999 - 2002.

PLANTA PRINCIPAL PRIMEIRO PERFILHO

R altura (cm/cm. Smeses) R altura (cm/cm. Smeses)
Mai-Ago/99 Ago-Nov/99 Nov/99 Fev-Mai/00 Mai-Ago/00 Ago-Nov/00 Nov/00 Fev-Mai/01

Fe v/00

Tipo Com espinhos
de

0,52 0,31 0,42 0,64 0,30 0,18 0,27 0,46

Planta Sem espinhos 0,46 0,36 0,41 0,60 0,32 0,00 0,00 0,40
Formas 1) Testemunha -0,01 0,41 0,31 0,34 0,17 0,00 0,00 0,37

de 2) Estéreo na cova 0,66 0,28 0,39 0,68 0,34 0,27 0,30 0,39

Adubação 3) Adubo Mineral em cova 0,58 0,32 0,38 0,74 0,34 0,12 0,15 0,45

4) Estéreo em cobertura 0,50 0,28 0,44 0,58 0,53 0,21 0,31 0,39

5) Adubo Mineral em

cobertura

0,49 0,29 0,47 0,65 0,16 0,08 0,22 0,49

6) Estéreo 50% em cova +

Adubo mineral 50%
0,82 0,20 0,39 0,70 0,37 0,22 0,30 0,48

em cobertura

7) Adubo mineral

parcelado
0,38 0,56 0,52 0,65 0,28 0,29 0,27 0,47

o
00



Tabela 35 Analise de variância do parâmetro número de folhas verdes da planta principal da pupunheira ( Kunth),
coletado a inten'alo de 3 meses, durante o período de 18 meses de crescimento. EAFM, Manaus-AM. 1999-2002.

Causas da Variação GL Quadrado Médio

Meses das Avaliações
3 6 9 12 15 18

Tipo de Planta (T) 1 0,004ns 0,14ns 0,16ns 0,09ns 0,56ns 0,27ns
Formas de Adubação (A) 6 0,46ns 2,85** l,14ns 1,32** 1,87** 0,22ns
TxA 6 0,13ns 0,6 Ins 0,89ns 0,43 ns 0,20ns 0,12ns
Blocos 2 0,14ns 0,08ns 0,26ns 0,03ns 0,08ns 0,36ns
Residuo 26 0,27 0,75 0,58 0,24 0,43 0,20
C V (%) 10,22 16,34 14,43 8,61 9,38 7.49
if* = significativo a p < 1%; * = significativo a p < 5%; ns = não significativo

Tabela 36 Análise de variância do paramêtro do número de folhas verdes do primeiro perfilho da
pupunheira (Bactns gasipaes Kunth), coletado a intervalo de 3 meses, durante o período
de 9 meses de crescimento. EAFM. Manaus-AM. 1999-2002.

Causas da Variação GL Quadardo Médio

Meses das Avaliações
3  6

Tipo de Planta (T) 1 0,36ns l,48ns 0,73ns 0,26ns
Formas de Adubação (A) 6 11,34** 15,23** 14,44** 13,99**
TxA 6 0,48ns 0,32ns 0,1 Ins l,14ns
Blocos 2 0,19ns 0,76ns 0,42ns 0,003ns
Residuo 26 0,28 0,37 0,23 0,63
C V (%) 15,31 15,29 12,9 19,17
** = significativo a p < 1%;* = significativo a p < 5%;ns = não significativo

o
vo



Tabela 37 Taxa de crescimento relativa do número de folhas verdes cada 3 meses, da pupunhelra (BacirisgasiopaesKimth)
come sem espinhos e diferentes formas de adubação. obtida durante o crescimento da planta principal (18 meses)
e primeiro perfilho (9 meses), na Amazônia Central, EAFM, Manaus - AM. 1999 - 2002.

Tipo
de

Planta

TRATAMENTOS

Com espinhos

Sem espinhos

Formas 1) Testemunha

de 2) Estéreo na cova

Adubação 3) Adubo Mineral em cova

4) Estéreo em cobertura

5) Adubo Mineral em

cobertura

6) Estéreo 50% em cova +

Adubo mineral 50%

em cobertura

7) Adubo mineral

parcelado
R = Taxa de Crescimento Relativo

PLANTA PRINCIPAT.

R número folhas verdes
PRIMEIRO PERFILHO

R número folhas verdes
Mai-Ago/99 Ago-Nov/99 Nov/99 Fev-Mai/00 Mai-Ago/00 Ago-Nov/00 Nov/00 Fev-Mai/01

0,44

0,02

0,01

-0,15

0,15

0,12

-0,46

-0,08

0,04

0,18

-0,10

0,06

0,06

0,16

0,15

0,10

0,16

0,06

0,29 -0,26 0,14

0,14 -0,14 0,10

0,07 -0,01 0,04

0,20 -0,16 0,12

0,18 -0,22 0,19

0,51 -0,54 0,11

0,25 -0,11 0,09

0,14

0,15

-0,19

-0,20

0,13

0,15

Fev/01

-0,01

0,04

-0,03

0,04

0,04

0,02

-0,03

0,07

0,01

0,05

0,02

0,07

0,08

0,04



Tabela 38 ^ do parâmetro número de perfilhos da planta principal da pnpnnheira (Bactris gasipaes Kunth), coletado
a intervalo de 3 meses, durante o penedo de 18 meses de crescimento. EAFM, Manaus - AM. 1999-2002.

Causas da Variação
Quadrado Médio

Meses de Avaliações

Tipo de Planta (T) 0,0 Ins O.OOns 0,14ns 0,22ns l,47ns 0,62nsFormas de Adubação (A) 0,0 Ins 0,02ns 4,99** 20,92** 26,62**Tx A 0,03ns 0,27ns 0,3 Ons l,09ns 0,72nsBlocos 0,0 Ins 0,0 Ins 0,07ns 0,2 9ns 0,90ns 0,93 nsResiduo

C V (%) 410,75 250,66
** significativo a p < 1%; * = significativo a p < 5%; NS = não significativo

Tabela 39 Análise de variância do paramêtro do número de perfilhos da touceira da pupunheira
{Bactris gasípaesK\m\h.), coletado a intervalo de 3 meses, durante o período de 9 meses
de crescimento. EAFM, Manaus-AM. 1999-2002.

Causas da Variação GL Quadrado Médio

0

Meses das Avaliações
3  6 9

Tipo de Planta (T)
Formas de Adubação (A)
Tx A

Blocos

Residuo

1

6

6

2

26

ll,17ns

42,12**

4,08ns

4,50ns

6,19

4,38ns

51,19**

0,95ns

l,llns

1,32

4,65*

47,49**

l,12ns

l,54ns

0,94

4,24ns

46,19**

l,60ns

l,57ns

1,11CV (%) 42,72 17,02 14.78 14,6** = significativo a p < 1%; *- significativo a p < 5%;ns = não significativo



Tabela 40. Análise de variância do parâmetro área foliar total, em dm^, da planta principal da pupunheira (Bactns gasipaes Kunth),
coletado a intervalo de 3 meses, durante o período de 18 meses de crescimento. EAFM, Manaus - AM. 1999-2002.

Causas da Variação GL Quadrado Médio

3 6

Meses das Avaliações

9  12 15 18

Tipo de Planta (T) 1 15,16ns 368,28** 295,59* 20174,73** 5759,68ns 38312,32ns

Formas de Adubação (A) 6 7,29ns 487,15** 1054,08** 3639,46** 80226,41** 397635,03**

TxA 6 32,49ns 158,40** 415,55** 1229,85** 11397,85* 73492,79ns

Blocos 2 10,03ns 26,24ns 17,23ns 668,95ns 9437,20ns 7066,88ns

Residuo 26 16,78 37,43 63,04 241,44 3815,37 4872,35

CV (%) 30,86 26,84 26,84 24,45 23,24 34,49

** = significativo a p < 1%; * = significativo a p < 5%; ns = não significativo

Tabela 41. Análise de variâcia do parâmetro área foliar total, em dm2, da planta do primeiro perfilho
da pupunheira (Bactris gasipaes Kunth), coletado a intervalo de 3 meses, durante o
período de 9 meses de crescimento. EAFM - Manaus-AM. 1999-2002.

Causas da Variação GL Quadrado Médio

0

Meses das Avaliações

3  6 9

Tipo de Planta (T) 1 1960,35ns 232,04ns 7158,97** 20419,05*

Formas de Adubação (A) 6 5559,74** 19033,74** 13733,90** 68551,70**

TxA 6 910,50ns 1430,89ns 10147,48** 10351,75ns

Blocos 2 222,78ns 571,01ns 526,15ns 2017,61ns

Residuo 26 653,23 980,99 521,40 4207,6 Ins

C V (%) 44,71 30,59 24,62 28,93

** = significativo a p < 1%; * = significativo a p < 5%; ns = não significativo

to



Tabela 42 Taxa de crescimento relativa da área foliar (Taf), em dm^/dm^ 3 meses da pupunheira {Bactris gasiopaes Kunth)
com e sem espinhos e diferentes formas de adubação, obtida durante o crescimento da planta principal (18 meses)
e primeiro perfillio (9 meses), na Amazônia Central, EAFM, Manaus - AM. 1999 - 2002.

PLANTA PRINCIPAL PRIMEIRO PERFILHO

R área Foliar (dmVdm^ 3 meses)
IKAiAlViniNlUa

Mai/Ago/99 Ago/Nov/99 Nov/99

Fev/01

Fev/Mai/00 Mai/Ago/00 Ago/Nov/00 Nov/00

Fev/01

Fev/Mai/01

Tipo

de

Planta

Com espinhos 0,60 0,06 0,51 1,80 0,95 0,72 -0,19 0,91

Sem espinhos 0,30 0,43 0,89 1,11 0,90 0,40 -0,30 1,02

Formas 1) Testemunha -0,49 0,24 0,37 1,10 1,03 0,06 -0,76 0,92

de 2) Estéreo na cova 0,72 -0,22 0,76 2,00 1,07 0,60 0,20 0,88

Adubação 3) Adubo Mineral em cova 0,91 0,22 0,51 1,60 0,85 0,90 0,10 0,71

4) Estéreo em cobertura 0,71 0,08 0,67 1,32 1,14 0,61 -0,25 0,85

5) Adubo Mineral em
cobertura

0,06 0,17 1,61 0,96 0,88 0,17 -0,13 1.15

6) Estéreo 50% em cova +
Adubo mineral 50%

em cobertura

0,88 0,51 0,28 1,78 0,78 0,57 -0,75 1,27

7) Adubo mineral
parcelado

0,35 0,72 0,70 1,48 0,72 1,04 -0,10 0,95

R = Taxa de Crescimento Relativo



Tabela 43 Análise de variância do parâmetro peso matéria seca da parte aerea (folhas + estipe) em g. da planta principal da pupunheira
{Bactris gasipaes Kimth), coletado a intervalo de 3 meses, durante o período de 18 meses de crescimento. EAFM, Manaus
-AM. 1999-2002.

Causas da Variação GL Quadrado Médio

Meses das Avaliações
3 6 9 12 15 18

Tipo de Planta (T) 1 0,0002ns 0,0008** 0,0014* 0,0289** 0,0366* 0,4548*

Formas de Adubação (A) 6 0,0003ns 0,0007** 0,0013** 0,0048** 0,1669** 1,4865**
TxA 6 0,0003ns 0,0001** 0,0006ns 0,0016** 0,0245* 0,0749ns
Blocos 2 0,0003ns 0,0000ns 0,0002ns 0,0009ns 0,9999ns 0,025 Ins
Residuo 26 0,0003 0,0000 0,0003 0,0004 0,0086 0,0754

C V (%) 145,46 24,62 41,75 27,41 26,78 26,37
** significativo a p < 1%; * = significativo a p < 5%; NS = não significativo

Tabela 44 Analise de variância da matéria seca da parte aérea (folhas + estipe), em g, da planta do
primeiro perfilho da pupunheira (Bactris gasipaes Kunth), coletado a intervalo de 3
meses, durante o período de 18 meses de crescimento. AEFM, Manaus - AM. 1999-2002.

Causas da Variação GL Quadrado Médio.

Meses das Avaliações
0 3 6 9

Tipo de Planta (T) 1 0,0014ns 0,000Ins 0,0101* 0,0364ns

Formas de Adubação (A) 6 0,0047** 0,0133** 0,0224** 0,2032**

TxA 6 0,0007ns 0,0010* 0,0118** 0,0095ns

Blocos 2 0,0000ns 0,0002ns 0,0013ns 0,0304ns

Residuo 26 0,0000 0,0004 0,0015 0,0136

C V (%) 39,16 23,06 33,37 33,06

** = significativo a p < 1%; * = significativo a p < 5%; ns = não significativo



Tabela 45 Taxa de crescimento relativa da matéria seca da parte aérea (T^s), em g/g.3 meses da pupunlieira {Bactris gasiopaes
Kunth com e sem espinhos e diferentes formas de adubação, obtida durante o crescimento da planta principal e primeiro perfilho,
na Amazônia Central, EAFM,Manaus - AM. 1999 - 2002.

PLAI4TA PRINCIPAL PRIMEIRO PERFILHO

TRATAMENTOS R máteria seca (g/g.3 mesesl R máteria seca (g/g.3 meses)
Mai/Ago/99 Ago/Nov/99 Nov/99

Fev/01

Fev/Mai/00 Mai/Ago/00 Ago/Nov/00 Nov/00

Fev/01

Fev/Mai/01

Tipo

de

Planta

Com espinhos

Sem espinhos

1,07

0,72

0,19

0,61

0,25

0,71

2,05

1,21

1,09

1,08

0,69

0,42

0,18

-0,03

1,01

1,21
Formas 1) Testemunha -0,02 0,31 0,03 1,27 0,92 0,14 -0,61 0,68

de 2) Estéreo na cova 1,14 0,09 0,40 2,29 1,13 0,84 0,31 1,18

Adubação 3) Adubo Mineral em cova 1,46 0,24 0,28 1,89 0,77 0,87 0,47 0,99

4) Estéreo em cobertura 1,13 0,32 0,43 1,42 1,51 0,59 0,16 1,04

5) Adubo Mineral em

cobertura

0,44 0,40 1,52 1,01 1,20 0,06 0,08 1,18

6) Estéreo 50% em cova +

Adubo mineral 50%

em cobertura

1,29 0,76 0,00 2,02 1,11 0,48 -0,23 1,52

7) Adubo mineral

parcelado
0,83 0,69 0,70 1,51 0,98 0,93 0,35 1,18



Tabela 46 Taxa de Assimilação Liquida (TAL), em g/dm^ 3 meses da pupunheira (Bactris gasiopaes Kunth) com e sem espinhos
e diferentes foimas de adubaçâo, obtida durante o crescimento da planta principal (18 mese) e primeiro perfilho (9 meses), na
Amazônia Centrai, EFAM, Manaus - AM. 1999-2002.

PLANTA PRINCIPAL PRIMEIRO PERFILHO

TRATAMENTOS TAL (fi/dm 3 meses) TAL (g/dm 3 meses)
Mai/Ago/99 Ago/Nov/99 Nov/99 Fev/Mai/00 Mai/Ago/00 Ago/Nov/00 Nov/00 Fev/Mai/01

Fev/01 Fev/01

Tipo

de

Planta

Com espinhos 0,0059 0,0011 0,0017 0,0128 0,006^1 0,0027 0,0007 0,0056

Sem espinhos 0,0043 0,004 0,004 0,0074 0,0057 0,0018 -0,0003 0,0059
Formas 1) Testemunha -0,0002 0,0033 0,0005 0,0076 0,0062 -0,0002 -0,0032 0,0023

de 2) Estéreo na cova 0,0067 -0,0006 0,0034 0,0151 0,0660 0,0036 0,0016 0,0063

Adubaçâo 3) Adubo Mineral em cova 0,0084 0,0012 0,0021 0,0120 0,0042 0,0039 0,0022 0,0050

4) Estéreo em cobertura 0,0063 0,0017 0,0028 0,0010 0,0083 0,0024 0,0008 0,0055

5) Adubo Mineral em

cobertura

0,0026 0,0019 0,0080 0,0062 0,0059 0,0003 0,0003 0,0065

6) Estéreo 50% em cova +

Adubo mineral 50%

0,0075 0,0043 -0,0002 0,0124 0,0060 0,0022 -0,0019 0,0089

em cobertura

7) Adubo mineral

parcelado
0,0041 0,0057 0,0034 0,0080 0,0052 0,0037 0,0015 0,0061



Tabela 47 Análise de variânciado parâmetro número de estipes coletados a cada mês da
planta principal e perfilhes da pupunheira (Bactrís gasipaes Kunth);durante o
período de 12 meses: Planta principal (Agosto/2000 a Jiilho/2001); Perfilhes
(Maio/AbriI/2002). EAFM. Manaus - AM.

QUADRADO MÉDIO
CAUSAS DA VARIAÇAO GL PLANTA PRINCIPAL
Tipo de Planta (T) 1 0,33ns 14,67**
Formas de Adubação (A) 6 5,47** 38,73**
Tx A 6 0,08ns 1,55*
Tempo 11 3,07** 17,55**
Blocos 2 0,14ns 0,32ns
Resíduo 26 0,66 1,77
C.V. (%) 132,22 130,92



durante doze meses de ''

Quadrado MédioTempo Médio para
Palmitoprodução de Palmito Comprimento Diâmetro Médio

meses
Causas da Variação

Tipo de Planta (T)
Formas de Adubação (A)
Tx A

Blocos

Resíduo

C V (%)

Planta

Principal
1 12,50 *
6 39,59 **

6  1,20 ns

2 0,20 ns

26 2,1

6,12

Perfilho

10,45 ns

26,54 **

3,19 ns

16,22 ns

6.7

15,71

** = significativo a p<l%; * = significativo a p<5%t^
(a) = dados transformados V x + 0,5

Planta

Principal

0,41**

20,34**

0,06 ns

0,02 ns

0,03

3,84

Perfilho

1,42 ns

19,22 **

0,30 ns

1,15 ns

0,54

15,66
não significativo

Planta

Principal

0,003 ns

17,910 **

0,005 ns

0,017 ns

0,023

3,28

Perfilho

Palmito Liquido
Planta

Principal Perfilho

1,97 ns

0,54 ns

15,52 **

0,42 ns

0,64 ns

0,44

15,41

0,212 ns 296,40^
1179,84 ** 2366,41 **
3,39 ns 37,91 ns

90,69 ns

59,85

22,18

Residuo Basal

Planta

Principal

1,44 ns 362,26 *
1183,26 ** 2440,39 **
16,80 ns 80,91ns
13,00 ns 27,70ns

65,72

22,54

Perfilho

Residuo Apical
Planta

Principal
6,80 ns 134,76 ns

545,16 ** 1226,05 **
1,78 ns 0,93 ns
1,46 ns 30,61 ns

11,72 33.87

15,46 23,2

l




