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RESUMO 

 

Avaliação do desenvolvimento do estipe principal e da produção de palmito, em 

pupunheiras (Bactris gasipaes Kunth) submetidas a diferentes espaçamentos e formas 

de adubação mineral e orgânica, na Amazônia central. 

 

Visando o aproveitamento de resíduos orgânicos gerados na agricultura, a 

produção agrícola sustentável e a diminuição de custos na agricultura regional, o 

presente trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento da planta e da 

produção de palmito em pupunheiras submetidas a diferentes espaçamentos e formas 

de adubação mineral e orgânica, na Amazônia Central. O experimento foi 

desenvolvido na Agropecuária Jayoro Ltda, localizada no município de Presidente 

Figueiredo (AM). O delineamento experimental foi em blocos casualizados com três 

repetições, segundo esquema fatorial 2 x 5, sendo os fatores: espaçamentos (1 x 0,5 

m e 1 x 1 m) e adubação (mineral e orgânica), sendo os tratamentos constituídos de: 

adubação mineral, sob a fórmula 225-90-180 kg.ha-1ano-1 de N-P2O5-K2O, sendo o N 

e K2O parcelados em três vezes; adubação mineral (N e K2O parcelados em três 

vezes) + uma pá de esterco de galinha cova-1 ano-1; torta de filtro de cana-de-açúcar 

(duas pás cova-1 quatro vezes ao ano); e composto (torta de filtro + casca de 

guaraná, duas pás cova-1 quatro vezes ao ano); adubação mineral (N e K2O 

parcelados em três vezes) + composto (duas pás cova-1 quatro vezes ao ano). Entre 

as variáveis estudadas no crescimento da planta no fator adubação, os resultados 

mostraram melhor desempenho na adubação orgânica + mineral na altura da planta 

principal (115,57 cm), diâmetro do estipe (97,10 mm) e número de perfilhos (5,50), 

porém, com diferença significativa somente entre altura e diâmetro do colo, nos dois 

maiores valores. O número de folhas verdes nos tratamentos de adubação com 

composto e com torta de filtro apresentaram maiores valores (7,17 e 6,93 folhas, 

respectivamente). Em relação ao espaçamento, somente no número de perfilhos foi 

verificada diferença estatística, com maior número na densidade de 1 x 1 m (5,03). 

No diâmetro do estipe e número de folhas constatou-se uma tendência de melhor 

desempenho para o espaçamento de 1 x 1 m (79,17 mm e 6,89 folhas). As médias 

de altura da planta principal mostraram 82,07 cm no espaçamento 1 x 0,5 m, contra 

78,45 cm no outro espaçamento testado. Não verificou-se interação entre os fatores 

estudados nas variáveis altura, diâmetro, número de folhas e número de perfilhos.  
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Na produção de palmito, os tratamentos com adubação mineral + esterco e mineral 

+ composto apresentaram melhores valores para número de estipes colhidos, 

número de palmito, estipe tenro e palmito total (palmito + estipe tenro). O 

espaçamento de 1 x 0,5 m teve melhor desempenho  em todos os caracteres 

analisados na produção de palmito, com diferença significativa para o tratamento de 

1 x 1 m. Os resultados para matéria seca total, nos dois fatores estudados 

(adubação e espaçamento), não apresentaram diferença estatística, todavia, a 

adubação mineral teve melhor efeito, seguido de mineral + esterco. Na densidade, o 

tratamento 1 x 0,5 m teve melhor resultado. Também não foi verificada diferença na 

área foliar total, tanto na adubação quanto no espaçamento. Mesmo assim, a 

formulação com o composto teve melhor efeito, seguido de mineral + composto. Na 

densidade, o estudo da área foliar total mostrou que o tratamento 1 x 1 m foi mais 

eficiente entre os espaçamentos estudados. As formas de adubação e os 

espaçamentos adotados permitiram que o início da colheita do palmito ocorresse 15 

meses após o plantio, garantindo a precocidade na colheita. 

 

 

Palavras chave: Adubação, espaçamento, altura, palmito. 
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ABSTRACT 

 

Evaluation of  development of main shoot of peach palm (Bactris gasipaes Kunth) for  

heart-of-palm production under different spacing and forms of mineral and organic 

fertilization in the Central Amazonia region.  

 

The present work aimed to evaluate plant development and production of 

heart-of-palm (palmito) of peach palms under different spacing and forms of mineral 

and organic fertilization in the Central Amazonia region. This study also aimed to 

make use of agricultural organic residue, to enhance sustainable agricultural 

production and to reduce costs of regional agriculture. The experiment was carried 

out at the Agricultural Jayoro Company Ltd. area in the municipality of Presidente 

Figueiredo, (AM), Brazil. The experimental design was of randomized blocks with 

three repetitions following 2 x 5 factorial scheme, being the factors: spacing (1 x 0,5 

m and 1 x 1 m) and fertilization (mineral and organic). The treatments consisted of 

fertilization being the formula 225-90-180 kg.ha-1year-1 of N-P2O5-K2O, being N and 

K2O  in  three split plots; mineral fertilization (N and K2O in  three split plots + one 

shovel of manure pit-1 year-1;  filter cake of sugar cane (two shovels pit-1 four times a 

year) and compost (filter cake + guarana bark, two shovels pit-1 four times a year), 

mineral fertilizer (N and K2O in three split plots) + compost (two shovels pit-1 four 

times a year). Among the studied variables on plant growth factor in fertilization, the 

results showed better performance in organic + mineral fertilization at the height of 

the main plant (115,57 cm), stem diameter (97.10 mm) and number of offshoots 

(5,50), however there was significant difference between height and diameter at 

breast height for the two greatest values. Number of green leaves showed the 

highest values in the treatments with composted manure and filter cake (7.17 and 

6.93 leaves, respectively). In relation to spacing, the number of offshoots was the 

only statistical difference found showing higher number at the density of 1 x 1 m 

(5.03). A tendency of better performance was observed for the space of 1 x 1 m in 

relation to stem diameter and leaf number (79.17 mm and 6.89 leaves).  The height 

average values of the main plant showed 82,07 for 1 x 0,5 m spacing and 78,45 cm 

for the other spacing tested. There was no interaction between factors studied for the 

variables height, diameter, leaf number and offshoot number.  In relation to heart-of-

palm production, the mineral fertilization + manure and mineral + compost treatments 
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showed the highest values of harvested stems, number of heart-of-palm, tender stem 

and total heart-of-palm l (heart-of-palm + tender stem). The spacing of 1 x 0,5 m 

showed the best performance in all characters analyzed for heart-of-palm with 

significant difference for the 1 x 1 m treatment. The results for total dry matter for the 

factors fertilization and spacing did not present statistical difference, however mineral 

fertilization had the best effect followed by mineral + manure. Treatment of 1 x 0,5 m 

showed  the best result for density. There was no difference for total leaf area for 

both fertilization and spacing. Even tough, the compost formulation had best effect 

followed by mineral + compost. In relation to density, the study of total foliar area 

showed that 1 x 1 m treatment was the most efficient spacing. Fertilization and 

spacing made possible first harvesting 15 months after sowing optimizing the 

precocity of this crop. 

 

 

Keywords: fertilization, spacing, height, heart-of-palm. 
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1.    INTRODUÇÃO  

 

A pupunheira (Bactris gasipaes Kunth) é uma planta da qual todas as partes 

podem ser aproveitadas, embora sejam mais importantes economicamente os frutos 

e o palmito (Clement e Bovi, 1999). Nos últimos anos, o cultivo da pupunheira para a 

produção de palmito vem despertando o interesse de agricultores em todo o país, 

devido principalmente, à busca por novas opções de cultivo em substituição às 

fontes tradicionais desse produto, além de a espécie apresentar precocidade, 

rusticidade e perfilhamento, atributos ideais para a produção de palmito (Bovi, 1998).  

A pupunheira apresenta uma série de vantagens para produção de palmito 

em relação às outras palmeiras nativas, como o açaí (Euterpe oleracea Martius) e a 

juçara (Euterpe edulis Martius), que são exploradas de forma extrativista, portanto 

apresentando restrições legais e risco de extinção (Chaimsohn, 2000; Chaimsohn, 

2002).  

A pupunheira quando cultivada em condições adequadas, apresenta rápido 

crescimento, produzindo palmito de boa qualidade e o fato de produzir perfilhos, 

confere à espécie o caráter de cultivo perene (Ramos et al.,  2004). 

Para a produção de palmito de pupunheira, a população de Yurimaguas 

(Pampa Hermosa), de acordo com Mora Urpí et al. (1999), apresenta-se mais 

adequada pela inexistência de espinhos no estipe e na bainha, o que facilita o 

manejo da planta e a extração do palmito. Essa população apresenta, ainda, 

material promissor para programas de melhoramento, pois algumas plantas 

produzem palmito de mais de 45 cm de comprimento (Yuyama et al., 2002), o que 

possibilita maior rendimento por estipe. 

Talvez por se tratar de uma espécie amazônica, os estudos relacionados à 

adubação de pupunheiras ainda são poucos. Silva e Falcão (2002) concordam que 

os conhecimentos de nutrição mineral da pupunheira são relativamente escassos e 

incipientes, faltando dados mais consistentes sobre sua demanda nutricional. 

Nesse aspecto, um dos principais problemas na região Amazônica é a baixa 

fertilidade dos solos para o desenvolvimento agrícola (Alfaia e Oliveira, 1997).  

Segundo Molina (1999; 2000), os melhores solos para a pupunheira são 

aqueles profundos, ligeiramente argilosos, com topografia plana ou ligeiramente 

ondulada e com nível de fertilidade média a alta. 

Estudos sobre adubação da pupunheira para a produção de palmito foram 
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realizados também em outros países, bem como em outras regiões do Brasil: 

Zamora (1985); Zamora e Flores (1985); Herrera (1989) em Costa Rica; Gomes et 

al. (1988) em Ouro Preto d'Oeste, RO; Cantarella e Bovi (1995) em Ubatuba, SP, 

os quais não apresentam informações suficientes para serem aproveitados nesta 

região, onde os solos são de baixa fertilidade (Flores, 2003).  

Conforme Yuyama (1997), o emprego de adubo mineral na pupunheira torna-

se prática importante para o sucesso do seu cultivo, porém, o nível de matéria 

orgânica é fator primordial para a produção de palmito. 

A adubação orgânica em pupunheira para produção de palmito foi pouco 

estudada, destacando-se os trabalhos de Yuyama et al. (2001; 2002), constatando 

que a adição de 2,5 kg de esterco de galinha na cova proporcionou o mesmo 

crescimento ou crescimento superior às plantas quando comparada a tratamentos 

com adubação mineral. Também merece destaque, trabalho de Nascimento et al. 

(2005), avaliando o efeito do esterco de bovino em presença e ausência de NPK 

para produção de palmito em pupunheira, na localidade de Areia, Paraíba. 

Outros trabalhos foram desenvolvidos com finalidade de avaliar a produção 

de palmito de pupunheira com adubação orgânica, sem, contudo, satisfazer a 

demanda regional para esse segmento produtivo. 

A Agropecuária Jayoro, localizada no município de Presidente Figueiredo, 

possui 4,5 mil hectares com plantios de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) 

e 400 hectares de cultivo de guaraná (Paullinia cupana var. sorbilis (Martius) Duke), 

produzindo, portanto, açúcar, álcool e extrato de guaraná. Embora os resíduos 

estejam sendo aproveitados na própria usina, na geração de energia para os fornos 

e nos plantios, como fertilizante, a intenção na diversificação da produção gerou a 

ideia de se produzir palmito tendo como fonte de nutrientes os resíduos gerados na 

empresa. 

 Nesse contexto, visando o aproveitamento de resíduos orgânicos gerados na 

agricultura, a produção agrícola sustentável e a diminuição de custos na agricultura 

regional, este trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento da planta e da 

produção de palmito em pupunheiras submetidas a diferentes espaçamentos e formas 

de adubação mineral e orgânica, na Amazônia Central. 

 

 

2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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2.1 Classificação Botânica 

 

A pupunheira é uma planta da família arecaceae (Palmae), gênero bactris e 

espécie Bactris gasipaes Kunth (Dahlgren, 1936). No gênero Bactris são reconhecidas 

73 espécies e 21 variedades que se distribuem desde o sul do México e Caribe até o 

sul do Brasil e Paraguai, com maior diversidade na Amazônia (Henderson, 2000). 

Henderson et al. (1995) consideram B. gasipaes e B. macana como espécies 

distintas. Contudo, Henderson (2000) afirmou que ambas são vegetativamente 

idênticas e que diferem apenas quanto ao tamanho e formato dos frutos. Baseado 

nisso, reconheceu a forma cultivada, com frutos grandes, como B. gasipaes var. 

gasipaes e a forma silvestre, com frutos menores, como B. gasipaes var. chichagui. 

São consideradas sinonímias para Bactris gasipaes: B. ciliata (Ruiz & Pav.) Mart.; B. 

insignis (Mart.) Baillon; B. speciosa (Mart.) H. Karst.; B. speciosa var. chichagui 

(Mart.) H. Karst.; B. utilis (Oerst.) Benth. & Hook. f. ex Hemsl.; Guilielma chontaduro 

Triana; G. ciliata (Ruiz & Pav.) H. Wendl.; G. gasipaes (Kunth) L. H. Bailey; G. 

insignis Mart.; G. speciosa Mart.; G. utilis Oerst.; Martinezia ciliata Ruiz & Pav. 

(Henderson et al., 1995; Mora Urpí et al., 1997). 

Plantas dessa espécie tendem a formar touceiras com 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. Mora Urpí e Clement (1985); Chávez Flores 

(1987); Chávez Flores et al. (1990); Villachica (1996b) informam que em 

Yurimaguas (Peru) existem populações que se caracterizam por serem inermes. 

Os perfilhos se formam na base do tronco (estipe) da planta principal (mãe) 

em número variável. Segundo Mora Urpí (1999) o número de perfilhos varia 

segundo o genótipo e o ambiente de 0 a 12 ou 14 (Figura 1).  
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                        Foto: autor, 2010 

 

Figura 1 – Detalhe dos perfilhos de pupunheira, orientados pelo estipe 

principal. 

 

O ápice do estipe (tronco) sustenta uma coroa formada por 15 a 25 folhas, 

pinadas, que apresentam um eixo principal (raquis), com folíolos distribuídos ao 

longo deste (Figura 2) e todas as partes da folha apresentam espinhos pequenos 

(Villachica, 1996b). As folhas medem entre 1,5 e 4,0 m de comprimento e entre 30 e 

50 cm de largura. 
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                 Foto: autor, 2009 

 

Figura 2 – Ilustração da disposição das folhas na planta adulta de 

pupunheira. 

 

As inflorescências (Figura 3) são monoicas, originam-se nas axilas das 

folhas senescentes e inicialmente estão protegidas por uma espata (canoa), 

também recobertas com espinhos pequenos. Quando a espata se abre é 

liberado o racimo da inflorescência (Clement, 2000), composto por uma ráquis 

principal com muitas ráquilas (entre 20 e 75) cada uma, medindo entre 15 e 30 cm 

de comprimento (Valle, 1986). As flores são encontradas nas ráquilas, geralmente 

entre 10.000 e 30.000 flores masculinas ou estaminadas e entre 50 e 1.000 flores 

femininas ou pistiladas, que formarão os frutos (Valverde, 1986). 

Segundo Clement et al. (2001), embora a pupunheira seja alógama, a 

autopolinização poderá ocorrer de três formas: dentro da mesma inflorescência (por 

intermédio de insetos, vento ou gravidade durante a abscisão das flores 

estaminadas), entre inflorescências do mesmo estipe (evento mais raro, pois as 

inflorescências normalmente abrem-se em sequência, com alguns dias de intervalo), 

e entre inflorescências em estipes diferentes dentro da mesma touceira 

(provavelmente, mais ou menos comum). Isso sugere que a autopolinização e, 

consequentemente, a endogamia e a redução de heterozigosidade nas progênies 
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são mais ou menos frequentes (Mora Urpí et al., 1997). 

A polinização da pupunheira é predominantemente alógama (cruzada). A 

polinização é efetuada principalmente por Curculionideos dos gêneros 

Andranthobius (América Central) e Phyllotrox (Amazônia) (Mora Urpí, 1982; 

Listabarth, 1996), e Nitidulideos do gênero Epurea (Listabarth, 1996). 

 

 

 
    Foto: autor, 2009 

 

Figura 3 – Inflorescência da pupunheira, protegida por uma espata, chamada 

canoa. 

 

O fruto é uma drupa (ovoide e cônico), de cor verde (imaturos) e amarela, 

alaranjada ou vermelha quando maduros (Figura 4). 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 preto (Mora, 1986), o 

mesocarpo é branco. 
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                   Foto: autor, 2010 

 

Figura 4 – Detalhe da diversidade de tamanhos e cores nos frutos da 

pupunheira. 

 

2.2 Distribuição geográfica 

 

Em estudo sobre os recursos genéticos da pupunheira, Clement et al. (2001), 

destacam que durante o processo de domesticação, a pupunha foi distribuída a 

partir de seu(s) centro(s) de origem para a maioria das regiões do trópico úmido 

americano. Na época da conquista das Américas, a pupunha foi distribuída do 

sudeste de Honduras (16º N) ao centro sul da Bolívia (18º S), e do sudoeste de 

Costa Rica (84º W) ao leste da Amazônia brasileira (46º W). Sempre ocorre abaixo 

de 1.200 m de altitude, em lugares com pluviosidade acima de 1.500 mm, e em 

solos de textura média a pesada, bem drenados (Mora Urpí et al., 1997). 

Segundo Flores (2003), os limites da distribuição geográfica da pupunha foram, 

possivelmente, demarcados 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 
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cultivadas (Mora Urpí, 1984; Chávez Flores, 1987; Villachica, 1996a). 

 

2.3 Usos tradicionais e importância econômica da pupunheira 

 

A domesticação da pupunheira começou, provavelmente, devido ao interesse 

dos primeiros povos americanos por sua madeira (Patiño, 1989), sempre preferida 

para a fabricação de instrumentos de pesca, caça e guerra, por sua flexibilidade e 

dureza. Além disso, a pupunheira produz frutos comestíveis de sabor agradável e 

alto valor nutritivo, destacando-se elevados teores de caroteno, de proteína e de 

gordura. Os frutos das populações silvestres, ricos em óleo, oferecem uma 

importante fonte de energia, e poderia ter incentivado sua domesticação como 

fruteira (Clement et al., 1989). Porém, não há dúvida de que o resultado final do 

processo de domesticação da pupunha é a produção de frutos amiláceos (Mora 

Urpí et al., 1997). 

Atualmente, a pupunheira apresenta cinco utilizações básicas: fruto cozido, 

óleo, farinha, ração animal e palmito (Bonaccini, 1997). 

Para Clement et al. (2001), a pupunha ainda mantém alguma importância na 

subsistência das populações tradicionais da Amazônia, embora raramente chegue a 

uma produção suficiente para registros oficiais. A despeito de muito esforço para 

fomentar maior utilização do fruto a partir de 1975, quando se iniciou o programa do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), o consumo de pupunha em 

suas formas tradicionais não aumentou significativamente na Amazônia.  

Conforme Araújo (2008), o mercado potencial da pupunheira como fruteira é 

grande, pois o fruto apresenta qualidades nutritivas, organolépticas e químicas que 

podem ser exploradas em novos produtos e mercados (Clement e Mora Urpí, 1988; 

Clement, 2000). No entanto, o mercado do fruto da pupunheira está essencialmente 

limitado ao uso mais tradicional, o consumo humano direto (Yuyama et al.,  2003), 

pois até o momento nenhum empreendedor brasileiro tem-se esforçado para ampliar 

o mercado. Além do fruto, existe a demanda de mercado para farinha seca, porém a 

razão custo/benefício é geralmente negativa (Clement, 2000).  

A pupunheira produz, além dos frutos, palmito comestível de ótima qualidade. 

O potencial da pupunheira para a produção de palmito cultivado é considerado maior 

que o das demais palmáceas utilizadas para tal finalidade (Araújo, 1996). 

Clement et al. (2001), reconhecem que atualmente, a exploração do palmito 
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está captando o entusiasmo de produtores e empresários em muitas partes do Brasil 

e do exterior. 

O palmito da pupunha é uma hortaliça de alto apelo gastronômico, asseguram 

Kerr et al. (1997), enquanto Freitas e Fugman (1990) afirmam que, do ponto de vista 

energético, o valor alimentício do palmito é muito baixo, porém, pode ser 

considerado um bom fornecedor de minerais. 

O interesse para cultivar a pupunha está aumentando fortemente nos últimos 

anos (Villachica, 1996a), especialmente para a produção de palmito. Fatores como a 

existência de um mercado internacional e a disponibilidade de tecnologia para o 

cultivo e industrialização da pupunha para palmito têm facilitado esse aumento 

Segundo Verruma-Bernardi et al. (2007), o esgotamento da oferta de matéria 

prima proveniente da coleta extrativa no centro sul e a intensificação da fiscalização 

de órgãos oficiais impedindo a devastação predatória, têm provocado o alto preço do 

produto no mercado nacional e internacional, estimulando o investimento na 

produção racional para palmito industrializado. 

No Brasil, a partir do fim da década de 1990 tem havido tendência crescente 

de aumento da área cultivada com a pupunheira. Em 2005, a área plantada no país 

atingiu aproximadamente, 13 mil hectares, com mais de 40 mil toneladas de palmito. 

Conforme dados de 2005, Goiás, Bahia e São Paulo estão entre os três maiores 

Estados brasileiros em quantidade produzida de palmito cultivado (em ordem 

decrescente). Em relação à quantidade produzida na extração vegetal, o estado do 

Pará é o maior produtor, seguido de Santa Catarina e São Paulo (Anefalos et al., 

2007). 

Barros (2011), comentando pesquisa da consultoria Nielsen encomendada 

pela Inaceres, mostra que a participação do palmito pupunha no mercado nacional 

pulou de 19,5 % em 2009 para 24 % em 2010, com tendência altista em 2011. Ao 

mesmo tempo, o palmito de extrativismo recuou de 80% para 76% em participação 

de mercado. Apesar da distância ainda grande, é uma sinalização importante, que 

segue uma tendência já consolidada nos demais países produtores.  

No mundo, de acordo com Anefalos et al (2007), até 1994 havia tendência de 

crescimento das exportações brasileiras, que só foram retomadas a partir de 2002. 

Desse ano em diante os preços médios anuais de palmito em conserva exportado 

aumentaram a taxas crescentes, atingindo, em 2006, média de US$1.94 a lata de 

400g (ou US$ 4.84 kg-1 FOB). As mesmas autoras, destacando dados da Secretaria 
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de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento (SECEX/MDIC), mostram 

que as exportações de palmito em conserva, que foram de, aproximadamente, 6 mil 

toneladas em 1989, atingiram o auge em 1993, com mais de 10 mil toneladas, 

apresentando em 2006 menos de 2.000 toneladas.  

O mercado mundial para palmitos movimenta R$ 350 milhões. O Brasil, 

principal produtor e consumidor do produto, nesse âmbito, representa a maior parte 

disso - 74,3 %, com estimadas 45 mil toneladas por ano. Grande parte da produção 

nacional ainda fica no mercado interno e, talvez por isso, ainda tenha origem 

extrativista, legal e ilegal. Na sequência vêm Costa Rica e Equador, cuja produção é 

voltada quase que inteiramente aos mercados americano e europeu (Barros, 2011).  

Os investimentos em tecnologia para produção da pupunheira no Brasil, são 

de extrema relevância, notadamente, quando se destinam à produção de palmito, 

em virtude da enorme contribuição contra o extrativismo vegetal, via de regra 

predatório, e da preservação das espécies exploradas com esse fim.  

 

2.4 Características ecológicas da pupunheira 

 

2.4.1 Clima 

 

 A pupunheira pode ser cultivada nas mais diferentes condições climáticas 

(subtropical a equatorial), entretanto, o maior desenvolvimento vegetativo foi 

verificado em regiões quentes e úmidas, com temperatura média anual acima de 22 

ºC e precipitação anual acima de 1600 mm, bem distribuídas durante o ano 

(Villachica, 1996a; Mora Urpí, 1984).  

A altitude deve ser inferior a 1200 m, em relação ao nível do mar (Villachica, 

1996b; Mora Urpí, 1984). A pupunheira é planta de pleno sol (heliófita) e não 

necessita de sombreamento. 

 

2.4.2 Solo 

 

 A pupunheira é tolerante a acidez do solo, pois se desenvolve em solos 

ácidos com pH entre 3,6 a 4,5; porém, o crescimento adequado depende do nível de 

fertilidade do solo e da matéria orgânica (Villachica, 1996a). Respostas favoráveis à 

calagem, adubação química e adubação orgânica devem estar relacionadas à 
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disponibilidade do nutriente no solo, pois a calagem aumenta o pH do solo, bem 

como a disponibilidade de nutrientes (Malavolta et al., 1989). 

 O sistema radicular superficial da pupunheira, geralmente se associa com 

fungos micorrízicos do tipo vesiculares-arbusculares (FMA), que proporcionam 

melhor assimilação do fósforo (Mora Urpí et al., 1982), contribuindo para o 

crescimento da planta, especialmente em solos saturados com alumínio (Janos, 

1977; Ruíz, 1993; Clement e Habte, 1995). 

 Rothschuh et al. (1983) e Mora Urpí et al. (1984) sustentam que, mesmo que 

as condições climáticas de determinada região sejam favoráveis ao desenvolvimento 

da espécie, o cultivo econômico só terá sucesso se o solo for bem drenado, já que a 

planta não suporta excesso de água. 

 Quanto à topografia, deve-se dar preferência a áreas planas ou levemente 

onduladas, pois essas facilitam o manejo cultura. Devem-se evitar solos com alta 

declividade, mal drenados e rasos (Flores, 2003). 

 

 

2.4.3 Pragas, doenças e outros predadores 

 

 Alguns problemas fitossanitários da pupunheira foram examinados. Podem 

ocorrer diversas doenças nas mudas em viveiro, como também em plantas no 

campo, tais como: Phytophthora, Fusarium, Pestalotiopsis, Colletotrichum, 

Curvularia, que ainda devem ser avaliadas quanto à patogenicidade e prejuízo à 

cultura (Mora Urpí et al., 1982; Vargas, 1989; 1993). Fungos, que afetam o fruto ou a 

folhagem incluem a podridão negra do fruto (Alves e Chávez Flores, 1982), a 

antracnose (Alves e Batista, 1983; Clement e Habte, 1994) e a queima-do-fio (Lourd 

e Alves, 1987). A queda dos frutos é causada por uma combinação de nutrição 

deficiente, especialmente de micronutrientes, e um percevejo da ordem Heteroptera 

(Couturier et al., 1991). 

 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 são: ratos, coelhos, preás, 

cutias que comem o palmito em mudas ou plantas menores no campo.  
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2.5 Produção de pupunheira para palmito – adubação e espaçamento  

 

Segundo Molina (1999), a pupunheira para produção de palmito é um cultivo 

relativamente novo, informações sobre seu manejo agronômico e desenvolvimento 

são muito poucas.  

Conforme Bovi et al. (1997) a pupunheira é exigente, especialmente nas 

propriedades físicas e químicas do solo, extraindo grande quantidade de nutrientes 

para seu desenvolvimento. 

Contudo, Silva e Falcão (2002), garantem que os conhecimentos de nutrição 

mineral da pupunheira (Bactris gasipaes Kunth) são relativamente escassos e 

incipientes, faltando dados consistentes sobre sua demanda nutricional desde a fase 

de viveiro até a fase de produção. 

Bovi et al. (2002), visando estudar os efeitos da adubação NPK em solo 

aluvial álico e arenoso, no crescimento inicial de pupunheiras, verificaram que em 

solo arenoso e de baixa fertilidade a pupunheira apresenta resposta linear, positiva e 

significativa, de crescimento às adubações com N e K e ausência de resposta ao P.  

Embora Flores (2003) garanta que grande parte dos plantios de pupunheira 

para palmito se encontram instalados em solos ácidos (Molina, 1999) destaca que a 

acidez afeta algumas características químicas e biológicas do solo, reduzindo o 

crescimento das plantas.  

Entretanto, a prática de calagem e adubação eleva o pH do solo; contribui 

para o aumento da disponibilidade de nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre e 

molibdênio, neutralizando o alumínio e/ou manganês trocáveis; fornece cálcio e 

magnésio para as plantas e eleva a saturação de base, equilibrando a relação K; Ca; 

Mg (Sanches e Salinas, 1981; Vieira, 1988; Borges, 1994) 

Em busca de uma fórmula de adubação para produção de palmito de pupunheira 

Yuyama (1997), apresenta a fórmula de 225-90-180 de N-P2O5-K2O kg.ha-1 ano-1, por 

propiciar maior desenvolvimento das plantas em relação às sem adubação 

(testemunha) que apresentaram menor desenvolvimento. O resultado foi 

confirmado por Yuyama et al. (1999), ao apresentar dados do primeiro ano de 

produção de palmito de pupunheira e Yuyama et al. (2001), estudando o efeito da 

calagem e adubação química no crescimento da pupunheira na região. 

Avaliando a caracterização dos sintomas de carências de macro e 

micronutrientes, e a identificação dos níveis analíticos associados às carências 
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minerais em mudas de pupunheira, Silva e Falcão (2002), constataram que as 

deficiências dos nutrientes nas mudas de pupunheiras se traduziram por sintomas 

típicos e facilmente identificáveis. Os autores verificaram ainda que todas as 

deficiências obtidas produziram profundas modificações no desenvolvimento da 

pupunheira na sua fase inicial.  

Pesquisando o efeito da aplicação de lâminas de irrigação e níveis de 

adubação nitrogenada na produção de palmito de pupunheira, Ramos et al. (2004) 

confirmam que houve efeito significativo dos tratamentos (irrigação e adubação) para 

todas as variáveis relacionadas à produção.  

Segundo Yuyama (1997), o emprego de adubo mineral na pupunheira torna-

se prática importante para o sucesso do seu cultivo, porém, o nível de matéria 

orgânica é fator primordial para a produção de palmito. 

Pesquisando a produção de palmito do estipe principal e do primeiro perfilho 

da pupunheira Flores e Yuyama (2007), utilizando diferentes fontes e formas de 

adubação (orgânica e mineral) em latossolo amarelo, inferiram que a produção 

líquida de palmito foi maior nos tratamentos com esterco em cobertura.  

A densidade de plantio pode interferir diretamente na produção e quantidade 

do palmito por área (Flores, 2003). Segundo Chalá (1993), as densidades de 16.666 

e 14.813 plantas.ha¹ produziram 2.989 e 2.222 kg.ha¹, respectivamente, após um 

ano de plantio, e os resultados 12 meses após a primeira colheita foram similares. 

Yuyama et al. (1998), destacam que alta densidade tende diminuir o diâmetro do 

palmito, porém, aumenta a porcentagem de palmito colhido. Contudo, para Yuyama 

(1997), a densidade ideal variará conforme o mercado pretendido, com menor 

densidade para o mercado de interno (churrascaria e restaurante) e maior densidade 

para o mercado para exportação. 

Estudando os efeitos da densidade de plantas e doses de adubação na 

produção de palmito de pupunheira, Yuyama et al. (2005), concluíram que as doses 

de adubação NPK de 225-90-180 e 225-25-180 kg.ha-1 na densidade de 10.000 

plantas.ha-1 apresentaram maior produção de palmito. 

 

2.5.1 Resíduos de guaraná e cana-de-açúcar na adubação de pupunheira 

 

 A utilização de resíduos orgânicos de origem animal ou vegetal, tais como 

estercos de animais, compostos orgânicos, húmus de minhoca e biofertilizantes, tem 
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sido praticada na fertilização dos solos (Santos, 1992). 

De modo geral, os materiais orgânicos, além de melhorar as condições físicas 

e biológicas do meio, desempenham importante papel na nutrição das plantas por 

apresentar nutrientes em sua constituição, como o nitrogênio, o fósforo e o potássio 

(Malavolta et al., 2002).  

Não se tem conhecimento de pesquisas visando a utilização de resíduos de 

guaraná (Paullinia cupana var. sorbilis (Martius) Duke) e de cana-de-açúcar 

(Saccharum officinarum L.) na produção de pupunheira para palmito, entretanto, é 

fato o aproveitamento de resíduos de cana-de-açúcar, em vários ramos da 

agricultura. 

Santos et al. (2005) verificaram que a torta de filtro apresentou melhores 

resultados em relação aos outros dois substratos comerciais, na produção de mudas 

de hortaliças.  

Avaliando o uso de substrato de bagaço de cana e torta de filtro, Serrano et 

al. (2006), verificaram que de modo geral, as mudas cultivadas no substrato 

composto por resíduos da agroindústria canavieira e no substrato comercial, ambos 

fertilizados com adubo de liberação lenta, foram as que apresentaram melhor estado 

nutricional, comprovado pelos teores de nutrientes associados ao ótimo crescimento.  

 

2.5.2     Matéria seca e área foliar 

 

  Clement e Bovi (2000) propondo a padronização de medidas de crescimento 

e produção em experimento com pupunheiras para palmito, afirmam que a 

experimentação com palmeiras visando a produção de palmito é diferente àquela 

destinada a frutos. Devido a colheita periódica e constante, as plantas apresentam-

se em permanente estádio vegetativo (Clement, 1995), e a velocidade com que a 

fitomassa cresce após cada colheita torna-se um indicador da produtividade e da 

vida econômica do cultivo. Os autores sugerem ainda que a análise de crescimento 

em pupunheira é altamente recomendada, tanto para experimentos agronômicos, 

como para critério de seleção, e de fato, a maioria dos experimentos realizados até o 

momento faz uso de algum tipo de análise de crescimento. O crescimento da planta 

pode ser avaliado por meio de medidas de diferentes tipos, sendo as mais comuns: 

numéricas, lineares, massa e superficiais. O uso de uma e/ou de outra depende 

principalmente dos objetivos do pesquisador, bem como da disponibilidade de 
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material, mão-de-obra, tempo e equipamentos necessários para a realização das 

medidas.  

A massa seca é utilizada preferencialmente à massa fresca, pois o teor de 

água é variável, dependendo das condições de cultivo, colheita e armazenamento 

pós-amostragem, enquanto a área foliar é maneira pela qual se estima, 

teoricamente, a superfície fotossinteticamente ativa (Bovi et al., 1997).  

O crescimento também pode ser acompanhado a partir de unidades 

estruturais morfológicas ou anatômicas, como número de ramificações, folhas, 

flores, frutos e raízes. Estas medidas podem fornecer informações importantes 

quanto à fenologia e são, muitas vezes, utilizadas para detectar respostas 

diferenciais dos efeitos de tratamento (Benincasa, 1988).  

É importante frisar que relações alométricas, para determinação de biomassa 

e área foliar, precisam ser validadas para cada germoplasma e ambiente (latitude, 

altitude, solo, adubação, irrigação, densidade), pois são parâmetros altamente 

plásticos, ou seja, possuem baixa herdabilidade (Clement, 1995). 

 Nogueira e Conceição (2000) afirmam que a produção de matéria seca é 

determinada pelo número de estipes (perfilhamento) da planta, supondo-se que o 

fator genético seja também o mais importante, além dos já mencionados, o que 

influencia na produção da matéria seca.  

Em estudo sobre matéria seca em pupunheira, na Amazônia, Flores (2003) 

constatou que as curvas de matéria seca, entre os tipos de planta e formas de 

adubação, comportaram-se de maneira semelhante à área foliar, pois o número de 

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

dependem 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), 

contribuindo para o peso da matéria seca. Comparando as médias da área foliar nas 

formas de adubação, não foi verificada diferença significativa, aos três meses, mas 

dos seis aos 18 meses há variação entre as diferentes formas de adubação, pois 

analisando isoladamente fica muito complexa a interpretação, uma vez que a partir 

dos 9 meses surgem os perfilhos, com diferentes números de folhas que ajudam 

ainda mais no desenvolvimento  da planta e, consequentemente, na área foliar.  

Carvalho et al. (2006) observaram que a distribuição de massa seca para os 

diferentes órgãos da planta variou de acordo com os níveis de luminosidade. As 

plantas apresentaram diferenças significativas na produção de massa seca da raiz e 
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parte aérea. A proporção de massa seca direcionada para as raízes aumentou nas 

plantas crescidas a 100 % de luz; a parte aérea, diferentemente do sistema 

radicular, teve diminuição da massa seca no tratamento que recebeu maior 

luminosidade. Em relação a área foliar os mesmos verificaram que plantas de S. 

coronata apresentaram maior área foliar total quando crescidas a 100 % de 

luminosidade, e que, em condições de baixa disponibilidade de luz, o aumento da 

área foliar específica não foi tão elevado para impedir a redução da área foliar total. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar o desenvolvimento da planta e da produção de palmito, até o primeiro 

corte, em pupunheiras submetidas a dois espaçamentos e adubadas com fertilizantes 

minerais e orgânicos, na Amazônia Central. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Estimar o crescimento da planta principal de pupunheiras, submetidas a 

diferentes espaçamentos e formas de adubação mineral e orgânica; 

 Avaliar o rendimento de palmito de plantas submetidas a diferentes 

espaçamentos, no primeiro ano de produção; 

 Avaliar o rendimento de palmito de plantas submetidas a diferentes formas de 

adubação mineral e orgânica, no primeiro ano de produção; 

 Avaliar a precocidade na produção de palmito de plantas submetidas a 

diferentes espaçamentos e formas de adubação mineral e orgânica. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Localização da área do experimento 

 

A Agropecuária Jayoro Ltda está localizada no município de Presidente 

Figueiredo (AM), km 120 da Rodovia BR 174, que liga Manaus/AM ao estado de 

Roraima, cujas coordenadas geográficas são: Latitude: 01º 96’ 04” S e Longitude: 60º 

14’ 37” W. 

A empresa possui 4,5 mil hectares com plantio de cana-de-açúcar e 400 

hectares de cultivo de guaraná, produzindo, portanto, açúcar, álcool e guaraná.  

O clima da região, segundo a classificação de Köppen (1948), é do tipo Ami, 

caracterizado por apresentar-se chuvoso, úmido e quente, com maior incidência de 

chuvas no período de dezembro a maio (Tabela 1).  
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Tabela 1 – Dados mensais e anuais de precipitação (mm) na Agropecuária Jayoro Ltda, município de Presidente Figueiredo/AM, 

no período de 2007 a 2009. 

 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual  
 

2009 450,00 373,00 385,00 136,00 587,00 279,50 253,80 56,00 85,50 154,90 80,00 243,50 3.084,20  
 

N 22 17 20 14 25 21 17 5 8 9 4 13 175  
 

2008 250,50 287,50 335,50 414,50 495,50 324,70 223,50 287,50 179,50 324,50 280,00 385,00 3.788,20  
 

N 14 15 19 22 27 24 19 11 14 18 11 21 215  
 

2007 384,50 124,50 625,50 499,50 437,00 235,00 182,50 171,00 94,00 209,50 65,00 447,50 3.475,50  
 

N 21 9 23 25 24 16 17 19 12 14 8 14 202  
 

        N = número de dias de chuva 
        Fonte: Agropecuária Jayoro Ltda. 
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A temperatura é uniforme ao longo de todo o ano, variando entre a máxima de 

38 ºC e a mínima de 20 ºC. A umidade relativa do ar apresenta-se alta e uniforme 

durante o ano, sendo de 97 % o valor médio (Nava et al., 1998).  

Na região do município de Presidente Figueiredo, ocorrem areias quartzosas, 

laterita hidromórfica e latossolo amarelo (Nava et al., 1998). O experimento foi 

instalado em área de latossolo amarelo. 

 

4.1.1 Histórico da área de plantio 

 

No primeiro ano após abertura da área, foi cultivada macaxeira (Manihot 

esculenta Crantz), sem uso aplicação de adubo e posteriormente, cana-de-açúcar, 

durante três anos. Após a colheita da cana, a área foi preparada para a implantação 

do experimento. Resíduos de adubação da cana devem constar na análise de solo 

feita antes da instalação do plantio. 

 

4.2 Preparo das mudas 

 

As mudas foram formadas no viveiro de mudas da Coordenação de 

Pesquisas em Ciências Agronômicas – CPCA do INPA, em Manaus/AM. 

O material genético para formação das mudas é originário de pupunheiras 

sem espinhos (Pampa Hermosa), proveniente de Yurimaguas (Peru).  

             

4.3 Delineamento experimental 

 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com três 

repetições, segundo esquema fatorial 2 x 5, sendo os fatores: espaçamentos (1 x 1 

m e 1 x 0,5 m) e adubação (mineral e orgânica). A adubação mineral (M) foi baseada 

na fórmula 225-90-180 kg ha-1ano-1 de N-P2O5-K2O, adotada por Yuyama et al., 

2005. A decisão de aplicar essa fórmula como testemunha, tem respaldo no trabalho 

de Flores e Yuyama (2007) que, estudando produção de palmito de pupunheira, com 

e sem adubação mineral e orgânica, concluíram que, após 40 meses de plantio, o 

tratamento sem adubação não atingiu a altura para corte. Na adubação mineral, 

considerada testemunha, o P foi aplicado de uma só vez. As fontes de nutrientes 

minerais foram: ureia, superfosfato triplo e cloreto de potássio (Tabela 2).  
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Tabela 2 – Formulações e aplicações para o fator adubação, por tratamentos, empregados no experimento de pupunheiras para 

palmito, em 2007/2008, no município de Presidente Figueiredo/AM. 

 

Tratamento Tipo de adubo Formulação Aplicações 

ano1 

 

1 (testemunha) 

 

Mineral (M) 

 

225-90-180 kg ha-1ano-1 

 

(N-K)* 3 

 

2 

 

M + Esterco (Eg) 

 

225-90-180 + Eg (1 pá) 

 

3* e 1 

 

3 

 

Torta de filtro 

 

2 pás (5 kg) 

 

4 

 

4 

 

Composto (Cp) 

 

2 pás (5 kg) 

 

4 

 

5 

 

M + Cp 

 

2 pás (5 kg) 

 

3* e 4 

    

* Na adubação mineral, a aplicação do P ocorreu de uma vez ano-1, na primeira adubação.
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Na adubação orgânica (O) utilizou-se esterco de galinha (Eg), torta de filtro 

(Tf), resultado da queima do bagaço de cana, e composto (Cp), mistura de resíduos 

de guaraná, bagaço de cana-de-açúcar e cinza. O esterco de galinha foi parcelado 

em uma vez ano-1. 

Antes da instalação do experimento, para efeito comparativo, foi analisada a 

composição química do esterco de galinha, da torta de filtro e do composto, 

elementos utilizados na adubação orgânica, cujas análises foram realizadas nos 

laboratórios de solos do INPA e Embrapa, em Manaus/AM (Tabela 3).  
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Tabela 3 – Composição química dos adubos orgânicos utilizados no experimento de pupunheiras (Bactris gasipaes Kunth) para 

palmito, em Presidente Figueiredo/AM. 

 

 

Elementos 
analisados pH C M.O. N P K Ca Mg Fe Zn Mn SB 

 
t 

 
T 

 
V   

 
m 

  -----------------------------g/kg------------------------------ ----------------------mg/kg--------------------- ---- % ---- 

Composto  142,14 244,49 11,08 1,37 1,44  0,38 2577 31 80  
    

Torta de filtro  119,20 205,03 5,39 3,34 11,40  1,70 3455 44 349  
    

Esterco de 
galinha 9,81 90,03 154,86 22,09 1,34 13,40 0,96 1,91 11 20 39,34 46,17 46,17 46,17 100 0,00 

(M. O) – Matéria Orgânica                                                               SB – Soma de Bases Trocáveis                                                            
CTC (t) – Capacidade de Troca Catiônica Efetiva                          CTC (T) – Capacidade de Troca Catiônica a pH 7,0 
V – Índice de Saturação por Base                                                  m – Índice de Saturação por Alumínio 
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As parcelas foram compostas por quatro linhas de sete plantas, sendo as 

duas linhas laterais e uma planta de cada extremidade, consideradas bordaduras, 

permanecendo as 10 plantas centrais como parcela útil.    

 

4.4 Instalação do Experimento 

 

4.4.1 Preparo da área e Abertura das covas 

 

Foram retiradas amostras de solo da área do experimento, antes e após o 

final das avaliações. O procedimento de coleta do solo na área do experimento se 

repetiu, dois anos após o plantio, com amostras das parcelas, por tratamento.  O 

método de coleta consistiu na retirada de três amostras por parcela (tratamento), em 

pontos diferentes (0-20 cm de profundidade). Posteriormente esse material foi 

misturado dando origem a uma amostra da parcela em cada repetição (bloco). Esse 

procedimento foi reproduzido nos três blocos, sendo que no final houve uma nova 

mistura, gerando uma única amostra, representativa de cada tratamento, com solo 

das três repetições. O material foi encaminhado para o laboratório da Embrapa 

Amazônia Ocidental, em Manaus/AM, onde foi analisado, segundo o método 

Embrapa (1999). 

O preparo da área foi executado com grade aradora e grade niveladora, 

sendo abertos os sulcos com uma máquina sulcadora, utilizada no plantio da cana-

de-açúcar, com profundidade de 0,20 m e 1 m entre as linhas. Em seguida 

procederam-se demarcação da área, com estacas de bambu, sendo uma para cada 

planta e adubação das covas, conforme os tratamentos propostos (Tabela 2). Após a 

adubação, realizou-se o plantio das mudas do experimento principal. Em local 

próximo, foram plantadas mudas para retirada do material para análise de 

crescimento e matéria seca. 

 

4.4.2 Calagem, Adubação e Plantio 

 

A calagem consistiu na distribuição de calcário dolomítico, feita 15 dias antes 

do plantio, na proporção de 2,5 ton. ha-1, incluindo a testemunha, conforme sugere 

Molina (2000). 

A adubação foi efetuada de acordo com os tratamentos estabelecidos na 
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metodologia prevista. No plantio, a adubação foi feita nas covas de cada planta. As 

demais adubações foram feitas em cobertura, ao redor da planta (Figura 5). 

A instalação do experimento foi realizada no mês de janeiro, coincidindo com 

o período chuvoso. Em fevereiro, entretanto, houve um replantio, visto que uma 

estiagem inesperada provocou a morte de várias mudas. 

  

 
                                     Foto: autor, 2007 

 

Figura 5 – Adubação orgânica, feita a lanço, na projeção da copa das plantas. 

 

4.4.3 Tratos culturais 

 

Foram realizadas capinas com uso de enxadas, sempre que o plantio se 

encontrava sendo prejudicado por plantas daninhas. Nos tratos culturais não foram 

utilizadas máquinas, com forma de evitar danos às raízes das plantas. 

 

4.5 Coleta de dados 

 

4.5.1 Avaliações da planta principal e número de perfilhos 

 

A coleta de dados foi iniciada em abril/2007. As variáveis analisadas foram: 

altura da planta, em centímetros (desde o nível do solo até a inserção das duas 

últimas folhas), diâmetro do caule (colo) da planta, número de folhas verdes e 

número de perfilhos (Figura 6 e Apêndice B). 
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Foto: autor, 2009 

 

 Figura 6 – Coleta de dados: altura, diâmetro do colo, número de folhas e perfilhos. 

 

4.5.2 Coleta de material para determinação da matéria seca área e foliar 

 

Após as avaliações das plantas principais de cada parcela experimental (4 vezes 

ano-1), foi efetuado o cálculo de média e desvio padrão da altura e do diâmetro do caule 

(estipe) das plantas de cada parcela. Em seguida foram coletadas plantas com medidas 

dentro dessa média, que serviram de amostra com a finalidade de analisar o 

crescimento e a matéria seca, com material retirado da área anexa ao experimento. 

A parte aérea foi avaliada a partir do colo da planta. O material, depois de 

identificado, foi levado ao laboratório onde, depois de separados os folíolos, os estipes, 

os pecíolos e as raquis, eram pesados separadamente (matéria verde). Em seguida, 

postos para secar na estufa, à temperatura de, aproximadamente, 60 0C, até atingir o 

peso da matéria seca constante, quando eram novamente pesados, para determinação 

de matéria seca. 

 

Para determinação da área foliar (AF) foi adotado o método da área foliar total de 

amostragem (Benincasa, 1988). 

 

AF = PMST X AR/PSR, onde: PMST = peso da matéria seca total dos folíolos, AR = 

Área do quadrado de 1 cm2 retirado em diferentes locais das folhas (10 amostras), PSQ= 

Peso seco do quadrado. 

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

PMST = PSc + PSp + PSr + PSf, onde: 

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

folha e PSf = Peso seco dos folíolos. 

 

No material seco da parte aérea da planta foram avaliadas as seguintes variáveis:  

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

 Área foliar total, em cm2, das amostras das folhas (folíolos); 

 Peso seco total, em gramas, de toda parte aérea da planta (folhas, estipe). 

 

Análise dos dados de crescimento 

A análise de crescimento foi baseada nas fórmulas descritas por Radford (1967), Hunt 

(1982) e Benincasa (1988): 

1. Taxa de Crescimento Relativo da Matéria Seca: RMS = lnMS2 – lnMS1 / t2 – t1, 

onde: 

R = Taxa de Crescimento Relativo, ln = logaritmo neperiano; MS1 e MS2 são dados de 

Matéria seca de duas amostras sucessivas e t2 e t1 é o tempo transcorrido entre as 

coletas de amostras. Por meio desta equação, foram determinadas: 

a) Taxa de Crescimento Relativo da Altura da Planta, RAP = lnAP2 – lnAP1/t2 – t1, 

onde: RAP é a Taxa de Crescimento Relativo da altura da planta AP1 e AP2 são dados 

de duas amostras sucessivas da altura da planta. 

b) Taxa de Crescimento Relativo do Diâmetro do Caule, RDC = lnDC2 – lnDC1/t2 – 

t1, onde: RDC é a Taxa de Crescimento Relativo do diâmetro do caule; DC2 e lnDC1 são 

dados de duas amostras sucessivas do diâmetro do caule. 

c) Taxa de Crescimento Relativo do Número de Folhas Verdes, RFV = lnFV2 – 

lnFV1/t2 – t1, onde: RFV é a Taxa de Crescimento Relativo do número de folhas verdes; 

FV1 e FV2 são dados de duas amostras sucessivas de número de folhas verdes. 

d) Taxa de Crescimento Relativo da área foliar, RAF = lnAF2 – lnFV1/t2 – t1, onde: 

RAF é a Taxa de Crescimento Relativo da área foliar;  AF1 e AF2 = são dados de duas 

amostras sucessivas da área foliar. 

Avaliação de crescimento da pupunheira foi realizada a cada três meses, 

ocasião em que procedeu-se a coleta de material para determinação de matéria 

seca e área foliar de cada uma das parcelas, até o estipe principal atingir a altura de 

1,5 m, quando era extraído o palmito.  
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Para a avaliação da produção de palmito foi considerado o período de um 

ano, contando a partir da coleta do primeiro palmito. 

 

4.5.3 Coleta e avaliação do palmito 

 

A coleta do palmito ocorreu sempre que a planta atingia a altura de 1,5 m ou 

no aparecimento dos primeiros nós na base do estipe (Yuyama et al., 2005), não 

sendo considerado o diâmetro do estipe.  

Após a colheita eram avaliadas as seguintes variáveis: diâmetro e 

comprimento do palmito, peso do palmito e do estipe tenro (Apêndice C) e número 

de estipes colhidos.  

 

4.5.4 Análise dos dados 

 

Os dados obtidos foram analisados estatisticamente utilizando-se análise de 

variância pelo teste F e a comparação das médias pelo teste de Tukey a 5 % de 

probabilidade (Gomes, 1987).  

Para a análise estatística utilizou-se o programa ESTAT desenvolvido pela 

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinária da UNESP – FCAV de Jaboticabal/SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

5.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 Resultado da análise do solo, antes e depois da instalação do experimento 

 

 O resultado da análise química do solo, coletado antes da implantação do 

ensaio e após dois anos de adubação, com amostras por tratamento, conforme 

Malavolta (1992), pode ser observado na tabela 4. 
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Tabela 4 – Características químicas do solo, antes do plantio, e nos diferentes tratamentos, dois anos após o plantio, no 

ensaio de adubação e espaçamentos de pupunheiras, em Presidente Figueiredo/AM, 2007/8. 

 

 

 

Amostra (0 – 20 cm) pH C M.O N P K Na Ca Mg Al H+Al SB t T V m 

H2O ---------g/kg------- ----mg/dm3---- -------------------------cmolc/dm3------------------ -------%------ 

Antes 4,88 19,55 33,63 1,56 2,5 0,11  1,86 0,76 0,82       

E1 A1-(M) 4,70 22,72 39,08 1,46 17 136 1 0,69 0,13 0,42 6,09 1,17 1,59 7,26 16,14 26,38 

E1 A2-(M+Eg) 6,74 21,47 36,92 2,01 879 310 50 5,24 1,72 0,00 2,67 7,97 7,97 10,64 74,89 0,00 

E1 A3-(Tf) 5,67 25,18 43,3 1,88 29 99 2 2,79 0,38 0,00 6,85 3,43 3,43 10,28 33,39 0,00 

E1 A4-(Cp) 4,80 24,64 42,38 1,61 3 90 1 0,79 0,36 0,56 6,15 1,38 1,94 7,54 18,36 28,80 

E1 A5-(M+Cp) 4,80 23,56 40,52 1,63 25 175 1 1,34 0,34 0,29 5,76 2,13 2,42 7,89 27,02 11,97 

E2 A1-(M) 4,84 20,09 34,55 1,39 11 95 1 0,94 0,30 0,38 5,16 1,49 1,87 6,65 22,36 20,35 

E2 A2-(M+E) 6,23 22,12 38,05 1,51 239 174 14 4,52 0,8 0,00 2,51 5,83 5,83 8,33 69,91 0,00 

E2 A3-(Tf) 5,70 22,86 39,32 1,44 13 80 1 2,56 0,62 0,00 3,91 3,39 3,39 7,3 46,43 0,00 

E2 A4-(Cp) 4,91 22,36 38,47 1,43 3 59 1 1,03 0,42 0,37 5,28 1,61 1,98 6,89 23,31 18,73 

E2 A5-(M+Cp) 4,94 19,23 33,08 1,39 14 124 1 1,12 0,3 0,32 5,30 1,74 2,06 7,04 24,74 15,52 
(M. O) – Matéria Orgânica                                                               SB – Soma de Bases Trocáveis                                                            
CTC (t) – Capacidade de Troca Catiônica Efetiva                          CTC (T) – Capacidade de Troca Catiônica a pH 7,0 
V – Índice de Saturação por Base                                                  m – Índice de Saturação por Alumínio 

 



46 
 

 

 

O pH em H2O, considerado baixo antes do plantio (4,88), apresentou 

tendência de aumento em seis, das amostradas analisadas. As parcelas com menor 

aumento de pH foram as adubadas com mineral, composto e mineral + composto 

(A1, A4 e A5, respectivamente), todavia, somente nas parcelas adubadas com 

mineral + esterco (A2) e torta de filtro (A3), os valores atingiram, respectivamente, 

pH acima de 5,5 e 6,5, indicados para melhorar a assimilação de nutrientes Molina 

(2000). Bovi (1998) afirma que os cultivos de Bactris gasipaes Kunth, para produção 

de palmito no Brasil, todos estão instalados em solos com pH menor que 4,5. Esses 

autores, analisando adubação orgânica e mineral para produção de palmito de 

pupunheira, no Amazonas, também constataram que a aplicação de esterco e adubo 

mineral (A2), elevou o pH do solo. Ainda em relação ao pH, notou-se que foram 

mantidos os valores, considerados baixos, apenas nos tratamentos com adubo 

mineral e mineral + composto, evidenciando a influência das características 

químicas desses elementos (Tabela 3). O mesmo não ocorreu nos espaçamentos 

maiores, principalmente E2A4 e E2A5, que se mantiveram, ligeiramente superiores 

aos valores iniciais.  

O teor de alumínio no solo diminuiu com as adubações. Neste caso, nas 

adubações A2 (mineral + esterco de galinha) e A3 (torta de filtro), apresentaram 

valores zero. Este fato comprova a influência do esterco na redução do alumínio no 

solo, devido ao elevado teor de Ca e Mg na sua composição com. Os tratamentos 

com esterco de galinha e torta de filtro promoveram maior redução no alumínio 

(Tabela 4). Esse resultado já havia sido encontrado por Flores e Yuyama (2007), 

com adubação orgânica e mineral, em pupunheira. 

O teor de matéria orgânica no solo aumentou (Tabela 4), principalmente nos 

tratamentos com adubação orgânica. Neste caso, os menores valores foram 

observados nas formulações com esterco de galinha, provavelmente, efeito da 

quantidade aplicada. O aumento na matéria orgânica também pode ser atribuído aos 

resíduos da própria cultura, mantidos na área após os cortes dos estipes para 

retirada do palmito. A M.O. apresentou maiores teores nas adubações com Tf e Cp 

(43,3 e 42,4 g.kg-1, respectivamente) e espaçamento de 1 x 0,5 m, possivelmente, 

refletindo a quantidade adotada na formulação. Essa sequência se manteve no 

espaçamento maior (1 x 1 m), porém, com valores inferiores, talvez, resultado da 

maior entrada de luz e menor umidade do solo, além da possibilidade de dispersão 
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do material em razão dos espaços entre plantas e linhas (Tabela 4). A importância 

da matéria orgânica é destacada por Malavolta et al. (2002), salientando que 

melhora as condições físicas e biológicas do meio, desempenha importante papel na 

nutrição das plantas, além de retardar a fixação do P e ajudar a segurar o K, Ca, Mg 

e outros nutrientes em formas disponíveis para as raízes. 

Em relação aos macronutrientes, observou-se que o N está mais elevado nos 

tratamentos E1A2, E1A3, E1A5 e E1A4, com valores de 2,01, 1,88, 1,63 e 1,61 

mg.kg-1, respectivamente (Tabela 4). Este fato indica a influência da composição 

química dos elementos que formam a adubação orgânica (Tabela 2), além de 

comprovar a interação entre adubação orgânica e mineral, reforçando que o 

emprego de adubo mineral na pupunheira torna-se prática importante para o 

sucesso do seu cultivo, porém, o nível de matéria orgânica é fator primordial para a 

produção de palmito Yuyama (1997). Reis (2011) destaca que o N é o mais 

importante macronutriente essencial para o crescimento da planta e que sua 

ausência provoca, entre outros prejuízos, a redução no crescimento e o raquitismo 

da planta. Esse elemento é o mais extraído na produção do palmito (Herrera, 1989). 

Ademais, Malavolta et al. (2002), afirmam que fertilizantes orgânicos em geral, são 

pobres em N, exceto o esterco de galinha, único a apresentar valores superiores a 

1% desse elemento, principal nutriente vegetal dos fertilizantes orgânicos.  

Resultados distintos foram observados nos tratamentos compostos somente 

por adubo mineral, deixando claro a eficiência no uso do adubo orgânico em 

pupunheira para a produção de palmito (Nascimento et al., 2005), e que, na 

Amazônia, a aplicação de adubo orgânico é essencial (Clement, 1986). 

Tal como ocorreu com a matéria orgânica, no teor de nitrogênio também se 

repetem as diferenças de quantidade, quando verificamos os tratamentos com maior 

adensamento, possivelmente pelo fator de concentração desse elemento nos 

espaçamentos menores.  

O P apresentou aumento considerável em relação ao teor obtido na análise 

feita antes do plantio (Tabela 4). No entanto, proporcionou menores valores nas 

parcelas adubadas com composto, refletindo as características desse material, tal 

como se pode observar na análise química desse resíduo (Tabela 3). Entretanto, nas 

demais parcelas houve maior acúmulo desse elemento, especialmente, nas parcelas 

que receberam esterco de galinha, cuja análise já havia mostrado essa tendência. 

Há uma elevação, aparentemente, discrepante nos valores das parcelas adubadas 
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com esterco (A2), mas isso se deve, provavelmente, à quantidade de resíduos de 

esterco coletados, equivocadamente, junto com as amostras (Tabela 4). Esses 

resultados foram, parcialmente, similares aos obtidos por Flores (2003), no primeiro 

ano de ensaio com adubação mineral e orgânica para produção de palmito de 

Bactris gasipaes, na Amazônia Central. O efeito da presença de fósforo mostrado na 

tabela 3 deverá ser notado também na análise de crescimento, dada a importância 

desse elemento na planta. Os valores de P encontrados no solo do experimento, 

após 2 anos de adubação, indicam para a influência desse elemento no crescimento 

das plantas (Tabela 4), concordando também com Malavolta et al. (2002), para 

quem a matéria orgânica, além de melhorar as condições físicas e biológicas do 

meio, retarda a fixação do P e ajuda a segurar o K, Ca, Mg e outros nutrientes em 

formas disponíveis para as raízes. 

Fernandes (2006) destaca que o P é fundamental para a fotossíntese, 

translocação e muitos outros processos metabólicos, enfatizando que sua ausência 

proporciona redução no crescimento da planta como um todo. 

Da mesma forma que o P, ao compararmos o teor de K, antes e depois do 

período experimental, confirmou-se que houve elevação desse valor. Em todos os 

tratamentos foi registrado aumento desse elemento, com destaques para os 

tratamentos com M + Eg, seguidos de M + Cp, com 310 e 174; 175 e 124 mg.dm3, 

nos espaçamentos de 1 x 0,5 e 1 x 1 m, respectivamente. Os valores encontrados 

para K, aos 2 anos de adubação (Tabela 3), estão de acordo com Flores e Yuyama 

(2007), que fizeram a mesma constatação, observando melhor desempenho do 

esterco de galinha em cobertura. Malavolta et al. (2002), reforçam destacando que a 

torta de filtro é, relativamente, pobre em potássio. Ressalta-se que o potássio é o 

segundo elemento mais extraído no processo de produção do palmito, perdendo 

apenas para o N (Herrera, 1989). Ademais, Fernandes (2006) afirma que se trata de 

um elemento essencial também para fosforilação oxidativa e a atividade 

fotossintética. Fernandes et al. (2004), citando Dapliparth, Barker e Mondal (1994), 

destacam suas funções múltiplas e variadas no crescimento e desenvolvimento das 

plantas, além da capacidade de interação com macros e micronutrientes. 

Maiores teores de Ca foram observados nos tratamentos A2 (mineral + 

esterco), em ambos espaçamentos. Na densidade E1 (1 x 0,5 m) verificou-se maior 

destaque, com 5,24 cmolc.dm-3, talvez influenciado pelo menor espaço entre plantas 

e pela forma de aplicação (em cobertura), quando adubo de uma planta interfere na 
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outra (Tabela 4). Estudando adubação orgânica e mineral em pupunheiras, na 

Amazônia, Flores e Yuyama (2007) também constataram que a maior quantidade de 

Ca foi encontrada nos tratamentos com esterco em cobertura. 

A tabela 3 mostra que, em Mg, apenas o tratamento mineral + esterco, se 

manteve com valores acima dos encontrados antes da instalação do experimento 

(1,72 e 0,8 cmolc.dm-3, nos espaçamentos de 1 x 0,5 m e 1 x 1 m, respectivamente). 

Flores e Yuyama (2007) também comprovaram baixo teor de Mg no solo, na planta 

principal, registrando 2,83 g.kg-1. 

Em geral, os valores para os elementos P, K, Ca e Mg, aos 2 anos de 

adubação (Tabela 4), foram maiores nos tratamentos com matéria orgânica, quando 

relacionamos aos fatores estudados (adubação e espaçamento), concordando com 

Flores e Yuyama (2007) que fizeram a mesma constatação, observando melhor 

desempenho no esterco de galinha em cobertura, para todos os elementos.  
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5.2 Dados de crescimento da planta principal, até o primeiro corte 

 

5.2.1 Altura da planta principal 

 
 Observando os dados médios da altura da planta principal, no período de 

2007 a 2008, para o fator adubação (Tabela 5), é possível notar que o melhor 

tratamento foi o A2 (mineral + esterco de galinha), cujos dados diferiram 

estatisticamente dos demais tratamentos. Verificou-se que desde a segunda 

avaliação, seis meses após o plantio, a maior altura da planta principal foi obtida no 

tratamento A2, sendo que a partir da terceira avaliação essa adubação diferiu das 

demais formulações. Em valores, os dois principais resultados foram constatados 

nos tratamentos A2 (M+Eg) e A5 (M+Cp), com 115,57 e 85,08 cm de altura, 

respectivamente. Aos 12 meses de avaliação algumas plantas do tratamento A2, 

espaçamento 1 x 0,5 m, já haviam atingido o tamanho de 1, 50 m, quando foram 

colhidos os palmitos. 
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Tabela 5 – Dados médios da altura da planta principal (cm) de pupunheiras (Bactris gasipaes Kunth), submetidas a diferentes 

tratamentos de adubação e espaçamentos, em Presidente Figueiredo/AM, 2007/8. 

 

 

Adubação (A) e Espaçamento (E) 

 

Abr/2007 

 

Jul/2007 

 

Out/2007 

 

Jan/2008 

 

Abr/2008 

 

A1-Mineral 

 

A2-Mineral+Esterco 

 

A3-Torta de filtro 

 

A4-Composto 

 

A5-Mineral+Composto 

 

2,88 A 

 

2,28 A 

 

3,17A 

 

3,40 A 

 

2,98 A 

 

13,38 B 

 

17,37 A 

 

15,80 AB 

 

13,90 AB 

 

13,62 AB 

 

27,62 B 

 

37,15 A 

 

26,77 B 

 

22,27 B 

 

28,97 B 

 

54,23 BC 

 

73,55 A 

 

51,27 BC 

 

41,15 C 

 

56,80 B 

 

77,93 BC 

 

115,57 A 

 

68,12 BC 

 

54,60 C 

 

85,08 B 

E1- (1 x 0,5 m) 3,09 A 15,52 A 29,92 A 58,74 A 82,07 A 

E2 - (1 x 1 m) 2,80 A 14,11 A 27,19 A 52,06 B 78,45 A 

C.V. (%) 25,50 14,99 13,72 13,84 18,98 

*Médias seguidas de mesma letra, na vertical, não diferem estatisticamente entre si, pelo Teste de Tukey (P<0,05). 
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Os dois principais valores apresentados para altura da planta principal, aos 12 

meses, evidenciam a importância do uso de adubação mineral e esterco no cultivo 

de pupunheira para palmito.  Esses valores se assemelham aos resultados de Flores 

(2003), que analisando uso de esterco de galinha em pupunheiras com e sem 

espinhos, no estado do Amazonas, também verificou diferença significativa, em 

altura de pupunheira sem espinhos, porém, aos 15 meses de idade. Do mesmo 

modo que neste trabalho, esse autor registrou maior média de altura no tratamento 

com adubação mineral e orgânica. Os dados também concordam com Yuyama 

(1997), para quem o emprego de adubo mineral na pupunheira torna-se prática 

importante para o sucesso do seu cultivo, porém, o nível de matéria orgânica é fator 

primordial para a produção de palmito. 

Para as densidades estudadas, os resultados diferiram estatisticamente, 

somente na quarta avaliação (Tabela 5), contudo, permanecendo o espaçamento de 

1 x 0,5 m como o que apresentou maiores alturas na planta principal. Ao final das 

avaliações, verificou-se altura média de 82,07 cm no espaçamento E1 (1 x 0,5 m) e 

78,45 cm em E2 (1 x 1 m). Essa diferença foi mantida em todas as avaliações feitas 

para o fator espaçamento, o que pode indicar a reação da planta diante da 

competição por luz. Nesse sentido, Moraes Neto et al. (2000) afirmam que várias 

características constituem parâmetros para avaliar as respostas de crescimento de 

plantas à intensidade luminosa. Dentre essas, a de uso mais frequente é a altura da 

planta, visto que a capacidade em crescer rapidamente quando sombreadas é um 

mecanismo de aclimatação das plantas, compreendendo uma valiosa estratégia 

para escapar do sombreamento. Osunkoya e Ash (1991) e King (1994), apud 

Carvalho et al. (2006), enfatizam que o crescimento maior em altura das plantas em 

ambientes sombreados é uma resposta bastante comum, podendo ser atribuída a 

um maior investimento no alongamento celular, visando a uma busca maior de luz. 

Ao contrário dos resultados apresentados na tabela 5, Bezerra e Yuyama 

(2006b), estudando aplicação da mesma formulação de adubação mineral e 

orgânica com espaçamentos de 2 x 1, 1 x 1,5 e 1 x 0,5 m, na Amazônia Central, não 

verificaram diferença significativa na altura da planta. Porém, os autores constataram 

que o espaçamento de 1 x 0,5 m diminuiu o diâmetro do palmito, mas não 

compromete o rendimento. 

Analisando fontes e doses de matéria orgânica, incluindo esterco de galinha, 

no crescimento de pupunheira, no estado da Paraíba, Oliveira et al. (2001a) 



53 
 

 

comprovaram que esterco bovino conferiu maior altura à pupunheira, sendo 

considerado o mais eficiente. Os mesmos autores (2001b), conduzindo experimento 

em pupunheiras sem espinhos, em espaçamento 2 m x 1 m, com adubação orgânica 

e mineral, constataram que não houve interação significativa entre os dois tipos de 

adubação sobre altura das plantas.  

Ao observarmos os dados de altura da planta na tabela 5 e comparando com 

o resultado da análise de solo por tratamentos (Tabela 3), cujas amostras foram 

coletadas ao final das avaliações, verificou-se que essa adubação apresenta 

maiores valores em todos os macronutrientes analisados, no espaçamento 1 x 0,5 

m. Nessa densidade, observou-se a maior média de altura, ao mesmo tempo, o teor 

de matéria orgânica encontrado foi de 36,92 g.kg-1, um dos menores, contudo, o pH 

de 6,74 foi o maior entre as amostras analisadas.  

Nesse contexto verificou-se a importância da interação entre matéria orgânica 

e adubação mineral, com destaque para o N, um dos minerais requeridos em maior 

quantidade pelas plantas, notadamente no processo de crescimento. O fósforo é 

outro elemento fundamental à divisão celular, indispensável à fotossíntese e ao 

desenvolvimento do tecido meristemático (Reis, 2011). Esse autor constatou que a 

ausência do fósforo limitou o crescimento da planta. Outro mineral com atuação 

efetiva no cultivo de B. gasipaes, para produção de palmito é o K, que difere de 

todos os outros macronutrientes por não participar de qualquer reação específica ou 

fazer parte de componentes orgânicos estáveis na planta, mas essencial para 

fosforilação oxidativa e atividade fotossintética (Reis, 2011). 

Não foi constatada interação entre os fatores adubação e espaçamento, de 

acordo com a tabela 13 (Apêndice D). 

 

5.2.1.1  Taxa de crescimento da altura da planta principal (Rap) 

 

 A figura 7A mostra que o maior incremento em altura, nas diferentes formas 

de adubação, ocorreu na primeira avaliação (Tempo), com valores de julho/2007 

(Tempo2) menos os de abril/2007 (Tempo1), notadamente no tratamento A4 

(composto). Este fato é normal em todo ser vivo que geralmente a taxa de 

crescimento é mais alta nos primeiro meses da vida. Em seguida observamos um 

decréscimo que, após uma estabilização, na terceira avaliação, volta a diminuir nos 

dados de janeiro – abril de 2008. 
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A1 = Mineral (M)  A2 = M + Esterco   A3 = Torta de filtro   A4 = Composto (C)   A5 = C + M 

 

 

 
 

E1 = 1 X 0,5 M    E2 = 1 X 1 M 

 

Figura 7 – Taxa de crescimento relativo (cm) da altura da planta principal (Rap), em 

pupunheiras (Bactris gasipaes Kunth) submetidas a diferentes formas de adubação 

(A) e espaçamentos (B), durante 12 meses, em Presidente Figueiredo/AM, 2007/8. 
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Em outubro/2007 foi iniciada a contagem de perfilhos. A emissão dos 

perfilhos, provavelmente, contribuiu para a redução no crescimento relativo da planta 

principal. Nos diferentes espaçamentos testados (Figura 7B), a Rap apresentou a 

mesma variação dos tratamentos de adubação. Paradoxalmente às diferentes 

formas de adubação, onde se registrou uma pequena tendência de aumento da Rap 

no tratamento A4 (Composto), não foram observadas nas densidades estudadas, 

exceto uma mínima elevação no espaçamento E2, na última avaliação. 

Entretanto, é importante destacar que os resultados, tanto nos tratamentos de 

adubação como nos espaçamentos, que apresentaram maior incremento na altura 

da planta ocorreram na primeira avaliação (período de abril a julho/2007). Isto pode 

evidenciar a influência das chuvas no crescimento, visto que os dados representam 

a Rap no T2 menos T1.  

Nesse contexto, Santos et al. (2004) também verificaram variação na RAP de 

pupunheira para palmito, atribuindo esse comportamento à influência climática. 

Ademais, Flores (2003) constatou que o período de estiagem foi responsável pela 

diminuição do crescimento relativo em pupunheiras na Amazônia. 

Radford (1967) afirma que a taxa de crescimento relativo é o índice fisiológico 

mais apropriado para comparar efeito de diferentes manejos agronômicos. 

 

5.2.2 Diâmetro do estipe da planta principal 

 

A Tabela 6 mostra que a partir da terceira avaliação foi constatada diferença 

significativa no diâmetro do estipe da planta principal, com destaque para os 

tratamentos com adubação M + Eg, seguidos de adubo M e M + Cp. Nesse fator, 

entretanto, para as médias de diâmetro da planta principal, os valores finais 

verificados foram de 97,10 mm, seguido de 78,52 mm e 78,35 mm, nos tratamentos 

A2 (M+Eg), A1 (M) e A5 (M+Cp), respectivamente. Também é possível observar que 

somente na primeira coleta de dados, ocorrida três meses após o plantio, não houve 

predominância do tratamento com mineral + esterco.  
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Tabela 6 – Dados médios do diâmetro (mm) do estipe da planta principal de pupunheiras (Bactris gasipaes Kunth), submetidas a 

diferentes adubações e espaçamentos, em Presidente Figueiredo/AM, 2007/8. 

 

 

Adubação (A) e Espaçamento (E) 

 

Abr/2007 

 

Jul/2007 

 

Out/2007 

 

Jan/2008 

 

Abr/2008 

 

 

A1-Mineral 

 

A2- Mineral+Esterco 

 

A3-Torta de filtro  

 

A4-Composto 

 

A5-Mineral+Composto 

 

8,77 A 

 

8,08 A 

 

8,33 A 

 

9,15 A 

 

8,07 A 

 

13,32 A 

 

16,18 A 

 

14,52 A 

 

13,18 A 

 

12,63 A 

 

27,90 AB 

 

33,50 A 

 

27,82 AB 

 

25,55 B 

 

27,28 AB 

 

55,48 B 

 

72,08 A 

 

53,58 B 

 

44,07 B 

 

51,47 B 

 

78,52 B 

 

97,10 A 

 

71,68 BC 

 

57,73 C 

 

78,35 B 

E1- (1 x 0,5 m) 8,68 A 14,55 A 28,99 A 54,75 A 74,18 A 

E2 - (1 x 1 m) 8,28 A 13,39 A 27,60 A 55,92 A 79,17 A 

C.V. (%) 8,85 14,84 13,52 12,43 10,81 

     *Médias seguidas de mesma letra, na vertical, não diferem estatisticamente entre si, pelo Teste de Tukey (P<0,05).  
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Os resultados das médias de diâmetro indicam que o emprego de adubo 

mineral na pupunheira torna-se prática importante para o sucesso do seu cultivo, 

porém, o nível de matéria orgânica é fator primordial para a produção de palmito 

Yuyama (1997). Também fica evidente a composição dos elementos utilizados na 

adubação (Tabela 3), principalmente, quando observamos os resultados dos 

tratamentos com adubação orgânica. Ao analisarmos a composição desses 

elementos, verificamos que o composto supera a torta de filtro apenas em carbono, 

matéria orgânica e nitrogênio, mesmo assim, em carbono (com 142,14 e 119,20 

g.kg-1, no Composto e na torta, respectivamente) e matéria orgânica (com 244,49 e 

205,03 g.kg-1, no Composto e na torta, respectivamente), com diferenças não muito 

expressivas C e. Pesquisando o diâmetro do estipe principal em pupunheiras com e 

sem espinhos na Amazônia central, Flores (2003) observou que em plantas sem 

espinhos, após 15 meses de avaliação, os maiores valores médios nos tratamentos 

com adubo mineral parcelado (69,97 mm), seguido de Eg na cova + M em cobertura 

(65,84 mm), sem diferença significativa. Essas médias de diâmetro, no entanto, 

estão inferiores às desta pesquisa (Tabela 6), que apresenta apenas uma média 

inferior ao maior valor do referido trabalho, no fator adubação. 

Para extração do palmito Mora Urpí et al. (1997) recomendam diâmetro acima 

de 9 cm, o que foi obtido apenas no tratamento com adubação mineral + esterco, no 

qual algumas plantas já foram extraídas para palmito. 

Após 12 meses de observação, não foi constatada diferença significativa no 

diâmetro da planta, para os espaçamentos, que tiveram valores médios finais de 74, 

18 cm e 79,17 mm de diâmetro, para as densidades de 1 m x 0,5 m e 1 m x 1 m, 

respectivamente, pelo teste de Tukey, ao nível de 5 % de probabilidade (Tabela 6). 

Os dados médios de diâmetro foram maiores em densidade de 20.000 plantas.ha-1 

(espaçamento de 1 x 0,5 m), porém, somente até a terceira avaliação 

(outubro/2007), quando passa a predominar a densidade de 1 x 1 m.  

Na discussão sobre altura da planta, Flores (2003) também avaliou altura da 

planta principal de pupunheiras, no entanto, obteve maiores médias com adubação 

mineral (69,97 mm) e esterco + mineral (65,84 mm), adotando espaçamento de 2 x 1 

m. Neste trabalho, contudo, em espaçamento de 1 x 1 m, obtive-se diâmetro médio 

de 78,66 mm, nesse parâmetro. 

Os dados do diâmetro entre os espaçamentos (Tabela 6) podem evidenciar a 

competição por luz, uma vez que o maior adensamento produziu estipes com 
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diâmetros mais finos, a partir do primeiro ano de plantio. Desse modo, o resultado 

concorda com Kulchetscki (2001), para quem plantios mais adensados produzem 

palmitos mais finos, indicando, assim, a necessidade de manejo das plantas, caso o 

mercado exija palmito com maior diâmetro. Entretanto, Yuyama et al. (1998) destacam 

que a alta densidade tende diminuir o diâmetro do palmito, porém, aumenta a 

porcentagem de palmito colhido. Ademais, a densidade ideal variará conforme o 

mercado pretendido, com menor densidade para o mercado interno (churrascaria e 

restaurante) e maior densidade para o mercado de exportação (Yuyama, 1997). Da 

mesma forma, Bezerra e Yuyama (2006b), verificaram diferença estatística no 

diâmetro do estipe de pupunheiras, submetidas à adubação mineral e diferentes 

espaçamentos, entre eles 1,5 x 0,5 m e 1 x 0,5 m, concluindo que esses 

espaçamentos promoveram menor crescimento no diâmetro, no estado do 

Amazonas. 

Para Bovi et al. (2002), citando outros autores, o diâmetro da haste principal 

reflete bem o crescimento da planta, estando diretamente correlacionado com a 

posterior produção de palmito e/ou de frutos. Pela simplicidade de mensuração, o 

diâmetro ou o perímetro da planta vem sendo usado frequentemente para avaliar 

desenvolvimento vegetativo em palmeiras, sendo um bom indicador de crescimento. 

Com resultados distintos aos encontrados no presente experimento, Carvalho 

et al. (2006) constataram que não houve diferença significativa entre os níveis de luz 

e o diâmetro do colo em plantas de licuri (Syagrus coronata (Mart.) Becc.), 

destacando que, à semelhança da altura, o diâmetro do colo foi superior em plantas 

cultivadas sob maior restrição de luz. Porém, Pinheiro et al. 1988; Garcia e Fonseca 

1991; Nodari et al. 1999; Tsukamoto Filho et al. 2001; Faria et al. 2002), apud  

Carvalho et al. (2006), atribuem os valores às características fisiológicas da espécie, 

ao mesmo tempo em que mencionam que maior crescimento sob menores níveis de 

radiação em relação às características de crescimento estudadas também foram 

observadas em algumas espécies de palmeiras, como palmiteiro (E. edulis Mart.), 

pupunheira (Bactris gasipaes Kunth) e coqueiro (Cocos nucifera L.). 

Na relação do diâmetro do estipe da planta principal com a análise do solo 

feita após as coletas dos dados (Tabela 4), podemos observar que no tratamento 

com maior valor no diâmetro (A2) os teores de macronutrientes estão entre os mais 

elevados em cada elemento, refletindo bem às fórmulas de adubação adotadas no 
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experimento. Embora, nesse contexto, Bovi et al. (2002), pesquisando pupunheiras, 

submetidas a estudo de crescimento com adubação mineral (N, P, K), em 

Ubatuba/SP, tenham verificado que apenas o nitrogênio (N) apresentou efeitos 

positivos no crescimento em diâmetro da haste principal. Os autores ainda 

concluíram que doses crescentes de N proporcionaram aumentos também 

crescentes no diâmetro da haste principal, ao longo de praticamente todo o período 

de avaliação (9 a 30 meses).  

A análise de variância (Apêndice D) para o diâmetro da planta principal não 

apresentou interação para os fatores estudados (Apêndice D). 

 

5.2.2.1   Taxa de crescimento relativo do diâmetro do estipe (Rde) 

 

A taxa de crescimento relativo do diâmetro do estipe da planta principal teve 

comportamento diferente da Rap (Figura 8A), nas diferentes formas de adubação. 

Nesse caráter o maior incremento ocorreu nas avaliações 2 e 3 (outubro-julho/2007 

e janeiro/2008-outubro/2007, respectivamente). Também é evidente que não houve 

nenhum tratamento com destaque relevante, principalmente nas avaliações com 

maior desenvolvimento nesse atributo. 
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A1 = Mineral (M)  A2 = M + Esterco   A3 = Torta de filtro   A4 = Composto (C)   A5 = C + M 
 
 
 

 
 
 
E1 = 1 X 0,5 M    E2 = 1 X 1 M 

 
 
 
Figura 8 – Taxa de crescimento relativo (mm) do diâmetro da planta (Rde), em 

pupunheiras (Bactris gasipaes Kunth) submetidas a diferentes formas de adubação 

(A) e espaçamentos (B), durante 12 meses, em Presidente Figueiredo/AM, 2007/8. 
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Nos dois espaçamentos estudados o desempenho da Rde foi similar ao 

registrado nas formas de adubação (Figura 8B), porém, com uma ligeira tendência 

para o tratamento E2 (1 x 1 m). Aliás, essa tendência foi notada nas três últimas 

avaliações.  

Para Santos et al. (2004) a taxa de crescimento relativo (R) pode ser 

considerado um índice de eficiência, uma vez que representa a capacidade da 

planta em produzir material novo, o que é visualizado pelo incremento em altura (ou 

perímetro) de um perfilho por altura (ou perímetro) já existente, em um determinado 

intervalo de tempo. Os autores verificaram também que, após 22 meses, o aumento 

na R calculado com base na altura não ocorreu simultaneamente ao cálculo com 

base no perímetro, implicando em uma alternância entre o crescimento em altura e 

perímetro. 

Em relação à maior taxa de evolução no crescimento, acorrida no período de 

julho de 2007 a janeiro de 2008 (avaliações 2 e 3), não é possível atribuir todo esse 

comportamento ao fator climático, visto que, nesse intervalo, enfrentamos o final do 

período chuvoso na região. Neste sentido, Mota (1987), apud Santos et al. (2004), 

lembra que as medidas meteorológicas também são necessárias aos experimentos 

agronômicos e, a menos que as variações climáticas sejam levadas em 

consideração, é difícil interpretar os experimentos de campo sobre variedades, 

fertilizantes e outros fatores que sejam estudados nesses experimentos, realizados 

em uma série de anos, cada um com características meteorológicas diferentes.  

 
5.2.3 Número de folhas verdes da planta principal 

 

Observando a tabela 7, verificou-se que o maior valor foi registrado na 

adubação com composto (A4), com 7,17 folhas, contra de 6, 47 folhas na adubação 

mineral + esterco (A2), registrada como menor número de folhas. 
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Tabela 7 – Dados médios do número de folhas da planta principal de pupunheiras (Bactris gasipaes Kunth), submetidas a 

diferentes adubações e espaçamentos, em Presidente Figueiredo/AM, 2007/8. 

 

 

Adubação (A) e Espaçamento (E) 

 

Abr/2007 

 

Jul/2007 

 

Out/2007 

 

Jan/2008 

 

Abr/2008 

 

A1-Mineral 

 

A2-Mineral+Esterco 

 

A3-Torta de filtro  

 

A4-Composto 

 

A5-Mineral+Composto 

 

3,97 A 

 

4,42 A 

 

4,03 A 

 

3,88 A 

 

3,87 A 

 

5,72 A 

 

5,80 A 

 

5,65 A 

 

5,90 A 

 

5,28 A 

 

7,13 A 

 

7,38 A 

 

7,55 A 

 

7,18 A 

 

7,37 A 

 

8,03 A 

 

7,63 A 

 

7,97 A 

 

8,07 A 

 

7,58 A 

 

6,80 A 

 

6,47 A 

 

6,93 A 

 

7,17 A 

 

6,70 A 

E1- (1 x 0,5 m) 3,91 B 5,61 A 7,21 A 7,71 A 6,74 A 

E2 - (1 x 1 m) 4,16 A 5,73 A 7,43 A 8,01 A 6,89 A 

C.V. (%) 7,81 7,15 6,13 6,55 6,93 

  *Médias seguidas de mesma letra, na vertical, não diferem estatisticamente entre si, pelo Teste de Tukey (P<0,05).  
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Também é possível observar que nas três primeiras avaliações, no fator 

adubação, houve uma variação entre os tratamentos com maior número de folhas 

verdes, sendo registrados maiores valores nos tratamentos, A2, A4 e A3, 

respectivamente. Somente nas duas últimas tomadas de dados, o maior número de 

folhas foi verificado no mesmo tratamento (A4), porém, com redução de valor da 

última avaliação em relação à anterior, com 8,07 e 7,17 folhas verdes, 

respectivamente. Na última observação foi constatado que os valores, em todos os 

tratamentos, foram inferiores, até mesmo aos da terceira aferição.                                                                                                                             

A variação na emissão de folhas verdes, em todos os tratamentos pode ter 

ocorrido, possivelmente, em virtude de estresse hídrico, além do provável 

surgimento da competição por luz, notadamente nos tratamentos com adensamento 

de 1 x 0,5 m, onde, comprovadamente (Tabela 7), o número de folhas verdes foi 

menor, embora sem diferença estatística. Fatos parecidos foram observados por 

Flores (2003), durante o período seco. O autor ressalta que, durante a seca, a planta 

reduz sua atividade fisiológica para emissão de folhas novas e crescimento das 

mesmas e Vargas (2000), apud Flores (2003), destaca que a diminuição na emissão 

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

associados à diminuição de temperatura e umidade do solo. Neste experimento, ao 

contrário de Flores (2003), não foi verificada queda na emissão de folhas verdes 

durante o período de estiagem, em nenhum tratamento analisado. 

De modo semelhante ao registrado nos tratamento de adubação, a alteração 

na emissão de folhas entre os espaçamentos se deve, provavelmente, ao fator 

competição, entre as plantas, tanto por luz como por nutrientes, porém, apenas no 

menor adensamento. Além disso, os maiores números de folhas verdes oscilaram 

entre os tratamentos com maiores valores de N, registrado na análise de solo 

coletada após a finalização das avaliações (Tabela 4). Portanto, é possível que esse 

fator tenha influenciado na emissão de folhas novas. Contudo, a queda na emissão 

de folhas verdes, registrada nas duas últimas avaliações, pode ter relação com a 

redução desse elemento, conforme verificado por Flores (2003), em folhas de 

pupunheiras, na Amazônia Central. Esse autor comprovou a diminuição de N, em 

quase todos os tratamentos analisados, na planta principal e no primeiro perfilho, 

afirmando que esse decréscimo pode ocorrido pela translocação desse elemento 

para novos pontos de crescimento da touceira. Nesse sentido, Bovi 1998; Bovi et al. 

1988, 1998; Ramos et al. 1999, apud Clement e Bovi (2000), garantem que o 
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número de folhas reflete bem o efeito de estresse hídrico e adubação. Os autores 

ainda afirmam que o número de folhas vivas, verdes ou funcionais está diretamente 

relacionado com o número de folhas internas e, portanto, com a produção de 

palmito. Estudando pupunheiras com e sem espinhos no estado do Amazonas, 

Flores (2003) não constatou diferença significativa no número de folhas, aos 18 

meses de avaliação. Porém, no mesmo experimento, em três, das seis avaliações 

feitas, apresentou diferença estatística, ao final do período chuvoso, entre os 

tratamentos com adubação mineral e mineral mais esterco, diferentemente deste 

trabalho, onde não foram observadas variações decorrentes de estiagem (Tabela 7).  

Em relação ao espaçamento, também não foi observada diferença 

significativa, sendo que a tabela 6 mostra maior número de folhas verdes em E2 (6, 

89 folhas) e menos folhas verdes em E1 (6,74 folhas), que correspondem aos 

espaçamentos de 1 x 1 m e 1 x 0,5 m, respectivamente. Porém, tal como ocorreu 

nos tratamentos de adubação, nesse fator também foi notada redução na emissão 

de folhas na terceira avaliação, mas, sem diferença estatística. Nesse contexto, 

Yuyama (1997), testando espaçamentos e adubação mineral semelhante ao deste 

estudo, em pupunheira para palmito, no Amazonas, encontrou número de 7, 9 folhas 

em densidade de 1 x 1 m (10.000 plantas.ha-1), valor parecido com o verificado aos 

12 meses, neste trabalho, na mesma densidade. 

Na variável número de folhas, Bezerra e Yuyama (2006b), estudando 

diferentes espaçamentos com a mesma fórmula de adubação mineral e orgânica 

(Eg), no município de Manaus/AM, também constataram número de folhas menor, 

na densidade de 1 x 0,5 m. Esse resultado concorda também com Yuyama (1997), 

também no Amazonas, testando sistemas de cultivo de pupunheiras para produção 

de palmito, quando conferiu número de folhas parecidos aos deste ensaio (7,9 

folhas) em densidade similar (Tabela 7). 

Pesquisando adubação de pupunheira para palmito, na Amazônia Central, 

Flores (2003) obteve média de seis folhas verdes, aos 18 meses, na planta principal, 

quantidade inferior ao verificado neste estudo, aos 15 meses, de 7,17 e 6,89, nos 

fatores adubação e espaçamento, respectivamente (Tabela 7). Ramos (2002), apud 

Ramos et al. (2008) afirmam que dois anos após o plantio, antes do corte, foi 

encontrado número médio de folhas foi de 6,9, concordando, portanto, com esta 

pesquisa e, parcialmente, com Clement e Bovi (2000), para quem uma planta de 

tamanho apropriado para o corte raramente tem mais de 6-10 folhas na densidade 
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comercial (5.000 plantas.ha-1). Em pesquisa com pupunheiras da mesma origem, em 

Piracicaba/SP, Ramos et al. (2008), encontraram valores mínimo e máximo de cinco 

e oito folhas, fotossinteticamente ativas, respectivamente, em plantas com 30 meses 

em campo. 

 

5.2.3.1    Taxa de crescimento relativo do número de folhas verdes (Rfv) 

 

O maior crescimento relativo no número de folhas verdes foi constatado nos 

dois primeiros tempos de coleta de material, período entre abril a outubro de 2007 

(Figura 9A). Nas formas de adubação, nota-se uma leve predominância do 

tratamento A2 (mineral + esterco), na primeira avaliação e desempenhos parecidos 

nos tratamento A1, A3 e A5.  
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A1 = Mineral (M)  A2 = M + Esterco   A3 = Torta de filtro   A4 = Composto (C)   A5 = C + M 
 
 
 

 
 
 
E1 = 1 X 0,5 M    E2 = 1 X 1 M 

 
 
 
 
Figura 9 – Taxa de crescimento relativo (unidades) do número de folhas verdes da 

planta principal (Rfv), em pupunheiras (Bactris gasipaes Kunth) submetidas a 

diferentes formas de adubação (A) e espaçamentos (B), durante 12 meses, em 

Presidente Figueiredo/AM, 2007/8. 
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No fator espaçamento a taxa de crescimento relativo do número de folhas 

teve comportamento foi semelhante ao observado nas formas de adubação. Foi 

registrada uma curva descendente, a partir da primeira avaliação, culminado com 

desempenho negativo na última tomada de dados (Figura 9B). 

Chama atenção o fato de a última avaliação ter registrado valores negativos 

no número de folhas verdes, nos tratamentos de adubação, principalmente, por se 

tratar de época chuvosa (janeiro/abril de 2008). Neste caso não há como atribuir o 

fato ao fator climático, devendo ser, provavelmente, influência da origem genética do 

material utilizado.  

Clemente (1995) adverte que, equações desenvolvidas para estimativa de 

área foliar e fitomassa devem ser validadas para as condições locais de estudo, visto 

que são parâmetros altamente plásticos e possuem baixa herdabilidade.  

Outro evento que pode ter desencadeado essa regressão na Rfv é o 

deslocamento de nutrientes para suprir a demanda dos perfilhos. Para tanto, 

Benincasa (2004) afirma que todo crescimento resultará da produção de material 

suficiente para atender às necessidades metabólicas do material já existente e, 

ainda, para armazenar ou construir novo material estrutural. 
 
 

5.2.4 Número de perfilhos na planta principal, até o primeiro corte 

 

A contagem de perfilhos foi iniciada aos 9 meses, haja vista que antes não 

observou-se ocorrência de perfilhamento. O critério de contagem de perfilhos a partir 

dos nove meses está de acordo com Bovi et al. (2002), que, em estudo feito em com 

pupunheiras em Ubatuba/SP, que também constataram emissão de perfilhos 

somente a partir do nono mês após o plantio. 

Na emissão de perfilhos por planta foi confirmada diferença estatística nos 

dois fatores estudados (adubação e espaçamento), ao nível de 1 %, pelo teste F. 

(Tabela 8). Em ensaio com adubação de pupunheiras com e sem espinhos, no 

estado do Amazonas, Flores (2003) não verificou diferença significativa, no número 

de perfilhos, entre plantas, aos 15 meses de avaliação, nos tratamentos com 

adubação. Entretanto, nesse experimento, o tratamento com maior emissão de 

perfilhos foi com esterco e adubo mineral, com 5,45 perfilhos, número semelhante ao 

número máximo obtido no presente trabalho (5,50 perfilhos.planta-1).  
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Tabela 8 – Dados das médias de perfilhos por planta, no experimento de pupunheiras (Bactris gasipaes Kunth), submetidas a 

diferentes adubações e espaçamentos, em Presidente Figueiredo (2007-2008), no estado do Amazonas. 

 

*Médias seguidas de mesma letra, na vertical, não diferem estatisticamente entre si, pelo Teste de Tukey (P<0,05).  

   

Adubações 

 

Out/2007                                 Jan/2008                                  Abr/2008 

   

1-Mineral 

 

2-Mineral+Esterco 

 

 3-Torta de filtro 

 

  4-Composto 

 

  5-Mineral+Composto 

 

 

2,67 A 

 

3,47 A 

 

2,40 A 

 

1,83 A 

 

2,47 A 

 

4,68 AB 

 

5,48 A 

 

4,38 AB 

 

3,03 B 

 

4,38 AB 

 

5,35 A 

 

5,50 A 

 

3,93 AB 

 

2,22 B 

 

4,53 A 

1 - (1 x 0,5 m) 

2 - (1 x 1 m) 

2,68 A 

2,45 A 

4,28 A 

4,51 A 

3,39 B 

5,03 A 

C.V. (%) 44,28 23,64 23,14 
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Conforme apresentado na tabela 8, os dados médios do número de perfilhos 

na planta principal, não apresentaram diferença significativa, na primeira avaliação 

(outubro/2007), em nenhum dos fatores analisados. No entanto, nas avaliações 

feitas em janeiro e abril de 2008, foram verificadas diferenças significativas, com 

destaque para o tratamento A2 (mineral + esterco), pelo teste de Tukey, a 5 % de 

probabilidade. O número médio de perfilhos registrado nesse tratamento foi de 5,50 

perfilhos em cada planta, sendo a menor média de 2,22, no tratamento A4 

(composto). A emissão do maior número de perfilhos num no tratamento A2 (mineral 

+ esterco), comprova que o emprego de adubo mineral na pupunheira torna-se 

prática importante para o sucesso do seu cultivo, porém, o nível de matéria orgânica 

é fator primordial para a produção de palmito Yuyama (1997). 

 Analisando fontes e doses de matéria orgânica, em Areia/PB, Oliveira et al. 

(2001a) concluíram que o número de perfilhos foi influenciado pela adubação 

orgânica. Corroborando o resultado exibido na tabela 8. 

 Clement e Bovi (2000) ressaltam que o número de perfilhos por planta ao 

longo do ciclo da cultura é fundamental, pois avalia a capacidade de regeneração da 

planta, sendo ainda muito afetado pela densidade do plantio (Gomes et al., 1988).  

Na emissão de perfilhos, os dados dos tratamentos de adubação A3 e A4 

(torta de filtro e composto, respectivamente) sem aplicação de adubo mineral, 

ratificam Malavolta et al. (2002), para quem os materiais orgânicos, além de 

melhorarem as condições físicas e biológicas do meio, desempenham importante 

papel na nutrição das plantas. Esses autores reforçam afirmando que a torta é, 

relativamente, pobre em potassa, e fertilizantes orgânicos em geral, são pobres em 

N, exceto o esterco de galinha, único a apresentar valores superiores a 1 % desse 

elemento, principal nutriente vegetal dos fertilizantes orgânicos.  

Não obstante os tratamentos A3 e A4 terem exibido os maiores teores de 

matéria orgânica (Tabela 4), essa qualidade não foi eficaz para emissão de perfilhos, 

comprovando que a interação de adubo mineral na pupunheira com matéria 

orgânica é fator primordial para o cultivo de pupunheira para palmito (Yuyama, 

1997). Além disso, Malavolta et al. (2002), garantem que havendo disponibilidade, é 

importante aplicar, juntamente com adubo fosfatado e potássico, esterco de curral ou 

outro adubo orgânico e Clement (1986) assinala que, na Amazônia, o uso de adubo 

orgânico é considerado essencial. Para Yuyama et al. (2005), levando em 

consideração os baixos teores de P em solos da região Amazônica, a aplicação 
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adicional desse elemento pode ser importante para a produção de palmito dos 

perfilhos nos anos seguintes, destacando Yuyama (1997) que mostra o efeito da 

adubação fosfatada no aumento de número de perfilhos, bem como na altura da 

planta, diâmetro do estipe e número de folhas por planta. O fósforo tem papel 

fundamental no alongamento celular, regulando o crescimento da planta, e sua 

deficiência leva a uma baixa assimilação no metabolismo, limitando a respiração e 

inibindo o crescimento e reduzindo a produção da planta (Reis, 2011). 

Ainda na segunda avaliação, o fator espaçamento também não diferiu 

estatisticamente, mas na medição de abril de 2008, foi verificada diferença 

significativa, com maior valor na densidade de 1 x 1 m (5,03 perfilhos). A tabela 8 

mostra ainda que o maior número de perfilhos por planta foi comprovado, nas três 

avaliações, num único tratamento (A2). 

Os dados de perfilhos por planta, com maior número de perfilhos no 

espaçamento E2 (1 x 1 m), tornam evidente a competição entre as plantas, em 

adensamentos maiores, como destacam Kulchetscki et al. (2001), confirmando que 

no menor espaçamento (1 x 0,5 m) a concorrência por luminosidade e espaço é 

maior que nos plantios menos adensados (Yuyama, 1997; Bezerra e Yuyama, 

2006b).  

Analisando diferentes níveis de adubação mineral e espaçamentos no estado 

do Amazonas, Yuyama (1997) observou que, na adubação, a análise de variância 

indicou diferença significativa no número de perfilhos por planta (3,25), ao nível de 1 

% de probabilidade. Esses resultados, porém, são bem inferiores aos mostrados na 

tabela 8. Para o número de perfilhos o presente trabalho também apresentou 

diferença significativa, nos dois fatores estudados, ao nível de 1 % de probabilidade 

(Apêndice D). 

Nesse sentido, há que considerar-se que, quando o cultivo da pupunheira 

destina-se à produção de palmito, a porcentagem de plantas perfilhadas, bem como 

o número de perfilhos por planta, são variáveis de grande importância, ambos 

responsáveis tanto pela produtividade, quanto pela duração econômica do cultivo 

(Clement e Bovi, 2000).  

 Todos os valores apresentados para o número de perfilhos, no entanto, 

concordam com Mora Urpí (1999), para quem o número de perfilhos varia, segundo 

o genótipo e o ambiente, de 0 a 14. 
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5.3 Matéria seca e área foliar 

 

5.3.1 Resultado da estimativa da matéria seca total da planta principal 

 

Nas formas de adubação (Tabela 9), após um ano de avaliações, os maiores 

valores de matéria seca total foram registrados nos tratamentos com adubação 

mineral (A1), seguido de mineral + esterco (A2) e mineral + composto (A5). Esses 

resultados, entretanto, não apresentaram diferença significativa entre si. A partir da 

segunda avaliação (outubro/2007), começaram a se destacar os tratamentos 

compostos por adubo mineral, simples ou misturado. 
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Tabela 9 – Dados médios da matéria seca total da planta principal (gramas) de pupunheiras (Bactris gasipaes Kunth), submetidas 

a diferentes adubações e espaçamentos, em Presidente Figueiredo/AM, 2007/8. 

  
 
 
 
     
Tratamentos Julho/2007 

 
Outubro/2007 

 
Janeiro/2008 

 
Abril/2008 

 

A1-Mineral 2,56 B 24,88 A 147,69 B 656,50 A 

A2-Mineral+Esterco 3,35 AB 31.56 A 223,81 A 585,87 AB 

A3-Torta de filtro 3,76 A 25,45 A 156,34 B 311,54 BC 

A4-Composto 3,16 AB 20,63 A 139,63 B 254,31 C 

A5-Mineral+Composto 2,78 AB 33,76 A 239,54 A 480,41 ABC 

E1- (1 x 0,5 m) 3,30 A 28,02 A 195,07 A 489,47 A 

E2 - (1 x 1 m) 2,94 A 26,49 A 167,73 B 425,98 A 

CV(%) 21,45 42,02 19,53 40,68 

*Médias seguidas de mesma letra, na vertical, não diferem estatisticamente entre si, pelo Teste de Tukey (P<0,05).  
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Os resultados da tabela 9, para os tratamentos com adubação, concordam 

com Flores (2003), cujos dados mostraram que a matéria seca total da planta 

principal apresentou diferença significativa nas formas de adubação, adubo mineral 

na cova, seguido de esterco + mineral, concordando com nosso trabalho. Já 

Nogueira e Conceição (2000) afirmam que a produção de matéria seca é 

determinada pelo número de estipes (perfilhamento) da planta, supondo-se que o 

fator genético seja também o mais importante. 

Observando as tabelas 5 e 9, nota-se que, embora em sequencia diferente, 

os três maiores valores para matéria seca total (A1, A2 e A5) estão correlacionados 

com os resultados obtidos na altura total da planta principal (A2, A5 e A1), após o 

final das avaliações. Esses dados podem indicar a eficiência da espécie na 

assimilação do adubo mineral, bem como a interação com a adubação orgânica, 

concordando com Yuyama (1997), mencionando a necessidade das duas formas de 

adubação para pupunheira. Clement e Bovi (2000) afirmam que a altura da planta 

está altamente correlacionada com a biomassa e a área foliar, assim como com a 

produção de palmito.  

Estudando fotossíntese, condutância estomática e transpiração em 

pupunheira sob deficiência hídrica, Oliveira et al. (2002) concluíram que, entre todas 

as variáveis avaliadas, a altura da haste principal foi o melhor caráter para estimar a 

fitomassa de pupunheiras em plantios comerciais. 

Freire (2011), pesquisando qualidade de palmito de pupunheira na Amazônia, 

constatou, após quatro coletas, que embora haja uma diminuição no rendimento de 

palmito no período de estiagem, não foi significativa. 

         No fator espaçamento (Tabela 9), embora sem apresentar diferença 

significativa, o tratamento E1 (1 x 0,5 m) apresentou maior valor para matéria seca 

total (489,47 gramas), todavia, na terceira avaliação foi constatada diferença 

estatística entre os tratamentos testados, também com maior valor no tratamento A1 

(1 x 0,5 m).  

Nesse sentido, o efeito observado nesse caráter está de acordo com Carvalho 

et al. (2006), que, em relação à massa seca total, verificaram que plantas de licuri 

(S. coronata) submetidas a 30 % de luz tiveram maior produção de massa seca 

quando comparadas com as mudas a pleno sol (100 % de luz). Os autores, citando 

Moraes Neto et al. (2000), afirmam ainda que a capacidade em crescer rapidamente 
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é um mecanismo de adaptação das plantas e estratégia para escapar do 

sombreamento. 

Mesmo não sendo constatada relação entre os maiores valores de matéria 

seca total (Tabela 9) e o teor do P (Tabela 4), apenas a torta de filtro não está entre 

os três os maiores números para matéria seca. Segundo Reis (2011), a ausência do 

fósforo limitou o crescimento da planta, reduzindo o tamanho das folhas novas, 

levando as folhas mais velhas a apresentarem coloração amarelada, seguida de 

necrose e secamento das pontas.  

 

5.3.1.1    Taxa de crescimento relativo da matéria seca total (Rms) 

  

A taxa de crescimento da matéria seca, nas diferentes formas de adubação, 

ao contrário do ocorrido no número de folhas, foi positiva em todas as avaliações 

(Figura 10A). No auge do crescimento, o tratamento A1 (M) promoveu a acumulação 

de 2,5 gramas matéria seca, no período de julho a outubro de 2007. Ao final das 

avaliações, mesmo com o decréscimo na Rms, ainda pode-se verificar uma maior 

tendência no tratamento A5 (Cp+M), com 1,7 gramas de matéria seca. 
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A1 = Mineral (M)  A2 = M + Esterco   A3 = Torta de filtro   A4 = Composto (C)   A5 = C + M 
 
 
 

 
 
E1 = 1 X 0,5 M    E2 = 1 X 1 M 
 
 
 

Figura 10 – Taxa de crescimento relativo (g) da matéria seca (Rms), em pupunheiras 

(Bactris gasipaes Kunth) submetidas a diferentes formas de adubação (A) e 

espaçamentos (B), durante 9 meses, em Presidente Figueiredo/AM, 2007/8. 
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Nos espaçamentos testados a Rms apresentou o mesmo padrão de 

desenvolvimento. Entretanto, é possível perceber que, ainda que seja de maneira 

bem modesta, houve uma leve diferença entre um tratamento e outro, tendo 

prevalecido o E2 (1 x 1 m) nos dois últimos tempos avaliados. 

Na matéria seca, a taxa de crescimento relativo, no seu ponto máximo mostra 

a acumulação de 2,2 gramas de matéria seca no período. Os maiores incrementos 

na Rms ocorreram entre julho de 2007 e janeiro de 2008, passando, portanto, pelo 

final do período de estiagem e entrando na época chuvosa. Esse desempenho 

também foi constatado nas formas de adubação (Figura 10A). Contudo, pode-se 

observar na figura 10B, que apenas na primeira avaliação, referente ao período de 

julho e outubro/07, prevaleceu o espaçamento maior (1 x 1 m), talvez devido ao 

plantio ter permanecido ainda sob a estiagem de agosto e setembro. 

O comportamento da Rms no tempo 3, nos dois fatores estudados, também 

foi observado por Flores (2003). O mesmo, porém, argumentou que poderia se tratar 

de uma pequena acumulação de matéria seca, em virtude de distúrbios fisiológicos 

provocados pela queda da temperatura ou devido à baixa na assimilação 

fotossintética. 

Benincasa (1988) destaca que, conceitualmente, a análise de crescimento 

estabelece que a taxa de crescimento de uma planta ou de um de seus órgãos, é 

uma função do tamanho inicial, isto é, o aumento em gramas, no caso de matéria 

seca, está relacionado ao peso de matéria seca no instante em que se inicia o 

período de observação. 

 

5.3.2    Estimativa da área foliar total da planta principal 

 

A tabela 10 mostra que nas duas primeiras avaliações não fora registrada 

diferença significativa entre as formas de adubação. A área foliar total, nas formas 

de adubação, foi maior no tratamento A4 (composto), que não diferiu dos 

tratamentos A5 (mineral + composto) e A1 (mineral), que apresentaram o segundo e 

terceiro maiores valores, respectivamente, para esse caráter. A última avaliação, em 

abril de 2008, mostrou diferença entre a maior área foliar total e a menor, registradas 

nas adubações A4 e A2 (mineral + esterco), respectivamente. 
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Tabela 10 – Dados médios da área foliar total da planta principal (cm²) de pupunheiras (Bactris gasipaes Kunth), submetidas a 

diferentes adubações e espaçamentos, em Presidente Figueiredo/AM, 2007/8. 

 
 
 
     

Tratamentos Julho/2007 

 

Outubro/2007 

 

Janeiro/2008 

 

Abril/2008 

 
A1-Mineral 612,72 A 4098,63 A 16446,46 B 21841,19 AB 

A2-Mineral+Esterco 992,35 A 2611,56 A 10008,08 B 11439,38 B 

A3-Torta de filtro 1039,17 A 3252,83 A 10989,79 B 16387,29 AB 

A4-Composto 1000,82 A 3165,15 A 66647,72 A 28985,95 A 

A5-Mineral+Composto 962,51 A 2801,06 A 23261,85 B 25362,63 AB 

 

E1- (1 x 0,5 m) 1006,24 A 3235,03 A 29792,24 A 19228,65 A 

E2 - (1 x 1 m) 836,79 A 3136,66 A 21149,32 A 22377,93 A 

CV (%) 32,31 38,43 64,66 46,79 

*Médias seguidas de mesma letra, na vertical, não diferem estatisticamente entre si, pelo Teste de Tukey (P<0,05).  
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As duas maiores áreas foliares foram encontradas nos tratamentos com 

composto. Ao observamos a tabela 2, notamos que entre os resíduos orgânicos 

utilizados, o composto mostrou maior teor de nitrogênio, elemento essencial para o 

crescimento da área foliar. Isto corrobora o que foi observado por Bonneau et al. 

(1993), para os quais uma nutrição nitrogenada adequada, automaticamente 

melhora os teores foliares de outros elementos, especialmente P, aumentando 

consequentemente o crescimento e a produção. Já Fernandes (2006) enfatiza que 

os sintomas de deficiência de P apresentam como consequências mais evidentes a 

redução do crescimento da planta como um todo e diminui a área foliar, em razão da 

menor emissão de folhas. 

A área foliar total (Tabela 10), no fator espaçamento, não diferiu entre os dois 

tratamentos adotados, em nenhuma das avaliações. Contudo, o espaçamento de 1 x 

1 m, apresentou valor, ligeiramente, maior que o 1 x 0,5 m. O maior valor para a 

área foliar total, nos espaçamentos estudados é compatível com o maior número de 

folhas registrado (Tabela 7), ao contrário de Ramos et al. (2008) que não verificaram 

ajuste satisfatório na relação número de folhas e área foliar. 

Neste sentido, Clement (1995) adverte que, equações desenvolvidas para 

estimativa de área foliar e fitomassa devem ser validadas para as condições locais 

de estudo, visto que são parâmetros altamente plásticos e possuem baixa 

herdabilidade.  

Também foi possível perceber uma redução nos valores obtidos no 

tratamento E1, o que pode ter relação com o período de redução das chuvas na 

região. Nesse sentido, Oliveira et al. (2002), verificaram que diferenças significativas 

da transpiração entre plantas sob estresse e irrigadas ocorreram a partir do quarto 

dia. Cornaire et al. (1994), apud Oliveira et al. (2002), destacam que a condutância 

estomática na pupunheira foi mais sensível à deficiência hídrica. 

Ao final de 18 meses de avaliação, Flores (2003), pesquisando adubação 

mineral e orgânica em pupunheira, com espaçamento de 2 x 1 m, verificou que os 

melhores resultados foram esterco na cova (936,91 dm²), seguido de adubo mineral 

na cova (736,83) e esterco + mineral (735,02 dm²), respectivamente. Entretanto, o 

autor chama atenção para o fato de que o surgimento dos perfilhos, com diferente 

número de folhas, torna a avaliação complexa, pois os mesmos contribuem para a 

alteração da área foliar total. 

Plantas de S. coronata apresentaram maior área foliar total quando crescidas 
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a 100 % de luminosidade (Carvalho et al., 2006). Concordando com o resultado da 

tabela 9, encontrado neste estudo. Já Dale (1988) destaca que a área foliar das 

espécies que evitam o sombreamento aumenta em ambientes com maior 

disponibilidade de luz, ao passo que a área foliar de espécies tolerantes ao 

sombreamento tende a ser aumentada em condições de baixa luminosidade.  

Ramos et al. (2008) destacam que plantas com 30 meses de campo 

produziram valores de área foliar que variaram de 0,84 a 14,06 m² de, porém os 

autores ressaltam o grande índice de coeficiente de variação (63 %), para os quais 

pode ser atribuído à variação genética do material utilizado no experimento. 

Em estudo pra determinar a padronização de medidas em pupunheira, 

Clement e Bovi (2000) comentam que a área foliar é uma medida pela qual se 

estima teoricamente a superfície fotossinteticamente ativa. 

 

5.3.2.1.   Taxa de crescimento relativo da área foliar total (Raf) 

 

A taxa de crescimento relativo da área foliar na planta principal, nos diferentes 

tratamentos de adubação, foi similar nas duas primeiras avaliações (Figura 11A). As 

formas de adubação com melhor desempenho no primeiro tempo de coleta de dados 

foram A1 e A5, ambas com incremento de 1,46 cm² de área foliar no período. No 

terceiro tempo de avaliação foi verificada uma pequena diferença entre os 

tratamentos, com melhor rendimento para o tratamento A5, com acumulação de 1,1 

cm² de área foliar, contra 0,1 na forma A1, com menor crescimento. 
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A1 = Mineral (M)  A2 = M + Esterco   A3 = Torta de filtro   A4 = Composto (C)   A5 = C + M 
 
 
 

 
 

E1 = 1 X 0,5 M    E2 = 1 X 1 M 

 

 

Figura 11 - Taxa de crescimento relativo (cm²) da área foliar (RAF), em pupunheiras 

(Bactris gasipaes Kunth) submetidas a diferentes formas de adubação (A) e 

espaçamentos (B), durante 9 meses, em Presidente Figueiredo/AM, 2007/8. 
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Nas diferentes densidades pesquisadas para Raf (Figura 11B), verificou-se a 

mesma tendência constatada na taxa de crescimento relativo da matéria seca 

(Figura 10B), até mesmo no destaque, ainda que moderado, no tratamento E2 na 

primeira avaliação e E1 nos demais períodos. 

A taxa de crescimento relativo da área foliar, nos dois fatores, estudados 

aconteceu no período de julho de 2007 a janeiro de 2008. Esse mesmo desempenho 

já havia sido constatado na Rms, inclusive nos tratamentos de espaçamento.  

Clement e Bovi (2000) afirmam que, em pupunheiras, a análise de 

crescimento é altamente recomendada, tanto para experimentos agronômicos como 

para critério de seleção.  

Benincasa (1988) observou que todo o crescimento resulta da produção de 

material suficiente para atender às necessidades metabólicas do material já 

existente e ainda para armazenar e/ou construir novo material estrutural. Portanto, 

qualquer incremento em peso, altura ou área foliar, ao longo de um determinado 

período, estará diretamente relacionado ao tamanho alcançado ao longo do período 

anterior. 
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5.4 Dados de extração de estipes, palmitos e estipes tenros, no primeiro ano 

de produção, na planta principal 

 

Estipe é a parte do caule da planta, cortada para fornecer o palmito, seja ela 

matriz ou perfilho. Em alguns resultados os valores de estipes são mencionados com 

os mesmos de palmitos. Entretanto, Clement e Bovi (2000) afirmam que, embora o 

número de palmitos seja importante, o peso bruto não permite uma boa 

compreensão da produção por planta ou por área, porque inclui uma quantidade 

muito variável de tecidos fibrosos que serão descartados durante o processamento. 

 

5.4.1  Extração de estipes, palmito, estipe tenro e peso total de palmito (estipe tenro 

+ palmito) 

 

 A época adotada para a extração do palmito foi baseada na altura da planta, 

quando a mesma atingiu 1,5 m, conforme sugerem Yuyama et al. (2005). 

Segundo Bovi (1997), a colheita no Brasil é iniciada por volta dos 18 aos 36 

meses do plantio, dependendo das condições e locais de cultivo. Kulchetscki et al. 

(2001), afirmam que a primeira colheita deve ser feita de 12 a 24 meses, 

dependendo dos fatores clima, fertilidade do solo e controle das plantas daninhas. 

Entretanto, nas condições da Amazônia, estudando adubação orgânica e mineral em 

pupunheiras para palmito, na Amazônia central, Flores e Yuyama (2007) iniciaram o 

corte dos estipes aos 18 meses. Yuyama (1997) garante que, para cultivo na 

Amazônia, o período para colheita do palmito pode ser reduzido de dois para um 

ano e meio e que cortes tardios não só prejudicam o crescimento dos perfilhos 

(tempo de recuperação) como também alteram o desenvolvimento dos mesmos por 

falta de luminosidade.  

O resultado exibido para o número de estipes colhidos na planta principal 

(Tabela 11), no primeiro ano de produção, mostrou diferença significativa entre, os 

tratamentos de adubação. O maior valor estimado foi verificado na adubação com 

mineral + esterco (A2), com 24.500 estipes ha.ano-1, diferindo de A1, A3 e A4 

(mineral, torta e composto, respectivamente). O segundo maior valor encontrado no 

número de estipes coletados, que não diferiu estatisticamente do primeiro, foi de 

14.830 estipes colhidos na planta principal, na adubação A5 (composto + mineral). 
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Tabela 11 – Dados médios de produção de palmito, estipe tenro e palmito total (palmito + estipe tenro, em kg.ha-¹), colhidos no 

experimento com pupunheiras, submetidas a diferentes espaçamentos e adubações, em Presidente Figueiredo (2008-2009), 

no Estado do Amazonas.  

  

Tratamentos 
Estipe colhido 

(x1000) ha-1.ano 
 

Palmito                              Estipe tenro                         Palmito Total 

------------------------------ Peso (Kg.ha-1) ------------------------------ 

A1-Mineral 

A2-Mineral+Esterco 

A3-Torta de filtro 

A4-Composto 

A5-Mineral+Composto 

 

13,33 B 

24,50 A 

12,00 B 

11,17 B 

14,83 AB 

 

 

2.559 AB 

4.404 A 

1.993 B 

2.112 B 

2.570 AB 

 

2.749 B 

4.946 A 

2.383 B 

2.287 B 

2.911 AB 

 

 

5.304 B 

9.351 A 

4.376 B 

4.399 B 

5.481 AB 

 

E1 - (1 x 0,5 m) 

E2 - (1 x 1 m) 

19,87 A 

10,47 B 
 

3.531 A 

1.924 B 

3.870 A 

2.241 B 

7.401 A 

4.164 B 

C.V. (%) 39,18  39,43 39,71 38,96 

*Médias seguidas de mesma letra, na vertical, não diferem estatisticamente entre si, pelo Teste de Tukey (P<0,05).  
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Analisando os espaçamentos testados (Tabela 11), após o primeiro ano de 

coleta de estipes da planta principal, notou-se que o melhor aproveitamento foi 

constatado no espaçamento com maior densidade (1 x 0,5 m), diferindo 

estatisticamente do segundo espaçamento pesquisado (1 x 1 m), ao nível de 5 % de 

probabilidade, pelo teste de Tukey. O número de estipes colhidos no primeiro ano de 

produção foi de 1.987, na densidade de 20.000 plantas por hectare (espaçamento 

de 1 x 0,5 m) e 1.047 no espaçamento de 1 x 1 m (densidade de 10.000 planta.ha-1).  

Em relação ao número de estipes colhidos na planta principal (Tabela 11), 

Bezerra e Yuyama (2006b), pesquisando espaçamento e adubação em pupunheiras 

para palmito, no município de Manaus/AM, comprovaram que o espaçamento de 1 x 

0,5 m, promoveu maior produção de estipes, concluindo que a alta densidade 

produz maior número de estipes colhidos. Esse resultado concorda com os dados 

obtidos neste ensaio. 

Flores e Yuyama (2007), analisando adubação orgânica e mineral em 

pupunheiras com e sem espinhos, no Amazonas, com espaçamento de 2 x 1 m, não 

constataram diferença significativa entre os tratamentos que receberam adubação. 

Nesse experimento, em 12 meses de produção, foram colhidos 5.000 estipes.ha-1, 

na planta principal de pupunheiras adubadas com mineral parcelado e 4.500 com 

esterco + mineral parcelado e o mesmo número com adubo mineral em cobertura, 

concordando, parcialmente com nosso trabalho. 

Em ensaio de densidade e espaçamento de pupunheiras para palmito, no 

Amazonas, Yuyama et al. (2005), concluíram que a densidade de 10.000 plantas (1 

x 1 m), com adubação similar a utilizada neste trabalho  (225-90-180 kg.ha-1), 

promoveu maior produção de estipes.ha-1.ano-1 (4.000). 

No estado do Paraná, Neves et al. (2006), em corte efetuado aos 24 meses, 

obtiveram número de 4.066 estipes colhidos, porém, com densidade menor que a 

utilizada nesta pesquisa (8.000 plantas).  

Quanto ao número de folhas (Tabela 7), nos diferentes níveis de adubação, 

não foi possível estabelecer uma relação com o número de estipes colhidos na 

planta principal, considerando que, nas duas últimas avaliações, o maior número de 

folhas foi registrado no tratamento A4 (composto), enquanto a maior colheita de 

estipes ocorreu no tratamento A2 (mineral + esterco). No entanto, ao comparamos 

os dados de altura e diâmetro da planta principal (Tabelas 5 e 6), constatamos uma 

semelhança entre as formulações de adubação, inclusive com observação de 
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diferença estatística entre o melhor tratamento (A2) e os demais. O fator 

espaçamento não apresentou diferença significativa no número de estipes, sendo 

encontrado o mesmo valor para ambos tratamentos. Mas, ao final das avaliações, os 

maiores valores registrados foram: em altura (1 x 0,5 m), diâmetro e número de 

folhas (1 x 1 m). Nesse sentido, Moreira e Arkcoll, 1988; Bovi et al., 1992, 1993a; 

Clement, 1995, apud Clement e Bovi (2000), afirmam que a altura da planta está 

altamente correlacionada com a biomassa e a área foliar, assim como com a 

produção de palmito. 

Do mesmo modo, como fora observado na altura e no diâmetro do caule, ao 

comparamos os dados da produção de estipes em relação aos tratamentos de 

adubação (Tabela 4), fica evidente a importância de interação de adubos orgânicos 

e mineral no cultivo de pupunheira para palmito. Neste caso, a maior quantidade de 

estipes foi obtida também com adubo mineral + orgânico (Tabela 11). 

A tabela 4 indica que houve semelhança entre a altura da planta principal, os 

dois fatores analisados (espaçamento e adubação), quanto à quantidade de estipes 

coletados, com maior produção de estipes obtidos com adubação de Eg + M, no 

espaçamento de 1 x 0,5 m (Tabela 11). Isto confirma a eficiência no uso do adubo 

orgânico em pupunheira para a produção de palmito (Nascimento et al., 2005). 

 Em relação à precocidade do corte, os resultados obtidos aos 15 meses são 

animadores, pois como destacamos acima, inúmeros trabalhos têm indicado para 

um período maior para a colheita dos estipes. Flores e Yuyama (2007) iniciaram a 

colheita do estipe da planta principal aos 18 meses, concluindo que o tempo médio 

de coleta dos estipes nas formas de adubação na planta principal não apresentou 

diferenças entre os tratamentos, mas os tratamentos com esterco na cova e esterco 

+ mineral foram os mais precoces. Este fato reforça que, na Amazônia, o período 

para colheita do palmito pode ser reduzido de dois para um ano e meio (Yuyama, 

1997). 

A produção de palmito foi mais elevada nos tratamentos A2 (mineral + 

esterco), A5 (mineral + composto) e A1 (mineral), nas quais não ocorreu diferença 

significativa, com 4.404, 2.570 e 2.559 palmitos, respectivamente. No entanto, a 

formulação A2, diferiu de A4 (composto) e A3 (torta de filtro), ambas com menor 

produção de palmito por hectare. Os dois maiores valores de palmitos colhidos 

apresentaram relação com o número de estipes produzidos e foram registrados nos 

mesmos tratamentos de adubação (A2 e A5). No fator espaçamento, o maior 
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número de palmitos foi verificado no tratamento E1 (1 x 0,5 m), diferindo 

estatisticamente de E2. Nesse fator também houve semelhança entre a produção de 

estipes e palmitos, na planta principal (Tabela 11). 

O estipe tenro apresentou diferença significativa nas formas de adubação, 

com maior número no tratamento A2 (4.946 estipes colhidos), diferindo de A1, A4 e 

A3, mas não sendo diferente de A5, que mostrou o segundo maior valor de estipes 

tenros coletados na planta principal, no primeiro ano de produção (Tabela 11). A 

densidade com maior número de estipes tenros produzidos foi a de 20.000 plantas 

por hectare (1 x 0,5 m), diferindo da densidade de 10.000 plantas (1 x 1 m). 

O palmito total consiste na soma do estipe tenro e palmito, produzidos na 

planta principal, no primeiro ano de coleta (Tabela 11). No fator adubação, esse 

valor proporcionou diferença estatística entre o maior número de palmito total, no 

tratamento A2 (9.351 kg.ha-1) e os três últimos valores (A1, A4 e A3), porém, não 

diferiu de A5 (5.481 kg.ha-1), que proporcionou o segundo maior número de palmito 

total. Entre os espaçamentos testados, o que promoveu maior número de palmito 

total foi 1 x 0,5 m (7.401 kg.ha-1), com diferença significativa para 1 x 1 m (4.164 

kg.ha-1), ao nível de 5 % de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

Nos caracteres número de palmito, estipe tenro e palmito total os dois 

maiores valores não diferiram significativamente, sendo verificados nos mesmos 

tratamentos (mineral + esterco e mineral + composto).  

Observando os dois maiores valores no número de estipes tenros e palmitos 

produzidos no primeiro ano de coleta (Tabela 11), na planta principal, verificamos 

que não houve relação, nos tratamentos de adubação, com número de folhas verdes 

(Tabela 7) e, no diâmetro do estipe (Tabela 6), apenas o maior valor mostrou essa 

relação. Entretanto, no caráter altura da planta principal (Tabela 6), os dois principais 

valores foram correspondentes aos verificados em números de estipes tenros e 

palmitos, nas diferentes formas de adubação. A ausência de relação foi constatada 

também nos dois espaçamentos testados, onde no número de estipes tenros e 

palmitos houve diferença significativa, o que não foi registrado nas variáveis altura 

da planta, diâmetro do estipe e número de folhas, nível de 5 % de probabilidade. 

Contudo, Clement e Bovi (2000) destacam que correlações positivas significativas 

foram encontradas entre caracteres vegetativos, tais como diâmetro, altura e número 

de folhas, e componentes diretos da produção (massa, diâmetro e comprimento do 

palmito). 
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De maneira semelhante aos resultados da tabela 9, Flores e Yuyama (2007), 

pesquisando adubação orgânica e mineral na Amazônia Central, concluíram que a 

adubação com esterco em cobertura e adubação orgânica e mineral (metade de 

cada), proporcionaram maior rendimento de palmito e estipe tenro. 

Também na Amazônia, Bezerra e Yuyama (2006a), comprovaram que o 

espaçamento 1 x 0,5 m produziu maior número de palmitos por hectare, diferindo 

estatisticamente ao nível de 5 % de probabilidade de outros espaçamentos 

analisados. Os autores comentam que os plantios com alta densidade de plantas, 

produzem maior número de estipes por hectare e, consequentemente, maior 

produção de palmito e estipe tenro. Nesse sentido, em ensaio de densidade e 

adubação mineral em pupunheiras para palmito, Yuyama et al. (2005), concluíram 

que a maior densidade testada (10.000 plantas.ha-1) com a mesma fórmula de 

adubação utilizada neste estudo, promoveu maior produção de palmito. 

Analisando produção de palmito de pupunheira na Amazônia, em 

espaçamento de 2 x 1 m, Flores e Yuyama (2007), verificaram que os tratamentos 

com adubação orgânica e mineral proporcionaram o maior rendimento de palmito. 

Essa constatação evidencia a necessidade de se incluir, constantemente, 

fertilizantes (orgânicos ou químicos) no manejo dos plantios, para manter a 

produtividade (Kulchetscki et al., 2001), pois como salienta Yuyama (1997), o 

emprego de adubo mineral na pupunheira torna-se prática importante para o 

sucesso do seu cultivo, porém, o nível de matéria orgânica é fator primordial para a 

produção de palmito.  

Inúmeros trabalhos têm sido desenvolvidos com pupunha em outras regiões 

do país, todavia, por se tratar de uma espécie amazônica, os resultados precisam 

ser bem analisados, caso se pretende replicá-los ou compará-los a pesquisas na 

Amazônia. Neste contexto, Flores (2003) ressalta que a produção de palmito de 

pupunheira pode ser influenciada por fatores genéticos e ambientais, destacando 

temperatura, precipitação, umidade relativa, evaporação e deficiências nutricionais, 

entra os fatores que podem limitar a produção de palmito. Bovi (1997), afirma que a 

colheita de palmito no Brasil depende das condições e locais de cultivo. 

No estado da Bahia, Flori et al. (2001) concluíram que o rendimento de 

palmito correlacionou positivamente com o número de estipes e negativamente com 

a classe de diâmetro de corte altura da planta, concordando, parcialmente com 

nosso experimento. 
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Pesquisando diferentes espaçamentos em pupunheiras, em duas 

propriedades, no estado do Paraná, Neves et al. (2008),  comprovaram que as 

maiores densidades testadas (6.666 e 8.000 plantas.ha-1) promoveram maior 

número de palmito nas duas áreas, aos 24 meses de plantio, com 2.783 e 3.912, 

respectivamente, na principal. Os valores são parecidos com o exposto na tabela 11. 

No Equador, Chalá (1993), citado por Kulchetscki et al. (2001) constatou que 

no segundo ano, as densidades de 16.666, 14.183 e 10.000 plantas.ha1, 

apresentaram os melhores índices de produtividade, e no quinto ano, os demais 

espaçamentos, menores, apresentaram melhor desempenho, sobrepujando inclusive 

seus respectivos índices de produtividade do segundo ano. Porém, os mesmos 

autores observam que ainda não existem medidas de espaçamentos definitivas que 

apontem, com precisão, as densidades ótimas em termos de custo/benefício. Tem 

sido observado que densidades mais altas produzem, nos primeiros anos, maiores 

rendimentos por unidade de superfície, e também que essa produtividade decresce 

nos anos subsequentes, quando a plantação não é manejada adequadamente. 

Yuyama et al. (2005), advertem que as informações sobre o efeito da densidade de 

plantio e adubação de pupunheira são insuficientes para se fazer recomendações 

técnicas adequadas para agricultores da região norte. 

Em relação ao fator adubação, verificamos que a maior produção de palmito 

total (Tabela 10) apresenta relação entre a maior média de altura (Tabela 5), o 

diâmetro do estipe (Tabela 6) e o resultado o resultado da análise de solo, por 

tratamento, apresentado na tabela 4, reforçando a necessidade do emprego de 

adubo mineral na pupunheira, para o sucesso do seu cultivo, na produção de palmito 

Yuyama (1997).  

 

5.4.2 Características biométricas do palmito colhido no primeiro ano de produção, 

na planta principal 

 

Os palmitos coletados na planta principal, não apresentaram diferença 

significativa nas variáveis avaliadas (diâmetro e comprimento), em nenhum dos 

tratamentos analisados, em ambos fatores pesquisados (Tabela 12). 
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Tabela 12 – Dados médios das características analisadas nos palmitos colhidos no primeiro ano de produção, no experimento 

com pupunheiras, submetidas a diferentes espaçamentos e adubações, em Presidente Figueiredo (2007-2008), no Estado do 

Amazonas. 

 

 

Tratamentos 
                    Diâmetro                                       Comprimento 

                  ------------------------------ cm ------------------------------- 

A1-Mineral 

A2-Mineral+Esterco 

A3-Torta de filtro 

A4-Composto 

A5-Mineral=Composto 

2,82 A 

2,77 A 

2,75 A 

2,92 A 

2,65 A 

34,06 A 

34,94 A 

31,14 A 

31,26 A 

34,42 A 

E1 - (1 x 0,5 m) 

E2 - (1 x 1 m) 

2,78 A 

2,78 A 

33,15 A 

33,18 A 

C.V. (%) 5,77 8,37 

           *Médias seguidas de mesma letra, na vertical, não diferem estatisticamente entre si, pelo Teste de Tukey (P<0,05).  
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No diâmetro, no entanto, em relação aos níveis de adubação, os dados 

médios mostrados na tabela 12, indicam que os dois maiores valores foram 

observados nos tratamentos adubados com composto e mineral (2,92 e 2,82 cm, 

respectivamente). 

Para o comprimento do palmito, as formas de adubação com maior destaque 

foram com mineral + esterco e composto + mineral, correspondendo a 34,94 e 34,42 

cm de comprimento, no palmito coletado na planta principal, no primeiro ano de 

produção. 

No fator espaçamento, os valores para o diâmetro do palmito foram 

exatamente iguais nas duas densidades estudadas (1 x 0,5 e 1 x 1 m). 

No comprimento houve uma variação mínima entre os espaçamentos 

adotados 33,15 e 33,18 cm (para 1 x 0,5 m e 1 x 1 m, respectivamente), 

sobressaindo-se a maior densidade. 

O diâmetro do palmito da planta principal, no primeiro ano de produção 

(Tabela 12) foi maior que o obtido por Flores (2003), em ensaio de adubação 

orgânica e mineral no estado do Amazonas, utilizando espaçamento de 2 x 1 m, em 

espécie sem espinhos. Nesse trabalho o autor encontrou diâmetro de 29,20 mm, 

28,55 e 28,23 cm de comprimento em palmitos da planta principal, nos tratamentos 

com adubo mineral parcelado, esterco na cova e esterco + mineral em cobertura, 

respectivamente, como os três maiores valores. Esses valores são similares aos 

alcançados nesta pesquisa, onde também não houve diferença entre os níveis de 

adubação nem nos espaçamentos adotados. Em relação aos espaçamentos, os 

diâmetros dos palmitos são ligeiramente inferiores aos de Flores (2003).  

No entanto, quanto às formas de adubação testadas, os resultados 

concordam apenas parcialmente, visto que a tabela 10 mostra os tratamentos com 

composto, mineral + composto e mineral como os três maiores valores, 

sequencialmente. 

Em relação aos dados médios de comprimento do palmito da planta principal, 

Flores (2003) verificou que nos tratamentos que receberam adubação, não foram 

constatadas diferenças significativas entre os níveis estudados. Os três maiores 

comprimentos do palmito foram 32,33 cm (esterco na cova), seguido de 31,99 

(esterco em cobertura) e 29,86 (esterco + mineral). O autor ainda cita Chalá (1993), 

que obteve palmitos com 31,17 cm em espaçamento de 2 x 1 m, no Equador. 

Porém, observando a tabela 10, notamos que os três maiores comprimentos do 
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palmito encontrados nos tratamentos de adubação deste experimento, também sem 

diferença estatística, são superiores aos obtidos pelos autores em discussão. 

Ressaltamos que são igualmente superiores e sem diferença significativa, os valores 

encontrados nos espaçamentos estudados (Tabela 12). 

Em densidade de 10.000 plantas por hectare (2 x 1 m), Yuyama et al. (2005), 

obtiveram palmitos com diâmetro médio, 2,4 cm e comprimento 21,5 cm, 

respectivamente. No fator adubação, com melhores resultados para formulação 

semelhante à utilizada neste trabalho, os valores médios foram de 3,4 cm e 29 cm, 

para (diâmetro e comprimento, respectivamente), contudo, o tempo médio de 

colheita foi de 20 meses. Os números encontrados no fator densidade são inferiores 

aos alcançados neste estudo, enquanto que nos resultados da adubação, o diâmetro 

foi maior no trabalho mencionado (Tabela 12). 

Avaliando o efeito do espaçamento e classe do diâmetro de corte na 

produtividade de palmito da pupunheira irrigada em Juazeiro/BA, Flori et al. (2001) 

constataram que no espaçamento 2 x 1 m, plantas com altura de 2,56 m e diâmetro 

de 12,76 cm, produziram palmitos com comprimento médio de 33,4. Os autores 

verificaram que o comprimento médio de palmito não foi influenciado pelo 

espaçamento de plantio. Esses valores, no entanto, estão abaixo dos alcançados 

neste trabalho (Tabela 12). 

Analisando o efeito de espaçamentos no crescimento de pupunheira na 

Amazônia Central, Bezerra e Yuyama (2006a), concluíram que a alta densidade 

(20.000 plantas.ha-1) tende diminuir o diâmetro do palmito, o que não significa 

necessariamente menor rendimento de palmito por hectare. Ademais, Yuyama 

(1997) afirma que a densidade ideal varia conforme o mercado pretendido, com 

menor densidade para o mercado interno (churrascaria e restaurante) e maior 

densidade para exportação.  

Existem no mercado brasileiro: palmito grosso (> 3 cm de diâmetro), palmito 

fino (1,5 a 3 cm de diâmetro, tipo exportação) e tipo aspargo (< 1,5 cm). Quando o 

palmito é extraído de plantas adultas ou plantas com altura acima de 1,8 m, 

consegue-se um palmito mais grosso Yuyama et al. (2005). Neste caso, os palmitos 

obtidos neste experimento se enquadram na categoria de palmito fino, ou tipo 

exportação (Tabela 12). 

Foi constatada semelhança entre os diâmetros do estipe e do palmito 

somente nos tratamentos A1 e A3, que apresentaram o segundo e quarto maiores 
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resultados, respectivamente. Mesmo não havendo diferença significativa nos dois 

fatores estudados (Tabela 12), é possível perceber que na adubação o maior 

diâmetro foi de 2,92 cm (Cp), seguido de 2,82 e 2,77 cm (M e M+Eg), 

respectivamente. Os valores do diâmetro do palmito, na densidade, foram 

rigorosamente iguais (2,78 cm). Ressaltando que Yuyama et al. (2005), com 

adubação mineral,  obtiveram diâmetro médio parecido (2,4 cm) em espaçamento de 

1 x 1 m. Flores (2003), embora também não verificando diferença, com esterco e 

adubo mineral, encontrou valores entre 27 a 29 cm de diâmetro na planta principal.      

Comparando os resultados de comprimento do palmito, em relação à altura 

da planta principal, constatamos que houve relação entre a altura da planta e os 

comprimentos registrados, nos diferentes níveis de adubação adotados, embora, 

diferentemente da altura da planta, no comprimento do palmito não se tenha 

cerificado diferença estatística, ao nível de 5 % de probabilidade. Nos espaçamentos 

utilizados, registrou-se uma ligeira tendência para a densidade de A2 (10.000 

plantas por hectare), no comprimento do palmito, ao contrário da altura da planta, o 

maior valor foi encontrado no espaçamento de 1 x 0,5 m. Nas duas variáveis 

analisadas para o fator espaçamento, não foram observadas diferenças significativas 

(Tabela 12). A população Yurimaguas, com a qual trabalhamos neste ensaio, 

apresenta material promissor para programas de melhoramento, pois algumas 

plantas produzem palmito com mais de 45 cm de comprimento, o que possibilita 

maior rendimento por estipe (Yuyama et al., 2002). 

Com resultados um pouco inferiores que os deste trabalho, Freire (2011), 

estudando o ponto ótimo para colheita de palmito, com adubação orgânica e mineral 

em densidade de 20.000 plantas.ha-1, obteve palmito com média de 31,88 cm, com 

diâmetro de 2,42 cm, em planta com altura média de 1,87 m. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

Nas condições estudadas, foi possível concluir que: 

 

 A associação de adubo mineral + esterco foi favorável para a altura da planta, 

diâmetro do colo e número de perfilhos;  

 O espaçamento de 1 x 1 m, proporcionou maior diâmetro do colo, número de 

folhas e número de perfilhos.planta-1; 

 Os tratamentos compostos por adubação mineral e orgânica, com 

espaçamento de 1 x 0,5 m garantiram maior rendimento de palmito total (palmito + 

estipe tenro).ha-1; 

 As formas de adubação e os espaçamentos adotados permitiram que o início 

da colheita do palmito ocorresse 15 meses após o plantio, garantindo a 

precocidade na colheita. 
 

 

7. CONSIDERAÇÕES 
 

A associação de adubação mineral com orgânica foi diferente dos demais 

tratamentos, sugerindo que essa forma de adubação pode ser importante para 

minimizar custos com a produção de palmito. 

A maior densidade proporcionou maior número de palmito.ha-1, entretanto, o 

espaçamento num plantio de pupunheira para palmito devem ser adotados de 

acordo com os objetivos de mercado para o palmito, pois densidades maiores geram 

palmitos mais finos. 
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APÊNDICE A – Croqui para adubação do experimento com Pupunheiras submetidas 

a diferentes formas de adubação e espaçamentos, em Presidente Figueiredo/AM. 

 

 
 

                                Bl. 1          Bl. 2               Bl. 3 
C

an
a-

de
-a

çú
ca

r 
 

E1 A1 
Químico 

 
E1 A4 

Composto 

 
E1 A2 

Químico 

C
am

u-
ca

m
u 

 
E2 A1 

Químico 

 
E2 A4 

Composto 

 
E2 A2 

Químico 
 

E1 A2 
Químico 

 
E1 A3 
Torta 

 
E1 A5 

Comp. + Quím. 
 

E2 A2 
Químico 

 
E2 A3 
Torta 

 
E2 A5 

Comp. + Quím. 
  

E1 A3 
Torta 

 
E1 A1 

Químico 

 
E1 A4 

Composto 
 

E2 A3 
Torta 

 
E2 A1 

Químico 

 
E2 A4 

Composto 
 

E1 A4 
Composto 

 
E1 A5 

Comp. + Quím. 
E1 A3 

Torta 
 

E2 A4 
Composto 

 
E2 A5 

Comp. + Quím. 

 
E2 A3 
Torta 

 
E1 A5 

Comp. + Quím. 

 
E1 A2 

Químico 

 
E1 A1 

Químico 
 

E2 A5 
Comp. + Quím. 

 
E2 A2 

Químico 

 
E2 A1 

Químico 
 

Floresta (entrada) 
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APÊNDICE B – Ficha adotada na coleta de dados do experimento. 
   
    Data:.........../............./........... 

 
                                                            Bloco 

Altura 
(cm) 

Nº 
folhas 

Nº 
perfilhos 

Diâmetro 
(mm) 

 
 
 
 
P6 

Altura 
(cm) 

Nº 
folhas 

Nº 
perfilhos 

Diâmetro 
(mm) 

 
 

P1 
 

 

1  1  1  1  1  1  1  1  
2  2  2  2  2  2  2  2  
3  3  3  3  3  3  3  3  
4  4  4  4  4  4  4  4  
5  5  5  5  5  5  5  5  
6  6  6  6  6  6  6  6  
7  7  7  7  7  7  7  7  
8  8  8  8  8  8  8  8  
9  9  9  9  9  9  9  9  

10  10  10  10  10  10  10  10  
 
 
 
P2 

1  1  1  1   
 
 
P7 

1  1  1  1  
2  2  2  2  2  2  2  2  
3  3  3  3  3  3  3  3  
4  4  4  4  4  4  4  4  
5  5  5  5  5  5  5  5  
6  6  6  6  6  6  6  6  
7  7  7  7  7  7  7  7  
8  8  8  8  8  8  8  8  
9  9  9  9  9  9  9  9  

10  10  10  10  10  10  10  10  
 
 
 
P3 

1  1  1  1   
 
 
P8 

1  1  1  1  
2  2  2  2  2  2  2  2  
3  3  3  3  3  3  3  3  
4  4  4  4  4  4  4  4  
5  5  5  5  5  5  5  5  
6  6  6  6  6  6  6  6  
7  7  7  7  7  7  7  7  
8  8  8  8  8  8  8  8  
9  9  9  9  9  9  9  9  

10  10  10  10  10  10  10  10  
 
 
 
P4 

1  1  1  1   
 
 
P9 

1  1  1  1  
2  2  2  2  2  2  2  2  
3  3  3  3  3  3  3  3  
4  4  4  4  4  4  4  4  
5  5  5  5  5  5  5  5  
6  6  6  6  6  6  6  6  
7  7  7  7  7  7  7  7  
8  8  8  8  8  8  8  8  
9  9  9  9  9  9  9  9  

10  10  10  10  10  10  10  10  
 
 
 
P5 

1  1  1  1   
 
 
P10 

1  1  1  1  
2  2  2  2  2  2  2  2  
3  3  3  3  3  3  3  3  
4  4  4  4  4  4  4  4  
5  5  5  5  5  5  5  5  
6  6  6  6  6  6  6  6  
7  7  7  7  7  7  7  7  
8  8  8  8  8  8  8  8  
9  9  9  9  9  9  9  9  

10  10  10  10  10  10  10  10  
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APÊNDICE C – Modelo de formulário utilizado na coleta e avaliação de palmito      
 
Data......../........../......... 

     

 
 
     

 
 

        Comprimento 
(cm) 

Diâmetro 
(cm) 

Peso 
palmito 

(gr) 

Peso 
estipe 

(gr) 

  Comprimento 
(cm) 

Diâmetro 
(cm) 

Peso 
palmito 

(gr) 

Peso 
estipe 

(gr) 
   1   1   1   1     1   1   1   1   
   2   2   2   2     2   2   2   2   
 P1 3   3   3   3     3   3   3   3   
   4   4   4   4   P6 4   4   4   4   
   5   5   5   5     5   5   5   5   
   6   6   6   6     6   6   6   6   
   7   7   7   7     7   7   7   7   
   8   8   8   8     8   8   8   8   
   9   9   9   9     9   9   9   9   
   10   10   10   10     10   10   10   10   
   1   1   1   1     1   1   1   1   
   2   2   2   2     2   2   2   2   
   3   3   3   3     3   3   3   3   
 P2 4   4   4   4   P7 4   4   4   4   
   5   5   5   5     5   5   5   5   
   6   6   6   6     6   6   6   6   
   7   7   7   7     7   7   7   7   
   8   8   8   8     8   8   8   8   
   9   9   9   9     9   9   9   9   
   10   10   10   10     10   10   10   10   
   1   1   1   1     1   1   1   1   
   2   2   2   2     2   2   2   2   
   3   3   3   3     3   3   3   3   
 P3 4   4   4   4   P8 4   4   4   4   
   5   5   5   5     5   5   5   5   
   6   6   6   6     6   6   6   6   
   7   7   7   7     7   7   7   7   
   8   8   8   8     8   8   8   8   
   9   9   9   9     9   9   9   9   
   10   10   10   10     10   10   10   10   
   1   1   1   1     1   1   1   1   
   2   2   2   2     2   2   2   2   
   3   3   3   3     3   3   3   3   
 P4 4   4   4   4   P9 4   4   4   4   
   5   5   5   5     5   5   5   5   
   6   6   6   6     6   6   6   6   
   7   7   7   7     7   7   7   7   
   8   8   8   8     8   8   8   8   
   9   9   9   9     9   9   9   9   
   10   10   10   10     10   10   10   10   
   1   1   1   1     1   1   1   1   
   2   2   2   2     2   2   2   2   
   3   3   3   3     3   3   3   3   
 P5 4   4   4   4   P10 4   4   4   4   
   5   5   5   5     5   5   5   5   
   6   6   6   6     6   6   6   6   
   7   7   7   7     7   7   7   7   
   8   8   8   8     8   8   8   8   
   9   9   9   9     9   9   9   9   
   10   10   10   10     10   10   10   10   
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APÊNDICE D – Tabela 13 – Quadrado médio de altura, diâmetro, número de folhas e número de perfilhos na planta principal de 

pupunheira (Bactris gasipaes Kunth) para palmito, submetidas a diferentes adubações e espaçamentos, após um ano de avaliação, 

em Presidente Figueiredo/AM, 2007/2008. 

 
 

 
Causa de variação 

Quadrado Médio 

G.L. Atura Diâmetro N° Folhas N° Perfilhos 

Adubação (A) 4 3121.70** 1210.62** .41 NS 10.61 ** 

Espaçamento (E) 1 97.92 NS 187.00 NS .16 NS 15.55 ** 

Interação A x E 4 78.10 NS 11.31 NS .05 NS .71 NS 

Blocos 2 1663.08 ** 72.28 NS 2.91 ** .32 NS 

Resíduo 18 232.03 68.69 .22 .99 

C.V. (%) 29 18.98 10.81 6.93 23.14 
       ** = significativo a <0,01 de probabilidade; * = significativo a <0,05 de probabilidade; NS = não significativo a 0,05 de probabilidade. 

 

 
 
 


