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A Comunidade do Brasileirinho é composta de pequenas propriedades rurais, a maioria com

famílias de baixa renda. O alto custo dos adubos e outros insumos, dificuldades de transporte pelos

agricultores regionais e uso inadequado dos solos de terra firme, que apresentam limitações de

ordem química, demonstram a necessidade do uso de métodos alternativos de fertilização e uso em

espécies frutíferas nas propriedades rurais do Estado do Amazonas. O aproveitamento das

potencialidades das associações micorrízicas pelas plantas torna-se uma alternativa de grande

importância para aumentar a disponibilidade e absorção de nutrientes sem elevação dos custos de

produção. O projeto está sendo desenvolvido em sistemas agroflorestais em propriedade rurais na

Comunidade do Brasileirinho (Município de Manaus) com espécies frutíferas de importância

econômica. Nas propriedades rurais de cada comunidade foram coletadas folhas, raízes e solos

rizosféricos. Estão sendo realizadas análises de macro e micronutrientes nas folhas. As análises do

solo estão sendo realizadas no Laboratório Temático de Solos e Plantas a partir de metodologias

descritas em Vettori (1969) e EMBRAPA (1997). Os fungos micorrízicos arbusculares foram

avaliados de acordo com Kormanick et al. (1980) e Schenk (1982). A tabela 01 mostra que os

níveis médios de colonização micorrízica variaram significativamente entre as duas espécies

analisadas, sendo maiores no araçá (32,28 e 16,12%) e menores no cupuaçu (6,00 e 3,40%). As

plantas de araçá amostradas apresentaram variações de altura de 2,70 - 2,84 m e as de cupuaçu

2,14 - 2,34 m. Os diâmetros das mesmas variaram respectivamente de 7,19 - 7,21 em e 5,71 - 5,79

em, Os teores de macro e micronutrientes (Tabela 02) nas folhas da Ia e 2a coletas das duas

espécies indicam que no araçá todos os macronutrientes não apresentaram diferenças estatísticas

quando se compara as duas coletas, enquanto que para os micronutrientes, houve diferença

estatística, com as concentrações sendo maiores na coleta de novembro de 2005 para o Fe e Zn. Na

cultura do cupuaçu, os teores de Ca e Fe nas folhas coletadas no mês de março de 2006 foram

maiores estatiscamente do que os encontrados em novembro de 2005. Os baixos índices de

colonização radicular por fungos micorrízicos arbusculares (tabela 01) e os teores de macro e
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micronutrientes (tabela 02) sugerem que a contribuição dessa simbiose fungos-plantas pouco ou

nada contribui para o desenvolvimento das plantas nas condições estudadas.

Tabela 01. Ocorrência de fungos micorrízicos arbusculares nas raízes, altura e diâmetro em duas espécies
frutíferas das propriedades do Sr. Luiz e do Sr. Arí na Comunidade do Brasileirinho. Manaus (AM). 1"coleta:
04/11/2005 e 2" Coleta: 29/03/2006

Espécies Coletas
% de colonização por

FMAs Altura (m) Diâmetro ( em )

Araçá (médias) 32,28 a - 16,12 a 2,70 - 2,84 7,19 - 7,21

Cupuaçu (médias) 6,00 b - 3,40 b 2,14 - 2,34 5,71- 5,79

Obs: Letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de significância

Tabela 02. Características químicas das folhas de Araçá e Cupuaçu das propriedades do Sr. Luiz e do Sr. Arí
na Comunidade do Brasileirinho. Manaus (AM). 1"coleta: 04/11/2005 e 2" Coleta: 29/03/2006

Espécies Coleta Ca Mg K P Fe Zn Mn

.......................... gIKg ..................... .................. mglKg ......................

1" 13,23 a 1,62 a 4,40 a 1,04 a 237,71 a 14,57 a 11,71 b
Araçá za 14,51 a 1,63 a 3,92 a 1,15 a 36,29 b 9,43 b 18,57 a

1" 4,69b 2,07 a 6,63 a 0,83 a 111,71 a 17,71 a 81,14 a
Cupuaçu

2" 6,68 a 2,31 a 4,18 a 0,72 a 7,43 b 16,29 a 120,57 a

Obs: Letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de significância
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