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1. Introdução
A inundação regular e anual das florestas marginais aos rios da Amazônia submete o solo
das áreas alagáveis às condições físico-químicas da água (pH, temperatura,
condutividade, etc.) (Prance, 1979; Sioli, 1984, Junk et ai., 1989). De acordo com o tipo
de água é possível classificar as florestas alagáveis: sendo as florestas de várzea,
aquelas periodicamente inundadas por rios de água branca, e as florestas de igapó
inundadas por rios de água preta ou clara (Prance, 1979). Nos ecossistemas de florestas
alagáveis, a química da água interage com o solo, tornando-se importante para o desenvolvimento
da planta (Worbes et el., 1992). As diferenças existentes entre a composição de espécies da várzea
e do igapó apontam para as diferentes estratégias adaptativas com relação à disponibilidade de
nutrientes (Parolin, 2001). Assim, a carência nutricional do solo explica a menor diversidade de
espécies das florestas de igapó em relação à várzea (Worbes, 1997, Ferreira, 1997; Wittmann et
aI., 2002). Os rios de água preta apresentam um alto conteúdo de ácidos húmicos dissolvidos, pH
ácido e pobreza em íons e em nutrientes (Junk, 1984), nas áreas alagáveis adjacentes de igapó
encontra-se, Acosmium nitens (Leguminosae - Caesalpinoideae) "itaubarana", uma árvore
predominantemente encontrada nos solos arenosos das praias do Rio Negro e seus afluentes,
sujeitas a inundações temporárias. Já nas várzeas, que apresentam alta concentração de
nutrientes dissolvidos e um pH próximo ao neutro, habitam espécies como Crataeva benthamii
(Brassicaceae) "cato ré", uma árvore de estrato médio, frequentemente encontrada em várzea
baixa, em cotas de inundação entre 4-6 m. Desta forma, o entendimento das condições
nutricionais do solo na germinação e estabelecimento inicial, nos ecossistemas de igapó e várzea, é
importante para justificar a ocorrência ou ausência das espécies. Adicionalmente, as informações
sobre o sucesso no estabelecimento de plântulas têm aplicabilidade em planos de manejo e re-
introdução de espécies nestas áreas.
Este estudo teve como objetivo determinar os efeitos das condições nutricionais de solos do igapó
e da várzea sobre a na germinação e no crescimento inicial de Acosmium nitens e Crataeva
benthamii.

2. Material e metódos
Área e Procedimento de Coleta de Sementes- As sementes de A. nitens foram coletadas em uma
área de igapó do Rio Tarumã-Mirim (3002'5; 60017'W), um afluente do Rio Negro,
aproximadamente 20 Km ao norte de Manaus. A coleta de sementes de C. benthamii foi realizada
em uma floresta de várzea na Ilha da Marchantaria (03°15'5; 60000'W), localizada no Rio
Solirnões, município de Iranduba a 20 Km de Manaus, AM.
Frutos maduros foram coletados durante o período da fase aquática (novembro a maio)
provenientes de cinco plantas-mãe de cada espécie. Os frutos foram armazenados em sacos
plásticos, para manutenção da umidade e garantia da sobrevivência das sementes, e levados à
casa de vegetação do Projeto INPA/Max-Planck, localizado na sede do INPA/ Manaus, onde os
frutos de A. nitens foram retirados da vagem e os de C. benthamii despolpados para o início do
experimento.

Morfometria das Sementes- Foram medidas as características morfológicas de comprimento,
largura e espessura das sementes (n=50 sementes/ espécie), usando um paquímetro digital. Para
a medida de massa fresca utilizou-se balança analítica com capacidade para 210 9 e precisão de
0,0001 g. Para esta metodologia foram pesadas 100 sementes/ espécie.

Germinação- Após a homogeneização as sementes foram dispostas em bandejas germinadoras
plásticas (60 x 40 em), utilizando como substrato os solos do igapó e da várzea coletados na
mesma área de coleta das sementes. Cada bandeja foi considerada como uma unidade amostral,
perfazendo um total de seis repetições com 25 sementes cada, por espécie e solo. As sementes de
cada espécie foram colocadas em tratamentos de solo (várzea e igapó) durante 60 dias para
análise dos seguintes parâmetros: (1) tempo médio de germinação (corresponde à média do
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tempo necessário para um conjunto de sementes germinarem), (2) coeficiente de uniformidade da
germinação - CUG (mede a concentração das germinações no tempo do experimento), (3)
porcentagem de germinação (relação entre o número de sementes germinadas e o número total de
sementes utilizadas), e (4) porcentagem de formação de plântulas (relação entre número de
plântulas a partir de semente germinadas). Foi definida como "plântula" qualquer estágio no
desenvolvimento inicial que apresentasse o surgimento de folhas.

Crescimento Inicial- Para medir o crescimento inicial das plântulas utilizou-se uma régua
milimetrada. Todas as plântulas foram irrigadas igualmente e diariamente. No 30° dia, as plântulas
foram transplantadas para sacos plásticos individuais, mantendo o tipo de solo inicial. Durante 90
dias foram medidos quinzenalmente a altura (do final do colo da plântula até o início da gema
apical) e o número de folhas.

Análise Estatística - Para análise da germinação inicialmente verificou-se a normalidade através do
teste de Kolmogorov-Smirnov. Para os fatores que apresentaram curva de distribuição não-normal,
os dados foram transformados em log10 para normalização de sua distribuição. Em seguida, foi
utilizado Test t de duas amostras. Para análise do crescimento inicial foi utilizado ANOVA de
medidas repetidas. Diferenças significativas foram consideradas com 95% de confiabilidade
(p<0,05).

3. Resultados e Discussão
Morfometria das Sementes- As sementes de Anitens tiveram menores valores médios de
comprimento, largura e espessura, (0,78 ± 0,06 cm; 0,62 ± 0,08; 044 ± 0,10 respectivamente),
quando comparadas às de C. benthamii (1,04 ± 0,09; 0,98 ± 0,09; 0,44 ± 0,10 respectivamente).
Além disso, os valores encontrados para massa fresca mostraram o mesmo padrão, tendo as
sementes de C. benthamii (33,3 ± 2,1 g) 2,6 vezes mais massa fresca do que as sementes de A.
nitens (12,7 ± 0,8 g).

Germinação A nitens- O período máximo de germinação foi de 47 dias em solo de igapó e 32 dias
em solo de várzea. O tempo médio para germinação foi de 16,2 dias para as sementes em solo de
igapó e 12,6 dias para as sementes em solo de várzea (GL=l, F=1,095 e p=0,004). A
temperatura, a umidade do substrato e a luz, são os principais fatores que influenciam a
germinação de sementes (Mayer, 1986). Possivelmente o solo da várzea por reter naturalmente
uma maior quantidade de água, favoreceu a germinação de A nitens. O CUG para as sementes
germinadas sob solo de igapó foi de 0,02 dia e para as sementes germinadas sob solo da várzea de
0,04 dia (GL=l, F= 2,714, p=0,130).
A germinação para sementes em solo de igapó foi de 69% enquanto que em solo de várzea foi de
67% (GL=l, F=0,064, p=0,804). Em estudo realizado por Varela et ai. (2005), utilizando a mesma
espécie em 3 diferentes substratos (areia, papel e vermiculita), foi encontrado 97% de
germinação, confirmando assim, altas taxa de germinação para A nitens.
A espécie apresentou 12,6% de formação de plântulas em solo de igapó e 51,7% quando em solo
de várzea (GL=l, F=28,813 e p=0,00041).
Germinação C. benthamii- A germinação ocorreu em um período máximo de 16 dias em solo de
igapó e de 18 dias em solo de várzea. O tempo médio para germinação foi de 5,6 dias para as
sementes sob o solo de igapó e 5,8 dias para as sementes em solo de várzea (GL=l, F=0,641 e
p=0,441). O CUG para solo do igapó foi de 0,63 dia e para o solo da várzea de 0,46 dia (GL= 1,
F=2,714 e p=0,130).
A espécie apresentou também alta porcentagem de germinação tanto em solo de várzea quanto
em solo de igapó (acima de 87%) (GL=l, F=0,019 e p=0,891). Este resultado difere daquele
proposto por Koshikene (2005) para C. benthamii, onde a porcentagem de germinação não passou
de 40%.
Em solo de várzea houve 94,9% de formação de plântula e em solo de igapó 100% (GL=l, F=6,1
e p=0,032). Esses resultados assemelham-se aos encontrados por Koshikene (2005), que verificou
89,3% de formação de plântulas na terra, corroborando assim, altas taxas de formação de
plântulas para C. benthamii.

Crescimento Inicial- Após 90 dias a altura das plântulas de A nitens em solo de igapó foi de 10,3 ±
2,7 cm, e em solo de várzea de 10,4 ± 2,5 cm (Figura 1 A) e o número de folhas foi de 4,2 ± 1,2
folhas no igapó e 4,1 ± 1,1 folhas em solo de várzea (Figura 2A). Assim, para essa espécie as
condições nutricionais do solo não interferem no crescimento inicial em altura e nem na quantidade
de folhas da plântula (Tabela 1). Portanto essa espécie, em termos de desenvolvimento inicial,
apresenta capacidade de colonizar os ambientes de várzea. Acreditamos que possivelmente outros
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fatores, como dispersão e/ou competição, possam atuar como barreira à colonização da várzea por
A. nitens.
Para C. benthamii a altura das plântulas que cresceram no solo de igapó foi de 7,9 ± 1,3 cm, e de
12,50 ± 1,69 cm em solo da várzea (Figura 1B) e número de folhas de 2,70 ± 0,46 em solo de
igapó e 4,31±O,80 em solo de várzea (Figura 2B). Para essa espécie, a qualidade nutricional do
solo parece ter efeito direto no seu estabelecimento inicial podendo ser um fator limitante para sua
ocorrência no igapó (Tabela 1). Klinge et ai. (1996) na Ilha da Marchantaria, mesma floresta de
várzea do presente estudo, determinaram que juntamente com Laetia corymbulosa e Vitex
cymosa, C. benthamii é uma das espécies mais abundantes e freqüentes, indicando que C.
benthamii é uma espécie bem adaptada ao ambiente de várzea.
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Figura 1. Altura das espécies durante o período de noventa dias. A. A. nitens B. C. benthamii.
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Figura 2. Número de folhas das espécies durante um período de noventa dias. A. A. nitens B. C.
benthamii.
Tabela 1. Resultados da ANOVA de medidas repetidas para os efeitos de solo (5), tempo (T) e
interação 5 x T sob os parâmetros altura e número de folhas de A. nitens e C. benthamii.

ESPÉCIE
ALTURA NÚMERODE FOLHAS

EFEITOS
GL F P GL F P

Solo (5) 1 0,05 0,817 1 0,08 0,771

Tempo (T) 6 1,56 x 102 0,000 6 1,56 X 102 0,000

Interação 5 x T 6 29,61 0,000 6 22,77 0,000

Solo (5) 1 234,76 0,000 1 167,98 0,000

Tempo (T) 6 5,64 x 102 0,000 6 2,46 X 102 0,000

Interação 5 x T 6 71,22 0,000 6 58,526 0,000
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4. Conclusão
Para A. nitens a qualidade nutricional do solo não determina o crescimento inicial, indicando que
essa espécie, apresenta capacidade de colonizar os ambientes de várzea.
Para C. benthamii a qualidade nutricional do solo não determina o tempo médio nem a
porcentagem de germinação, em contrapartida, tem ação direta na porcentagem de formação de
plântula, no crescimento em altura e no número de folhas.
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