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FORMAÇÃO DE MUDAS DE MOGNO (Swietenia macrophylla, King.) EM MISTURA
SUBSTRATO COM BIOMASSA FOLIAR FRESCA DE LEGUMINOSAS ARBÓREAS
RESUMO: Produzir mudas com qualidade para o plantio definitivo, depende da utilização de
substratos específicos e do fornecimento de nutrientes em quantidades adequadas às exigências
de cada espécie. A adubação verde é uma técnica de baixo custo que consiste na adição de
biomassa fresca ao solo ou incorporada ao substrato, atuando como condicionador de solos
aumentando o teor de matéria orgânica, repondo e reciclando nutrientes. O presente trabalho
teve como objetivo avaliar o potencial de uso tecnológico da adubação verde com biomassa
podada de leguminosas arbóreas para suprimento de nutrientes na mistura substrato de
formação de mudas de mogno em condições de viveiro. Dessa forma, foi conduzindo um
experimento em arranjo fatorial 3x5, constituído por três espécies de leguminosas empregadas
como fonte de nutrientes por adubação verde: abotinha (Senna silvestris), faveira-camuzé
(Stryphnodendron guianense) e ingá-cipó (Inga edulis); e cinco doses crescentes de adubo
verde, definidas como 10, 25, 40, 55 e 70 t ha-1 adicionada à mistura substrato de base 3:2 (v:v)
de solo argiloso e areia. O delineamento foi inteiramente casualizado, com 15 tratamentos e 10
repetições, sendo cada unidade experimental constituída por uma muda. Os dados obtidos foram
submetidos a Anova e comparados pelo teste de Tukey (P<0,05 e P<0,01). As sementes de
mogno foram procedentes de árvores matrizes localizadas no Campus do Inpa, após a
germinação das sementes ocorrida em areia lavada, as plântulas foram repicadas para sacos
plásticos, com capacidade para 2 kg, contendo os substratos, sendo retirado 10 plântulas
aleatoriamente para avaliação inicial. Durante o enviveiramento, o comprimento do caule e o
diâmetro do colo foi acompanhado por medidas regulares tomadas aos 1, 32, 64, 90 e 129 dias
após o transplantio. Na colheita, foi feito um registro da cor das folhas das mudas, seguindo da
extração de plantas inteiras, seccionando-as em raízes e parte aérea. O material foi
acondicionado em sacos de papel e submetido a secagem em estufa a 65 ºC por 72h e em seguida
pesado para obtenção da biomassa seca. Uma amostra composta da mistura substrato que
constituiu cada tratamento foi separada para determinações de pH, P, K+, Ca2+, Mg2+ e Al3+.
Foram avaliados o comprimento do caule, diâmetro do colo e seus respectivos incrementos
mensais, a biomassa da parte aérea, das folhas, do caule, das raízes e total após secagem, relação
raiz/parte aérea e o Índice de Qualidade de Dickson. A fonte de adubo verde, não apresentou
influência no diâmetro do colo e nas taxas de incremento mensal desta variável e do
comprimento do caule, no entanto, apresentou efeito significativo para o comprimento do caule
das mudas que cresceram em substrato com biomassa de abotinha, sendo 6,6 % superior ao
ingá-cipó. Na partição de biomassa, a fonte influenciou no peso da parte área, das folhas, do
caule e total seca, e nas cores das folhas. As doses não influenciaram nas variáveis de
crescimento e na maioria das variáveis de desenvolvimento. Exceto para a biomassa da parte
aérea e das folhas secas, onde a dose de 55 t ha -1, foi superior à de 10 t ha-1, assim as folhas das
mudas cultivadas nessa dosagem, não apresentaram clorose. As correlações demostraram efeito
quadrático para as variáveis de biomassa em relação as doses crescentes. Houve interação
significativa para o comprimento do caule e a biomassa total seca, influenciando nas cores das
folhas. Os substratos analisados apresentaram acidez elevada, as doses e fontes de adubo verde
afetaram os teores de P, K+, Ca2+, Mg2+ e Al3+. A abotinha apresentou as melhores respostas
para a formação de mudas de mogno, enquanto as doses 40 e 55 t ha -1, produziu mudas mais
vigorosas.
PALAVRAS CHAVE: Silvicultura, Agroecologia, Produção de Mudas, Mistura substrato,
Madeira de Lei.
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FORMATION OF MAHOGANY (Swietenia macrophylla, King.) SEEDLINGS IN A
SUBSTRATE MIXTURE WITH FRESH FOLIAR BIOMASS OF LEGUMINOUS TREES
ABSTRACT – Producing quality seedlings for definitive planting depends on the use of
specific substrates and the supply of nutrients in adequate amounts to the requirements of each
species. Green manure is a low-cost technique that consists of adding fresh biomass to the soil
or incorporated it into the substrate, acting as a soil conditioner, increasing the organic matter
content, replenishing and recycling nutrients. This study evaluates the potential technological
use of green manure with pruned legume biomass for nutrient supply in the substrate mixture
for mahogany seedling formation under nursery conditions. Thus, an experiment was conducted
in a 3x5 factorial arrangement, consisting of three legume species used as a source of nutrients
by green manure: abotinha (Senna silvestris), faveira-camuzé (Stryphnodendron guianense),
and ingá-cipó (Inga edulis). Five increasing rates of green manure, defined as 10, 25, 40, 55,
and 70 t ha-1, were added to a 3:2 (v:v) base substrate mixture of clayey soil and sand. The
design was completely randomized, with 15 treatments and 10 replications, and each
experimental unit consisting of a seedling. The data were submitted to ANOVA and compared
by Tukey test (P<0.05 and P<0.01). The mahogany seeds were collected from matrix trees
located on Campus Inpa. After germination (in washed sand), the seedlings were transferred to
plastic bags (2 kg capacity) with substrates, then 10 seedlings were randomly selected for
evaluation initial. During nursery, stem length and stem diameter were monitored by regular
measurements as 1, 32, 64, 90, and 129 days post-transplanting. At harvest was record the
seedlings' leaves color, followed by the extraction of whole plants, sectioning them into roots
and shoots. The material was placed in paper bags and dried in an oven at 65 ºC for 72h and
then weighed to obtain dry biomass. A sample composed of the mixture substrate that
constituted each treatment was separated for determinations of the pH, P, K+, Ca2+, Mg2+, and
Al3+. We evaluated the stem length, stem diameter, and their respective monthly increments.
Following the aboveground, leaf, stem, root, total biomass (post-drying), root/shoot ratio, and
Dickson Quality Index. We found that the stem diameter, monthly increment rates, and stem
length were not affected by the source of green manure. However, the stem length of seedlings
was affected, and grew in a substrate with abotinha biomass, being 6.6% higher than ingá-cipó.
At biomass partitioning, the weight of the area, leaves, stem, and total dryness, and leaf colors
were affected by source. The doses did not influence the growth variables and most of the
development variables. Except for the biomass from aboveground and dry leaves, which in turn
the dose of 55 t ha-1 was higher than 10 t ha-1. Thus the leaves of seedlings cultivated with this
dose did not show chlorosis. The correlations showed a quadratic effect for biomass variables
in relation to increasing doses. There was a significant interaction between stem length and total
dry biomass, which affected the leaf color. The analyzed substrates showed high acidity, the
doses and sources of green manure affected the levels of P, K+, Ca2+, Mg2+, and Al3+. the botinha
showed the best responses for mahogany seedling formation, while doses 40 and 55 t ha -1
produced more vigorous seedlings.
KEY WORD: Silviculture, Agroecology, Seedling Production, Substrate Mixing, Hardwood.
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1. INTRODUÇÃO GERAL
O crescente consumo de produtos florestais, madeireiro e não-madeireiro, atividades
ligadas ao uso e ocupação da terra e à exploração ilegal da floresta tropical amazônica,
apresentam como consequências a necessidade de se introduzir espécies de alta produtividade
nos programas de florestamento e reflorestamento no Brasil, aliado a isso, a implantação de
diversas atividades como, abertura de estradas, projetos de mineração, hidrelétricas, exploração
petrolífera, pecuária, agricultura mecanizada de grãos e de corte e queima entre outros, acabam
tornando as áreas em seu entorno degradadas e reduzindo a capacidade produtiva (Genro 2004;
Almeida et al. 2006; Clement e Higuchi 2006; Rivero et al. 2009; Veríssimo e Pereira 2014).
A atividade madeireira é um importante fator antrópico afetando a composição e a
distribuição das espécies na floresta Amazônica. Algumas características ecológicas e
econômicas podem determinar o aumento ou o declínio de determinadas populações de espécies
florestais. O mogno (Swietenia macrophylla King), por ser uma espécie de alto valor comercial,
crescimento lento e com número reduzido de exemplares jovens, provavelmente sofrerá
declínio em sua população caso seja submetido a uma extração severa (Capobianco et al. 2001).
O mogno é uma das espécies de madeira de maior valor no mundo, no mercado internacional
de 2011, o preço médio $/m3 da madeira serrada de mogno no Brasil e na Guatemala foi de $
1.884/m3 e $ 1.412/m3, respectivamente (ITTO 2014; Gilbero et al. 2019).
O mogno está incluso no Apêndice II da Convenção sobre o Comércio Internacional de
Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagem e uma política foi estabelecida para proteger
povoamentos nativos de mogno (Grogan e Barreto 2005). Analisando os principais polos
madeireiros da Amazônia Capobianco et al. (2001), apontam que a exploração do mogno ocorre
principalmente em Rio Branco - Acre; Comodoro, Guarantã do Norte, Juara, Juína e Juruena Moto Grosso; Novo Progresso e Rondon - Pará; e em Ariquemes, Pimenta Bueno e Vilhena Rondônia. Colocando o mogno como espécie suscetível a redução populacional devido à
extração madeireira intensa.
Para o estabelecimento do povoamento de espécies florestais, o processo de produção
de mudas é considerado uma das fases mais importantes. Vários fatores afetam a qualidade das
mudas, dentre eles pode-se citar: qualidade da semente, tipo de recipiente, substrato, adubação
e tratos culturais em geral. O manejo de forma adequada, aumenta o percentual de sobrevivência
e crescimento da muda após o transplantio, o que possibilita a dispensa do replantio e reduz a
demanda por tratos culturais, acarretando em redução de custos no decorrer da implantação
(Santos et al. 2000; Genro 2004; Cruz et al. 2006; Caldeira et al. 2008).
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No entanto, produzir mudas de qualidade requer o uso de substrato, adubação,
luminosidade e recipiente adequados para o crescimento da planta. Nestas condições o
crescimento pode ser máximo e o viveirista produzir em menor tempo (Vieira e Weber 2015).
Além disso, a fertilização química possui essencial importância na produção de mudas de maior
qualidade

silvicultural,

influenciando

diretamente

a

capacidade

de

adaptação

e

desenvolvimento (Cruz et al. 2006). Porém, deve-se usar em dosagens adequadas, de acordo
com o solo e as exigências nutricionais da espécie. A alternativa ao seu uso é a incorporação de
componentes orgânicos como fonte de nutrientes para a produção de mudas, dentre eles
destacam-se a adubação verde com espécies da família das leguminosas, principalmente, por
serem eficientes em fixar N atmosférico (Siddique et al. 2008; Souza e Menezes 2016). Em
ecossistemas limitados por N, a entrada de N atmosférico é considerada uma importante fonte
de nutrientes para o crescimento das plantas (Mao et al. 2018).
A matéria orgânica é fundamental na composição da mistura substrato, basicamente, a
finalidade é elevar a capacidade de retenção de água e nutrientes para as mudas (Caldeira et al.
2008), além de melhorar as propriedades físicas, químicas e biológicas dos substratos.
Geralmente, as formulações que compõem os substratos apresentam deficiência nutricional
(Delarmelina et al. 2014). O declínio de fertilidade do solo nos trópicos devido ao
desmatamento e o esgotamento da qualidade do solo pela agricultura são sérias limitações para
alcançar sistemas sustentáveis (Stoorvogel e Smaling 1998).
Muitas das novas tecnologias desenvolvidas para a produção de mudas florestais são
inacessíveis para os produtores com menor capital. No entanto, em contramão ao processo
produtivo de alto insumo, se destaca a prática da adubação verde. Sendo uma técnica agrícola
que visa promover a reciclagem de nutrientes do solo e torná-lo disponível para as plantas, além
de elevar a produtividade, tende a recuperar solos degradados, melhora a fertilidade e mantém
as características daqueles considerados altamente produtivos. A produção de mudas de mogno
utilizando biomassa de leguminosas para adubo verde na mistura substrato, justifica-se por ser
uma tecnologia de baixo custo e fácil manuseio, atrelada ao cultivo de uma espécie
potencialmente comercial de importante valor econômico e socioambiental na Amazônia
Central. A adoção de práticas silviculturais sustentáveis e o uso de substratos alternativos de
baixo custo, com potencial de disponibilização de nutrientes em quantidades suficientes para a
nutrição das plantas, possibilita o incremento de renda promovendo melhorias nos serviços
ambientais.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. Adubação verde: Aplicações agroecológicas, espécies utilizadas e culturas
beneficiadas
A região amazônica é apontada como a última fronteira agrícola do Brasil, diante disto,
surgem fortes influências para o seu zoneamento, seja qual for a forma de uso estipulado,
podendo abranger desde o uso econômico, ao de ocupação ou conservação dos recursos naturais
(Abib 2017). A agricultura na região amazônica é principalmente caracterizada pela prática da
agricultura itinerante, também conhecida como “derruba e queima” e instalação de roças para
cultivos anuais ou perenes, caracterizando assim, um sistema agroflorestal sequencial temporal,
o qual intercala períodos de cultivo, por no máximo quatro anos, alternado por períodos de
descanso do solo, denominados pousio. A vantagem desta prática é fornecer, a curto prazo, os
nutrientes necessários para o desenvolvimento da cultura, porém a produtividade dos cultivos
tende a diminuir na maioria dos solos, havendo a necessidade de interrupção do cultivo para a
formação da capoeira, no intuito de recuperar a fertilidade e condições físicas do solo (Silva e
Faria 1995; Marques et al. 2010).
A adubação verde é tradicionalmente utilizada pelos agricultores em diversas regiões
do planeta, para melhorar as características físicas, químicas e biológicas dos solos
agricultáveis. Quando se utiliza espécies que possuem sistema radicular profundo, estas
promovem a reciclagem dos nutrientes situados nas camadas mais profundas do solo, através
da deposição de biomassa vegetal na superfície, o que favorece os processos de mineralização
e liberação dos nutrientes, disponibilizando-os em formas assimiláveis para as plantas
cultivadas (Espíndola et al. 1997; Dantas 2012). A prática agrícola da adubação verde consiste
no plantio consorciado ou em rotação com culturas agrícolas comerciais. As espécies utilizadas
para essa prática, apresentam ciclo anual ou perene, e são utilizadas em cobertura temporária
ou durante todo o ciclo, podendo ser incorporadas ao solo ou funcionado como cobertura morta
(Espindola et al. 2005b).
Para Oliveira et al. (2010), o manejo da adubação e o preparo do solo no modelo
convencional, quando executados de forma inadequada, tornam-se responsáveis pela erosão
biológica do solo, sendo que os prejuízos causados por essas práticas, são frequentemente
associados como causa de degradação. O aumento da preocupação com o ambiente e a
qualidade de vida, aliada à crescente demanda por produtos mais saudáveis em conjunto com
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as mudanças na política global e diretrizes ecológicas, têm motivado a necessidade de estudos
e técnicas que possibilitem a produção agrícola reduzir a utilização de adubos químicos e
agrotóxicos. (Fontanétti et al. 2004; Linhares et al. 2009).
A aplicação de adubos verde permite a redução dos efeitos causados pelas chuvas, reduz
a perda de nutrientes por lixiviação, quando em forma solúvel no solo, mantendo a temperatura
e umidade em condições que favoreçam à atividade biológica e conservação da matéria
orgânica. Também colabora na manutenção e melhoria da fertilidade do solo, controle das
plantas daninhas, produção de matéria orgânica, para dessa forma aprimorar as condições
físicas, químicas e biológicas do solo, acarretando na redução de custos com adubação
convencional (Alvarenga et al. 2001; Andrade Neto et al. 2008; Padovan et al. 2011). Ainda,
atuam na proteção dos efeitos erosivos ocasionados pelas chuvas, viabilizando maior retenção
de água e menor variação térmica do solo (Eiras e Coelho 2011).
Dentre os inúmeros benefícios da adubação verde, pode-se destacar o incremento de
biomassa vegetal no solo, elevando o teor de matéria orgânica, melhorando as propriedades
físicas, destacando-se a estabilidade de agregados, densidade e infiltração de água no solo.
Consequentemente, eleva a capacidade de troca de cátions (CTC), agregando maior retenção
de nutrientes às partículas do solo, assim reduzindo as perdas por lixiviação (Kiehl 1985;
Espindola et al. 2005b). De acordo com Padovan et al. (2011), as leguminosas possuem sistema
radicular ramificado e profundo, o que proporciona ampliação na eficiência de utilização dos
adubos, devido realizarem a reciclagem de nutrientes perdidos por lixiviação, e os tornam
disponíveis nas camadas superficiais do solo, principalmente potássio (K), cálcio (Ca) e
magnésio (Mg), atuando como agente minerador de nutrientes de pouca disponibilidade como
fósforo (P) e molibdênio (Mo).
Considerando a relevância do nitrogênio (N) na produtividade e nutrição das plantas,
sensibilidade à erosão, elevado custo para aplicação via adubo químico e a deficiência
nutricional comum dos solos amazônicos, tem-se a dimensão do quão importante é a introdução
de leguminosas na agropecuária da região. Ainda, o N é o nutriente requerido em maior
quantidade pelas plantas depois do carbono (C), hidrogênio (H) e oxigênio (O), sendo estes
fornecidos pelo ar e água (Arruda e Costa 2003).
O uso de leguminosas é uma forma eficiente e das mais vantajosas para se proteger o
solo, sendo consideradas adubos verdes por incorporarem o nitrogênio do ar no solo. Há
diversas espécies de leguminosas com grande importância econômica e/ou agronômica,
destacando-se a soja (Glycine max), o feijão (Phaseolus vulgaris) e a ervilha (Pisum sativum)
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(Arruda e Costa 2003). A família botânica Fabaceae integra um dos principais e mais
importantes grupos de plantas, composta por 751 gêneros e cerca de 19 mil espécies, sendo
fracionada em três subfamílias: Caesalpinoideae, Mimosoideae e Faboideae (Howieson et al.
2008; Souza 2012; Lima et al. 2017). Na Bacia Amazônica, as espécies pertencentes à família
das leguminosas estão entre as mais abundantes da flora na região, já tendo sido identificadas
1.165 espécies, de 159 gêneros (Flora do Brasil, 2020).
A distribuição geográfica das leguminosas se estende pelas mais diversas regiões do
planeta, nos trópicos úmidos, regiões temperadas, nas zonas áridas, na vegetação de altitude ou
montanhosas, nas savanas e nas terras baixas. O Brasil apresenta grande diversidade de espécies
de leguminosas, onde estima-se que 15% dessas espécies crescem nos diferentes ecossistemas
do país (Souza 2012). Algumas espécies foram selecionadas ao longo dos anos, possuindo alta
concentração de nitrogênio em sua parte aérea, sendo empregadas na agricultura e
preferencialmente utilizadas como adubados verde (Souza 2012). Dentre as diversas espécies
de leguminosas as mais utilizadas nessa prática, são as que apresentam hábito herbáceo e
arbustivo, por exemplo feijão-guando (Cajanus cajan), feijão-de-porco (Canavalia ensiformis),
mucuna-preta (Mucuna pruriens var. utilis), crotalária (Crotalaria spectabilis), etc. (Souza e
Menezes 2016; Monteiro et al. 2019).
Na Amazônia, têm-se desenvolvido pesquisas voltadas para a bioprospecção de espécies
de leguminosas, avaliando o conteúdo nutricional da folhagem, hábito de crescimento,
frequência, graus de grupamento, produção de biomassa e capacidade de rebrota, onde árvores,
lianas, arbustos e ervas apresentam potencial para utilização como adubos verde. Para Eiras e
Coelho (2011), a forma usual da adubação verde com leguminosas, é a aplicação no solo do
material vegetal oriundo da poda da parte aérea das plantas durante a fase de crescimento, o
material empregado sofre ação da microbiota do solo tornando os nutrientes assimiláveis pelas
plantas. O que determina as podas realizadas durante o ano, é o tempo necessário para a
leguminosa rebrotar após o corte e as características das espécies de interesse cultivadas nas
entrelinhas. Avaliando a influência da adubação verde em mudas de pau-rosa (Aniba
roseadora), Souza e Menezes (2016), observaram que a adição da biomassa foliar de mulungu
(Erythrina fusca) e do ingá (Inga edulis) na mistura substrato, favoreceu o crescimento,
desenvolvimento e absorção de nutrientes das mudas.
Muitas são as espécies beneficiadas pela prática da adubação verde. Tradicionalmente sua
utilização está vinculada a produção de hortaliças folhosas (Fontanétti et al. 2004; Oliveira et
al. 2010; Tivelli et al. 2010), tendo em vista ser um cultivo de grande demanda por nitrogênio.
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Porém, também empregada em cultivos comerciais como milho (Zea mays), soja, café (Coffea
canephora), cana-de-açúcar (Saccarum officinarum), cacau (Theobroma cacau), etc. (Eiras e
Coelho 2011; Cardoso et al. 2014; Souza e Menezes 2016).
2.2. Algumas características da fertilidade do solo de terra firme da Amazônia Central
com potencial de aproveitamento agrícola
Em consonância com a natureza geomorfológica, a planície Amazônica pode ser
classificada em duas áreas diversas: a terra firme de formação terciária e, planície de inundação
propriamente dita, denominada várzea ou terreno quaternário recente. Os solos da terra firme
apresentam, em geral, boas características físicas, porém possuem baixa fertilidade natural.
Diferente da terra firme, as áreas de várzea dispõem dos solos mais férteis de toda a Bacia
Amazônica devido à sedimentação proveniente dos Andes, formando uma nova camada de solo
rica em nutrientes, quando submetidos às inundações anuais (Alfaia e Souza 2002; Fajardo et
al. 2009).
De acordo com Schubart et al. (1984), a região Amazônica apresenta o clima quente e
úmido, o que favorece os processos de intemperização das rochas e a lixiviação dos metais
alcalinos e alcalino terrosos, o longo tempo de exposição do solo à atuação das abundantes
chuvas e altas temperaturas, associadas às grossas texturas do substrato geológico, possibilita
drenagem facilitada da água por percolação, tornando o intemperismo mais intenso.
Aproximadamente 75 % dos solos da região Amazônica, regionalmente conhecidos
como terra firme, são classificados como Latossolo Amarelo e Argissolo Vermelho-Amarelo
(Sanchez et al. 1982; Alfaia 1997). A distribuição dos tipos de solos nessa região é diretamente
afetada pelas variações topográficas. As classes dos Latossolos são comumente encontradas nas
áreas altas e planas, denominadas de platôs. Os Argissolos predominam nas encostas, também
conhecidas como vertentes. Compreendida entre as áreas de vertentes e baixio, pode ocorrer
um tipo vegetação denominada campinarana, onde encontram-se as classes de solos
Espodossolos e Neossolos. Nas florestas conhecidas como campina e florestas de baixio,
também ocorrem os Neossolos (Santos et al. 2012).
Na maior parte da Bacia Amazônica predominam solos ácidos, devido a presença dos
óxidos de ferro e alumínio, com pH variando de 3,5 a 5,6 e baixa fertilidade natural,
representada por altos teores de alumínio trocável, baixos níveis de nutrientes, apresentando
baixa CTC com valores inferiores a 4,0 cmol dm-3, para a fração mineral (Andrade et al. 1997;
Silva et al. 2007; Marques et al. 2010; Macedo e Teixeira 2012). Os Latossolos Amarelos
possuem, naturalmente, elevada saturação de alumínio e baixa CTC com as mais variadas
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implicações diretas e indiretas, no desenvolvimento normal e produtividade dos cultivos de
interesse agrícola (Alfaia et al. 1988).
A acidez no solo está ligada a disponibilidade de macro e micronutrientes e à
disponibilização de alguns elementos em níveis tóxicos como o Al 3+ e o Mn, o que afeta
indiretamente a produção vegetal limitando o desenvolvimento das plantas. Esse fenômeno é
atribuído ao aumento da concentração de CO2 proveniente das chuvas ou da respiração dos
microrganismos, das raízes e pela decomposição da matéria orgânica (Falcão et al. 2009). A
acidez e a baixa disponibilidade de fósforo para as plantas estão entre as principais causas do
inadequado desenvolvimento da maioria das culturas das regiões tropicais (Macedo e Teixeira
2012).
No sistema amazônico, a dinâmica do aproveitamento dos nutrientes é mais intensa no
período chuvoso, quando o aumento da umidade favorece as atividades da microbiota do solo
no processo de mineralização da matéria orgânica acumulada durante o período de baixa
precipitação (Ferreira et al. 2006). A reciclagem da matéria orgânica depende fortemente da
atividade biológica que, em condições naturais, é favorecida pela alta temperatura e umidade
da região (Luizão 2007). A matéria orgânica é fator de destaque no sistema, sua contribuição
chega a dobrar ou até triplicar os valores de CTC nas camadas superficiais do solo (Andrade et
al. 1997).
Um indicador de sustentabilidade dos sistemas de produção é a qualidade do solo, onde
está inclusa a matéria orgânica, acidez e/ou alcalinidade, disponibilidade e equilíbrio de
nutrientes, estrutura e agregação do solo, infiltração e armazenamento de água, além da
produtividade da planta. A manutenção da fertilidade do solo requer a preservação da matéria
orgânica, características físicas e níveis de nutrientes (Alfaia et al. 2004). Os nutrientes
presentes no solo e principalmente na liteira da floresta, encontram-se em ciclos
biogeoquímicos, ocorrendo o rompimento pela conversão da floresta em sistemas agrícolas
(Alfaia 1997). Diversos estudos na Amazônia salientam que os solos não suportam o cultivo
anual intensivo de plantas sem a utilização de fertilizantes (Sanchez et al. 1983; Alfaia et al.
1988). Enquanto as mudanças na forma do solo acarretam uma série de alterações que podem
ser prejudiciais aos seus componentes físicos, no desenvolvimento radicular e no
armazenamento de água (Marques et al. 2010).
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2.3. A produção de mudas florestais: etapa silvicultural determinante para práticas de
florestamento e reflorestamento
As características vegetativas, definem a qualidade da muda, além do potencial hídrico
e nutricional. Todas as características sofrem influência da qualidade da mistura substrato e das
sementes utilizadas. As limitações da fertilidade do substrato, especialmente de nitrogênio,
fósforo e potássio, são responsáveis pela alta taxa de mortalidade das plantas no plantio
definitivo e possuem acentuada influência na qualidade das mudas produzidas quando
transferidas para o campo (Tucci et al. 2009).
Entre os fatores que têm impedido a obtenção de mudas com maior qualidade, citam-se
aqueles relacionados à ausência de um bom manejo quanto à nutrição mineral (Silva et al.
2011). No viveiro, o crescimento das mudas é influenciado pelo substrato utilizado (Souza e
Menezes 2016). Dessa forma, para a escolha do manejo adequado da muda, é necessário
conhecer as características químicas e físicas do substrato para garantir o sucesso do cultivo
(Schmitz et al. 2002). Para a caracterização do substrato, as propriedades químicas mais
utilizadas são: CTC, salinidade, pH e o teor de matéria orgânica. Nas propriedades físicas, podese destacar a densidade, porosidade, o espaço de aeração e a economia hídrica, que é o volume
de água em diferentes potenciais (Schmitz et al. 2002). Além de disponibilizar qualitativa e
quantitativamente os nutrientes essenciais necessários ao desenvolvimento vegetal, o substrato
deve favorecer o crescimento radicular quando este é limitado pelo recipiente reduzindo os
efeitos que causam a compactação resultante do período de enviveiramento (Souza e Menezes
2016).
As características morfológicas e fisiológicas baseadas nos aspectos fenotípicos e
processos de ocorrência interna da planta, respectivamente, são fundamentais para a
determinação da qualidade das mudas. No entanto, as características mais utilizadas para
determinar a qualidade das mudas ainda são as morfológicas, pois apresentam maior aceitação
entre os viveiristas (Eloy et al. 2013). Em estudos avaliando o desenvolvimento de mudas de
mogno, para o desempenho em função dos substratos testados e condições estabelecidas, o
monitoramento é realizado aferindo as principais características da planta relacionadas aos
incrementos em diâmetro do colo, em altura da parte aérea, biomassa nas folhas, caule, raízes
e concentrações de nutrientes na biomassa seca (Souza et al. 2010; Silva et al. 2011; Vieira e
Weber 2015).
A interação das principais características da planta permite avaliar a qualidade das
mudas pelo Índice de Qualidade de Dickson (IQD), o qual auxilia a interpretação por reunir em
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um só indicador vários parâmetros, fornecendo valores mínimos para aspectos morfológicos
(Dickson et al. 1960; Fonseca et al. 2002), sendo o valor mínimo do IQD igual a 0,20.
Segundo Souza e Menezes (2016), o sucesso na implantação de florestas plantadas de
elevada produtividade, está condicionado ao uso de mudas de maior padrão de qualidade, e
tolerantes às condições de solo e clima local. A mistura substrato exerce papel fundamental
nessa etapa, e a base material mais utilizada é a combinação volumétrica de solo argiloso e
areia. Diversos materiais podem ser adicionados à mistura substratos. Dentre esses, pode-se
destacar os produtos industrializados e os resíduos orgânicos, este último torna-se mais viável,
pois a utilização desses resíduos na produção de mudas de espécies florestais, caracteriza o
reaproveitamento de materiais que naturalmente seriam descartados no ambiente, ocasionando
um problema ambiental, como lodo de esgoto, resíduos da indústria canavieira e da indústria
madeireira. Sendo reutilizados, tornam-se baratos e de fácil obtenção (Vieira e Weber 2015).
Outros materiais orgânicos também são utilizados na produção de mudas de espécies arbóreas,
tais como serragem, farelo-de-coco, palha de arroz, casca de pinus, etc. (Souza e Menezes
2016).
Na região Amazônica, existem diversos componentes com potencial para serem
aproveitados como: o fino do carvão que é um subproduto rejeitado na seleção de carvão para
a comercialização; biomassa foliar de espécies da família das leguminosas, por apresentarem
maiores teores de nitrogênio em sua biomassa foliar (Souza 2012, Freitas et al. 2014; 2016).
Também são utilizados insumos de outas fontes nas diversas regiões do país, como fibra de
coco, vermiculita, casca de arroz carbonizada (Maeda et al. 2007; Boene et al. 2013;
Delarmelina et al. 2014).
No entanto, alguns produtos podem ser de difícil aquisição para o agricultor,
especialmente quando estes são pequenos produtores e com baixo poder aquisitivo. Diante
disso, têm-se difundindo tecnologias com respostas satisfatórias baseadas na ciclagem de
nutrientes essenciais, com destaque para a adição de biomassa fresca e não decomposta ao solo
conhecida como adubação verde, capaz de contribuir para a sustentabilidade dos solos
agrícolas. As principais espécies para adubação verde pertencem a família botânica Fabaceae.
Algumas apresentam capacidade de fixar nitrogênio da atmosfera nas raízes por simbiose com
bactérias do grupo dos rizóbios, tornando-se fonte de nitrogênio, podendo ser adicionada
diretamente ao solo ou na mistura do substrato (Alcântara et al. 2000; Espindola et al. 2005a;
Souza e Menezes 2016).
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2.4. Informações gerais sobre as espécies arbóreas utilizadas nesta pesquisa
2.4.1 Ingá-cipó (Inga edulis Mart. - Fabaceae, Mimosoideae)
Nativa da América do Sul tropical, tendo como centro de origem possivelmente a
fronteira do Brasil com o Peru, atualmente a ingá-cipó encontra-se distribuída por todo o planeta
(Figura 1b). Nos limites da fronteira, apresenta frutos de até 2 m de comprimento e 5 cm de
diâmetro, possuindo 25 % de polpa comestível, sendo muito apreciada para consumo in natura,
além de uso medicinal em xaropes contra bronquite (Figura 1e). Em relação às características,
a planta apresenta porte médio de 10 a 12 m de altura e 15 cm de diâmetro do tronco, no entanto,
em áreas florestadas podem alcançar até 40 m. Apresenta floração abundante, cerca de 4 a 5
vezes por ano, tornando-a importante espécie apícola (Figura 1c). As sementes são
recalcitrantes, apresentam teor de umidade entre 62-67 %, conferindo-lhe fácil e rápida
germinação, algumas vezes germinam até mesmo dentro do fruto (Figura 1a). No sítio, é uma
espécie temporária com ciclo de vida de 10 a 12 anos, rústica e bem adaptada aos solos ácidos
com presença de alumínio tóxico e de baixa fertilidade, característicos da região de terra firme
da Amazônia Central (Falcão e Clement 2000; Souza 2012).
O plantio da ingá-cipó é utilizado para sombrear cultivos comerciais como café,
cupuaçu, cacau, entre outros, podem ser podadas regularmente e a biomassa ser fornecida como
forragem, cobertura do solo e adubação verde, além de fixar biologicamente nitrogênio no solo
(Falcão e Clement 2000; Souza 2012). As folhas da ingazeira, quando espalhadas sobre o solo
em cobertura, protege a superfície e as raízes das plantas, controla as invasoras, mantém os
nutrientes por longo período tornando-os disponíveis para os cultivos. A forragem produzida
pela planta de ingá-cipó é muito apreciada por bovinos, garantido diversidade de uso (Meirelles
2013). O valor nutricional em um quilo de folhas é de 33,0 g de N; 5,2 g de K; 12,0 g de Ca;
2,5 g de Mg; 90,0 mg de P; 18,0 mg de Fe; 37,0 mg de Zn e 204,0 mg de Mn (Souza 2012).
Avaliando sistemas de cultivos em aleias com pupunheira e ingá-cipó na Amazônia
Central, Meirelles (2013), verificou que a adição de 0,6 t ha -1 de biomassa foliar de ingá,
possibilitou um aporte no solo de 20,62 kg ha -1 de N; 1,2 kg ha-1 de P; 4,93 kg ha-1 de K; 4,81
kg ha-1 de Ca e 0,88 kg ha-1 de Mg no solo. Abib (2017), após 6 meses de aplicação de 45 t ha 1

de biomassa fresca de ingá em cobertura de latossolo amarelo, constatou aumento na

disponibilidade de nutrientes e a redução da acidez e toxidez do Al 3+.
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Figura 1. Aspecto da planta de ingá-cipó (Inga edulis). Semente (a); planta (b); inflorescência
(c); limbo foliar (d) e fruto (e).
Fonte: Souza, L.A.G.

2.4.2. Faveira-camuzé (Stryphnodendron guianense (Aubl.) Benth. - Fabaceae,
Mimosoideae)
A faveira-camuzé (Figura 2b) é leguminosa arbórea nativa da América do Sul tropical
de ocorrência natural na Bolívia, Brasil, Guiana Francesa, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.
Muito frequente nas bordas de matas e capoeiras, a copa é esgalhada e frondosa. Possui porte
mediano podendo alcançar até 17 m de altura e 26 cm de diâmetro à altura do peito. As folhas
compostas (Figura 2a), favorecem os processos de mineralização, quando usadas para adubação
verde de fruteiras em consórcio. Apresenta renovação foliar durante o ano inteiro e pode ser
utilizada para sombreamento de cultivos (Souza 2012).
A faveira-camuzé apresenta diferentes formas de uso, podendo ser usada em consórcio
com gramíneas em sistemas silvipastoris, aumentando a disponibilidade de nitrogênio no solo,
e consequentemente a qualidade da forragem aumentando o teor de proteína bruta, N e K. Por
ser fixadora de nitrogênio, tem efeito positivo na fertilidade do solo com aporte de matéria
orgânica com alto teor de nitrogênio, apresenta menores relações C/N e celulose/N, o que
favorece o processo de mineralização (Andrade et al. 2002). Também é utilizada por
agricultores na forma de lenha (Alvino et al. 2005). Relacionado à interação com o ambiente,
Marques Souza et al. (2007), identificaram que, na Amazônia Central, a abelha-sem-ferrão
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(Scaptotrigona fulvicutis Moure 1964 - Apidae: Meliponinae), tem preferência pelo pólen da
faveira-camuzé.
Na Amazônia Central, frutifica (Figura 2c) ao longo de todo o ano e o florescimento
(Figura 2e) se estende entre dezembro a abril, cada fruto contém em média, cerca de 11
sementes, com teor de umidade menor de 8 % (Figura 3d), faz-se necessário lançar mão de
tratamentos pré-germinativos para garantir germinação eficiente, sendo a escarificação
mecânica aliada à embebição em água por 24 horas o melhor método (Souza 2012). As
sementes da faveira-camuzé apresentam baixo poder germinativo (26,5 %) e baixo valor
cultural (% de germinação x pureza), levando cerca de 83 dias para uma germinação uniforme
(Alencar e Magalhães 1979). Por tolerar bem o manejo regular de podas e realizar fixação
biológica de nitrogênio, essa planta apresenta uso potencial para adubação verde. O valor
nutricional em um quilo de folhas é de 27,8 g de N; 3,1 g de K; 4,1 g de Ca; 2,3 g de Mg; 50,0
mg de P; 19,0 mg de Fe; 15,0 mg de Zn e 89,0 mg de Mn (Souza 2012).

Figura 2. Aspecto da planta faveira-camuzé (Stryphnodendron guianense). Limbo foliar (a);
planta (b); frutos (c); sementes (d) e inflorescência (e).
Fonte: Souza, L.A.G.
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2.4.3. Abotinha (Senna silvestris (Vell.) Irwin & Barneby – Fabaceae, Caesalpinioideae)
A abotinha (Figura 3c), também conhecida por “ponçada” ou “fedegoso-do-mato”, tem
madeira comumente utilizada para caixotaria leve e para lenha. Por apresentar floração
exuberante (Figura 3d), é ornamental e possui grande potencial paisagístico, sendo utilizada na
arborização urbana (Lorenzi 2009). Dentre as espécies selecionadas para a pesquisa, é a única
que não realiza fixação de nitrogênio. A planta apresenta boa rebrota após o corte e, por ser
uma espécie rústica, pode fornecer sombra para cultivos quando implantada nas entrelinhas. O
valor nutricional em um quilo de folhas é de 36,8 g de N; 6,1 g de K; 15,78 g de Ca; 1,7 g de
Mg; 12,0 mg de P; 16,0 mg de Fe; 31,0 mg de Zn e 63,0 mg de Mn (Souza 2012).
Essa planta é muito utilizada na recuperação de áreas degradadas por ser adaptada ao
ambiente de terra firme, onde ocorre naturalmente em capoeiras, nas proximidades de roçados
e plantios de frutíferas. A abotinha é uma espécie da América do Sul tropical, distribuída por
vários países da parcela continental, porém o centro de origem é incerto. É uma leguminosa
arbórea de porte mediano com altura em torno de 4-5 m, algumas exceções chegam até 10 m, e
seu tronco apresenta diâmetro de 9 cm e 29 cm de circunferência, às vezes apresenta troncos
múltiplos (Souza 2012).
Os frutos são vargens, com grande número de sementes, aproximadamente 55 por
vargem (Figura 3b). As sementes apresentam índice de germinação de 51 % quando submetidas
à escarificação química com ácido sulfúrico por 15 minutos, decorrente do baixo teor de
umidade de 7,4 % (Souza 2012). No entanto, Maranho e Paiva (2012), encontraram taxa de
emergência de 99 % e 97 %, quando as sementes foram submetidas à escarificação química
com ácido sulfúrico por 0,5min e 5min respectivamente.
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Figura 3. Aspecto da planta de abotinha (Senna silvestris). Limbo foliar (a); frutificação (b);
planta (c); inflorescência (d) e plantio (e).
Fonte: Souza, L.A.G.

2.4.4. Mogno (Swietenia macrophylla King, Meliaceae)
Aguano, mogno, mogno-brasileiro. No Brasil, são reconhecidas três espécies não
endêmicas de Swietenia: S. krukovii Gleason, S. macrophylla King e S. mahagoni (L.) Jacq.
(Forzza et al. 2010). S. macrophylla é uma árvore nativa, do bioma Amazônia, registrada no
AC e PA (Forzza et al. 2010). O mogno está entre as espécies florestais nativas da Amazônia
exploradas em grande escala (Figura 4a), devido ao grande valor comercial, seja pela
exuberância da madeira (Figura 4b) ou pelas características tecnológicas é uma planta bastante
explorada (Souza et al. 2010; Silva et al. 2011). Segundo Santos et al. (2008), o mogno é uma
das espécies florestais com potencial madeireiro mais valiosa da Amazônia, apresentando
elevado valor comercial nos mercados nacionais e internacionais que, por décadas causou
intensa exploração, acarretando em grande pressão sobre toda a sua população natural, desde o
México até ao Brasil, colocando a espécie na lista de vulneráveis à extinção.
A área de ocorrência do mogno estende-se do México, passando pela costa atlântica da
América Central, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, alcançando o arco ao sul da
Amazônia até a parte oriental da Amazônia Brasileira (Lamb 1966; Pennington et al. 1981). Na
América do Sul há associação do mogno com as cabeceiras dos rios de várzea na Amazônia
Ocidental, também descrito nas florestas de terra-firme, ocorrendo em maior densidade em
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solos com média a boa drenagem (Grogan et al. 2002). Em geral, a densidade de mogno é maior
nas áreas mais secas e com maior tendência aos distúrbios do que nas áreas mais úmidas e
estáveis (Lamb 1966).
O fruto é uma cápsula lenhosa de formato oblongo a oblongo-ovóide (Figura 4c),
apresenta coloração marrom com 10-39 cm de comprimento e 6-12 cm de largura e as sementes
são aladas, leves e com coloração vermelho-pardacentas, medindo de 8 a 25 mm (Figura 4e)
(Lima Júnior e Galvão 2005; Carvalho 2007). A espécie é perenifólia e decídua. O mogno é
uma árvore de grande porte, geralmente com 24 m a 30 m de altura e 50 cm a 80 cm de diâmetro,
mas que pode atingir até 60 m de altura e 2 m de diâmetro. Apresenta tronco ereto, levemente
acanalado e com raízes tabulares, fuste retilíneo e cilíndrico de até 27 m de comprimento. A
copa é estreita com folhagem densa e coloração verde forte e, as folhas são compostas,
arranjadas em forma de espiral nos ramos, apresentando de 8 a 12 folíolos (Figura 4d)
(Pennington et al. 1981; Lima Júnior e Galvão 2005; Carvalho 2007).
A madeira é moderadamente pesada, dura, com cerne castanho-amarelado a castanhoescuro, alburno branco-amarelado e textura fina a média. A utilização pode ser aplicada em
peças torneadas, objetos de decoração, instrumentos científicos de precisão, instrumentos
musicais, esculturas, talhados, móveis, faqueados, laminados, compensados, carpintaria,
construção naval e indústria de aviação. Por apresentar características ornamentais, pode ser
utilizada em praças e em paisagismo (Lima Júnior e Galvão 2005). A madeira é considerada
fácil de ser trabalhada e o acabamento produz uma superfície excepcionalmente lisa, brilhante
e resistente, o que torna uma das madeiras mais valiosas da região amazônica (Santos et al.
2008).
A demanda pela madeira do mogno e o consequente extrativismo, cresceram
significativamente nos anos mais recentes. Ao passo em que os estoques permaneceram
limitados à população natural e a sua regeneração (Tucci et al. 2009). Dessa forma, para o
aprimoramento das práticas de enriquecimento, reflorestamento e plantio, manifesta-se o
interesse de desenvolver pesquisas com tecnologias para produção de mudas, etapa
fundamental para o sucesso do estabelecimento da espécie em plantios.
Diversos trabalhos têm sido realizados para avaliar a necessidade de nutrição mineral
para a produção de mudas de espécies florestais. Souza et al. (2010), constataram que o fósforo
é o nutriente mais limitante no crescimento de plantas de mogno, no entanto, também
verificaram que não há necessidade de adição de potássio quando se realiza calagem, sendo esta
necessária para correção de acidez, mesmo que o teor de matéria orgânica no solo seja
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considerado alto. Segundo Tucci et al. (2009), avaliando adubação nitrogenada para formação
de mudas de mogno, verificaram que a dose de nitrogênio recomendada é de 57,5 kg ton -1 de
substrato. Para Santos et al. (2008), a dose máxima de P, que proporcionou o maior crescimento
de mudas de mogno em 90 dias, foi de 200 kg ha-1.

Figura 4. Aspecto da planta de mogno (Swietenia macrophylla). Planta (a); madeira (b); fruto
(c); folha (d); semente (e) e inflorescência (e).
Fonte: Juan Pinzón (a); Bioma Microbial Technologies (b); UFMT (c, d, e, f).
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3. OBJETIVOS

3.1. Geral
Avaliar o potencial de uso tecnológico da adubação verde com biomassa podada de
leguminosas arbóreas, para suprimento de nutrientes na mistura do substrato de formação de
mudas de mogno, em condições de viveiro.

3.2. Específicos

I. Definir a dosagem adequada de biomassa foliar fresca de leguminosas arbóreas
como fontes de nutrientes na formação de mudas mogno com maior qualidade para
o plantio definitivo.
II. Comparar o efeito do uso da biomassa podada de diferentes espécies de leguminosas
arbóreas, com adubação verde no preparo da mistura substrato para a formação de
mudas de mogno.
III. Avaliar o efeito da interação entre quantidades de biomassa foliar fresca podada de
leguminosas arbóreas e suas relações intraespecíficas no desenvolvimento de mudas
de mogno.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

Um experimento foi conduzido para avaliar o efeito da adubação verde com a biomassa
foliar triturada de leguminosas arbóreas, como fonte de nutrientes no substrato base de produção
de mudas de mogno (Swietenia macrophylla King., Meliaceae). A fonte de adubo verde, bem
como a dose mais adequada para essa prática, foi considerada no ensaio, instalado em 2020,
nas dependências do Inpa - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus, AM.
A infraestrutura utilizada no Campus do Inpa V-8, foi o Laboratório de Microbiologia
do Solo – LMS/Inpa e em áreas de sementeira e no viveiro de produção de mudas florestais ali
localizado. O viveiro é do tipo permanente, com estrutura metálica, piso cimentado, cercado
lateralmente, com cobertura de sombrite 60 % de luz incidente, ocupando uma área de 8 x 11
m. A área de sementeira, adjacente ao viveiro, é constituída por um galpão aberto, coberto com
telha de barro e ocupada com bancadas de madeira. Nestas instalações a irrigação é praticada
manualmente com auxílio de regadores e de mangueiras plásticas.
As espécies de leguminosas arbóreas selecionadas como fonte de adubo verde foram a
ingá-cipó (Inga edulis Mart., Mimosoideae, Ingeae), faveira-camuzé (Stryphnodendron
guianense (Aubl.) Benth., Mimosoideae, Mimoseae) e a abotinha (Senna silvestris (Vell.) Irwin
& Barneby, Caesalpinioideae, Cassieae). A obtenção da biomassa podada de ingá-cipó foi de
árvores cultivadas que cresciam no Campus Experimental do Caldeirão, da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, no município de Iranduba, AM. A biomassa podada de
de faveira-camuzé e abotinha, foram provenientes de matrizes silvestres saudáveis, coletadas
em agrossistemas de terra firme, na rodovia AM 352, Km 12, no município de Manacapuru,
AM.
As folhas e ramos finos constituíram o material vegetal fresco podado, que foi obtido
do terço médio das árvores, por métodos tradicionais de corte, com auxílio de facão e podão de
alumínio. Após a coleta, seu preparo foi constituído pela trituração mecânica, com auxílio de
instrumentos, como tesoura simples e de poda, até completa fragmentação. Neste
processamento, foi eliminando-se material mais grosseiro, como ramos e galhos lenhosos.
Previamente, no Laboratório Temático de Solos e Plantas – LTSP, do Inpa, foram efetuadas
determinações do conteúdo nutricional em N, P, K, Ca e M, mas também de Fe, Mn e Zn, na
biomassa foliar fresca das leguminosas arbóreas selecionadas, seguindo procedimentos
descritos em Silva, (2009), e a média dessas determinações está apresentada na Tabela 1.
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Tabela 1. Concentração média de nutrientes na biomassa foliar fresca das leguminosas arbóreas
abotinha (Senna silvestris), faveira-camuzé (Stryphnodendron guianense) e ingá-cipó (Inga
edulis), empregadas como biomassa para práticas de adubação verde. *1
K+
Ca2+
Mg2+
------------g kg-1-----------36,8
6,1
15,7
1,7
27,8
3,1
4,1
2,3
33,0
5,2
12,0
2,5
N

Fonte de adubo
verde
Abotinha
Faveira-camuzé
Ingá-cipó
*1

P
Fe3+
Zn2+
Mn2+
-----------------mg kg-1------------120
16,0
31,0
63,0
50,0
19,0
15,0
89,0
90,0
18,0
37,0
204,0

Fonte: Souza, 2012, adaptado.

Para a formação das mudas de mogno, a base de preparo da mistura-substrato foi uma
combinação 3:2 (v:v) de solo argiloso e areia. O solo argiloso, foi um Latossolo Amarelo
distrófico, coletado nos primeiros 10 cm em área de floresta tropical de terra firme, na Estação
Experimental de Fruticultura Tropical EEFT-Inpa, localizada na BR 174, Km 45, no município
de Manaus, AM. A areia foi adquirida no mercado local de construção civil. Antes do preparo
da mistura-substrato, todos os materiais foram submetidos à secagem a sombra por 48 h,
extraindo-se raízes de maior volume ou outros resíduos grosseiros, e em seguida, peneirados
em malha de 0,5 cm. O solo apresentou textura argilosa, constituída por 53 % de argila, 41 %
de areia e 6 % de silte, com determinações também efetuadas no LTSP-Inpa, segundo
metodologia detalhada em Silva (2009). As caraterísticas químicas do solo Latossolo e da
mistura-substrato 3:2 (v:v) estão apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2. Características químicas do solo Latossolo Amarelo e da mistura substrato 3:2 de solo
argiloso e areia (v:v), usada como base para a formação de mudas de mogno (Swietenia
macrophylla).
pH
H2 O

P
K+
--------mg dm-3--------

4,23

4,00

4,48

6,00

Al3+
Ca2+
Mg2+
H+Al
-3
----------------------cmolc dm --------------------Latossolo
20,00
1,10
0,20
0,05
4,22
Solo argiloso + Areia
8,00
0,50
0,30
0,20
2,24

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com arranjo fatorial do
tipo 3 x 5, constituído por três espécies de leguminosas empregadas como fonte de nutrientes
por adubação verde (abotinha, faveira-camuzé e ingá-cipó) e cinco doses crescentes de adubo
verde, definidas como 10, 25, 40, 55 e 70 t ha-1, totalizando 15 tratamentos, com 10 repetições
(n = 150 mudas). Cada muda constituiu uma unidade experimental. Os recipientes utilizados
foram sacos de polipropileno preto, para mudas, com capacidade para 2 kg de mistura-substrato,
com dimensões de 27 x 14 cm, ϕ de 11 cm após preenchimento, devidamente drenados. Assim,
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com a mistura-substrato base de solo argiloso e areia, 3:2 (v:v), previamente homogeneizadas.
Os seguintes tratamentos foram considerados:
1) Mistura base + 10 t ha-1 biomassa podada de abotinha.
2) Mistura base + 25 t ha-1 biomassa podada de abotinha.
3) Mistura base + 40 t ha-1 biomassa podada de abotinha.
4) Mistura base + 55 t ha-1 biomassa podada de abotinha.
5) Mistura base + 70 t ha-1 biomassa podada de abotinha.
6) Mistura base + 10 t ha-1 biomassa podada de faveira-camuzé.
7) Mistura base + 25 t ha-1 biomassa podada de faveira-camuzé.
8) Mistura base + 40 t ha-1 biomassa podada de faveira-camuzé.
9) Mistura base + 55 t ha-1 biomassa podada de faveira-camuzé.
10) Mistura base + 70 t ha-1 biomassa podada de faveira-camuzé.
11) Mistura base + 10 t ha-1 biomassa podada de ingá-cipó.
12) Mistura base + 25 t ha-1 biomassa podada de ingá-cipó.
13) Mistura base + 40 t ha-1 biomassa podada de ingá-cipó.
14) Mistura base + 55 t ha-1 biomassa podada de ingá-cipó.
15) Mistura base + 70 t ha-1 biomassa podada de ingá-cipó.
Para o cálculo das quantidades de biomassa foliar adicionadas à mistura base, 10
recipientes foram preenchidos com a mistura 3:2 (v:v) de solo argiloso e areia, e, em seguida
pesados, obtendo-se assim o peso médio de 1,73 kg, nas unidades experimentais. A proporção
de biomassa fresca triturada das leguminosas arbóreas foi pesada em balança de precisão e em
seguida homogeneizada antecedendo a distribuição nos recipientes. Para a base dos cálculos,
foi considerado que 1 ha de solo da camada de 0-10 cm, pesa 106 kg de solo. A quantidade de
biomassa foliar fresca triturada incorporada à mistura base do substrato em cada nível foi de
17,3; 43,3; 69,3; 95,3; 121,3 g saco-1 correspondentes as doses de 10, 25, 40, 55 e 70 t ha -1,
respectivamente.

4.1. Condução do ensaio

As sementes de mogno foram procedentes de árvores matrizes cultivadas na arborização
do Campus do Inpa, coletadas no mês de junho de 2019, na fase de dispersão barocórica dos
frutos. Após a coleta e abertura dos frutos, antecedendo a extração das sementes, estes foram
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espalhados e secos à sombra por 48 h, e obtendo-se sementes puras por beneficiamento manual.
Como recipientes sementeiras, foram usadas caixas plásticas de 80 x 60 cm, com 20 cm de
profundidade, devidamente drenadas, preenchidas com areia peneirada em malha de 0,5 cm e
dispostas sobre as bancadas de madeira. No preparo das sementeiras, a areia foi submetida a
lavagem em água corrente, em recipiente de 100 L por 1 h.
Antecedendo a semeadura, com fins de embebição, as sementes de mogno foram
embebidas em água por 24 h. A semeadura foi feita em linhas, entre areia, na profundidade de
1,0 cm e com posição horizontal, com 4 repetições de 100 sementes (n = 400), praticando-se a
irrigação por rega diariamente. Para obtenção de uma curva germinativa, a contagem da
germinação foi feita diariamente, até os 30 dias após a semeadura.
O transplantio para os sacos com solo que receberam adubação verde na misturasubstrato e sequência das etapas da fase viveiro, foi feito aos 50 dias após a semeadura. Nesta
ocasião, as plântulas de mogno já apresentavam folhas definitivas e 10 delas foram extraídas,
lavadas em água corrente e avaliadas. O número de folhas foi contado e, em seguida, tomadas
medidas do diâmetro do coleto e comprimento do caule e das raízes, com auxílio de régua e
paquímetro, e determinada a biomassa total fresca após a secagem, que foi realizada em estufa
incubadora a 65ºC por 72 h, e então determinou-se a biomassa total seca. No transplantio,
empregou-se a técnica das raízes nuas, extraindo-se as plântulas inteiras com auxílio de pá de
repicagem, sinalizando o início do experimento.
Durante o enviveiramento, o crescimento das mudas de mogno foi acompanhado por
medidas regulares do comprimento do caule em cm e diâmetro do colo em mm, tomadas aos 1,
32, 64, 90 e 129 dias após o transplantio. O comprimento do caule foi definido como a medida
entre a superfície do solo e o meristema apical da muda, mensurado por régua. O diâmetro do
colo foi mensurado na base do caule, ao nível do solo, com uso de paquímetro digital.
No viveiro, os tratos culturais realizados durante a formação das mudas, foram: as
limpezas regulares, remoção manual de plantas invasoras ou de insetos visitantes ocasionais,
ordenamento dos sacos evitando tombamento e a irrigação diária das mudas, feita com auxílio
de mangueiras plásticas. Quando as mudas de mogno já apresentavam características adequadas
para o plantio definitivo, foi feita a colheita e avaliação das plantas, aos 129 dias após o
transplantio.
Antecedendo a extração das plantas, foi feito um registro da cor das folhas da muda,
como um indicador visual da sua qualidade nutricional, indiretamente associado a suficiência
em N, pressupondo que a clorose do limbo seja o sintoma mais evidente de deficiência deste
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nutriente (Marschner et al. 1990). A cor predominante para cada muda foi definida como: VE
para verde-escuras, V para verdes e VC para verde-claras. Nestes registros, a interpretação de
estatística descritiva foi feita por estimativas de frequência.
Na colheita das mudas, os sacos plásticos foram removidos com tesoura comum e a
mistura-substrato foi aos poucos destorroada, extraindo-se plantas inteiras, que foram medidas,
lavadas em água corrente para remoção de resíduos e, seccionadas no ponto do coleto, com
auxílio de tesoura de poda, separando-se a biomassa em raízes e parte aérea. Uma amostra
composta da mistura-substrato que constituiu cada tratamento foi separada para determinações
químicas. O material foi acondicionado em sacos de papel e submetido a secagem em estufa,
conforme procedimento já descrito, e em seguida pesado. Após a pesagem da biomassa da parte
aérea seca, foi feita uma derriça manual das folhas, obtendo-se assim a biomassa do caule seco.
A biomassa das folhas secas em gramas foi determinada subtraindo da biomassa da parte
aérea o peso do caule. A biomassa total seca foi obtida pela soma da biomassa da parte aérea e
das raízes secas. A variável relação raiz/parte aérea que é utilizada nos viveiros como indicador
da qualidade das mudas, foi calculada pela razão entre a biomassa das raízes secas e a parte
aérea. Nas mudas de mogno, as estimativas de incremento mensal em crescimento em
comprimento do caule e diâmetro do colo, foram calculadas com base nas medidas tomadas no
1º e aos 129 dias após o transplantio, pela fórmula (h2-h1/t2-t1).30, onde h2 e h1 equivalem as
medidas do comprimento do caule (ou do diâmetro do colo), efetuadas no tempo t 2 e t1,
respectivamente (Benincasa 1988).
Com os dados obtidos para as mudas de mogno, e para complemento de informações da
fase viveiro, foi calculado o Índice de Qualidade de Dickson (Dickson et al. 1960). O IQD
relaciona as variáveis peso de biomassa total seca (BTS), comprimento do caule (H), diâmetro
do colo (D), biomassa da parte aérea seca (BPA) e biomassa das raízes secas (BRS) pela
fórmula:
BTS (g)
IQD =

[H(cm)/D(mm)] + [BPA(g)/BRS(g)]

A amostra composta das mistura-substrato separada por ocasião da colheita, como já
mencionado, foi constituída por cinco sub-amostras homogeneizadas, de ± 50 g, para integrar
uma amostra simples de cada tratamento seguindo protocolo de preparo das análises. As
determinações químicas foram realizadas no Laboratório de Solos do FCA/Ufam, Faculdade de
Ciências Agrárias da Universidade Federal do Amazonas, seguindo metodologia proposta pela
Embrapa (2011).
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Após a secagem e peneiragem as determinações químicas efetuadas foram: o pH em
água 2:1, usando potenciômetro, o fósforo foi obtido através da solubilização das formas
fosfatadas minerais e orgânicas por HCl e H2SO4; o potássio foi extraído com solução diluída
de ácido clorídrico e posterior determinação por espectrofotometria de chama; para o Al3+, Ca2+
e Mg2+ foi feita a extração com solução KCl 1 mol L-1.
Os dados obtidos neste estudo experimental foram submetidos à análise de variância,
pelo teste de F, através do programa estatístico R. O delineamento experimental foi o
inteiramente casualizado, com arranjo fatorial do tipo 3 x 5 (espécies, doses), com 15
tratamentos e 10 repetições, sendo que cada muda representa uma repetição. Para verificar o
contrates entre as médias dos tratamentos, foi utilizado o teste de Tukey, a 5 % e 1 % de
probabilidade (P<0,05; P<0,01).
Adicionalmente, as interações significativas obtidas entre doses x espécies são
apresentadas para as variáveis de comprimento do caule e biomassa total das mudas de mogno.
Por fim, para avaliar o grau de resposta a doses crescentes de adubação verde na misturasubstrato, foram utilizadas as variáveis independentes doses x biomassa da parte aérea, caule,
folhas e total seca, para determinações do Coeficiente de Correlação Linear de Pearson, com
determinação de R2 e gerando sua equação de regressão correspondente.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1. Germinação das sementes e obtenção de plântulas de mogno
Os indicadores silviculturais são determinantes na escolha de espécies madeiráveis de
valor econômico para o plantio e, nos agrossistemas familiares ou comerciais, as espécies que
apresentam alto valor cultural, podem constituir um investimento rural, que poderá ser
disponibilizado nos anos futuros. Quando as sementes de mogno foram coletadas na fase de
dispersão natural dos frutos, as taxas de germinação foram altas disponibilizando plântulas com
bom desenvolvimento e aspecto fitossanitário, para a fase viveiro.
De acordo com Araújo (1971), quando avaliou diferentes testes de germinação
relacionando profundidade de semeio, origem das sementes (coletadas no solo e retiradas dos
frutos), período de armazenamento e substratos, observou que as sementes mais frescas
apresentam taxa de germinação de 85 a 95 %. Independentemente dos fatores, as sementes de
mogno apresentaram elevados percentuais de emergência, característica importante para a
perpetuação da espécie, uma vez que durante a fase de dispersão, ao caírem, as sementes estão
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sujeitas a diversas situações que podem interferir na sua germinação, como a posição que ficam
dispostas ao solo (Dionisio et al. 2017). Diversos são os fatores que influenciam no processo
de germinação, além da qualidade da semente, deve-se considerar a dormência, o vigor das
sementes, posição e profundidade de semeadura, e temperatura e umidade do substrato (Urben
Filho e Souza, 1993).
Os frutos de mogno cápsulas lenhosas deiscentes, com sementes aladas, que dispersam
por anemocoria no final do período chuvoso na Amazônia Central, tendo sido coletado no chão
sob a copa das árvores matrizes. Após o seu beneficiamento manual, para extração das
sementes, as taxas de germinação foram altas, e a curva da germinação natural que foi gerada
está apresentada na Figura 5. Como pode ser verificado, a germinação, do tipo hipógea
criptocotiledonar, iniciou-se aos 12 dias após a semeadura, com a emergência das primeiras
sementes acima do substrato de areia que constituiu a sementeira, e a última emergência foi aos
24 dias após a semeadura, registrando-se um período germinativo de 12 dias, a partir do qual
não houve mais emergências.
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Figura 5. Curva da germinação natural das sementes de (Swietenia macrophylla) germinadas
em sementeiras com substrato de areia lavada. (n = 400)
Resultados semelhantes foram obtidos por Dionisio et al. (2017), quando avaliou a
germinação de sementes de mogno postas com o poro germinativo voltado para cima, formando
ângulo de 0º em relação a um eixo imaginário perpendicular ao nível do substrato, observaram
que a partir do 24º dia após a semeadura, houve uma estabilização na emergência das plântulas,
apresentando 99 % de emergência. Assim como Carvalho et al. (2020), em seus experimentos
analisando variações de temperatura e fotoperíodo, encontraram taxas de germinação entre 80
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a 98 % durante um período germinativo entre 10 a 45 dias, corroborando com os resultados
obtidos neste trabalho. Fato também constatado por Araújo (1971), onde obteve um período
germinativo de 10 dias, sendo que as primeiras plântulas emergiram entre os 13 e 17 dias após
a semeadura. Enquanto Dionisio et al. (2017), observaram que as sementes de mogno quando
semeadas sem e com endocarpo, apresentaram tempo médio de emergência de 15 e 21 dias,
respectivamente.
Os resultados encontrados mostram que as sementes utilizadas estavam com alto vigor,
uma vez que a emergência de plântulas desejável para essa espécie é 70 % (Carvalho, 2007).
Para avaliar o vigor das sementes, um procedimento adequado é a emergência de plântulas, pois
é possível simular as condições nas quais as sementes estarão sujeitas por ocasião da semeadura
ou transplantio definitivos para o campo (Carvalho et al. 2016).
Após um período curto de manutenção em sementeira, aos 50 dias as plântulas
germinadas já apresentavam folhas definitivas e foram disponibilizadas para o transplantio,
demarcando outra etapa de sua formação. As plântulas de mogno que foram formadas, são de
tamanho grande, como é comum nas Meliaceae como a andiroba (Carapa guianense), com
média de 24 cm de comprimento do caule, que é flexível, e 2 mm de diâmetro do coleto (Tabela
3). Assim, na repicagem por raízes nuas, extraindo-se as plantas inteiras no substrato com areia,
há pouco risco de dano mecânico, já que são vigorosas e resistentes, apresentando 5-6 folhas
definitivas já formadas e comprimento de raízes de 9 cm.

Tabela 3. Medidas de crescimento, biomassa e número de folhas de plântulas de mogno
(Swietenia macrophylla), germinadas em sementeiras com substrato de areia lavada, aos 50
dias após a semeadura. (n = 10)
Comprimento Comprimento
do caule
da raiz
--------------- cm -------------Mediana ±
Variação

24,1 ± 2,8

9,1 ± 1,9

Diâmetro
do colo
(mm)

Biomassa
Biomassa
total fresca
total seca
------------- g -------------

2,1 ± 0,4

1,85 ± 0,60

0,39 ± 0,16

No de
folhas
5,5 ± 1,5

Em testes de germinação com sementes de mogno, Carvalho et al. (2020), observaram
que aos 50 dias após a semeadura, as plântulas alcançaram um diâmetro do colo médio de 2,3
mm e para a variável comprimento da raiz, o maior valor encontrado foi de 8,7 cm, sendo estes
valores semelhantes aos apresentados na tabela 3. Porém, para os valores de comprimento do
caule, os autores encontraram uma altura média de 13,9 cm, com valor mínimo de 11,0 cm e
máximo de 17,8, resultados inferiores aos encontrados neste trabalho.
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Aos 30 dias após a instalação do experimento, Dionisio et al. (2017), constatou que as
plântulas de mogno semeadas sem o endocarpo, apresentaram comprimento do caule médio de
15,15 cm e 2,53 mm de diâmetro do colo. Esses autores também verificaram que o número
médio de folhas das plântulas foi de 5,23, valor similar ao encontrado neste estudo. Em relação
ao desenvolvimento dessas plântulas, destaca-se o comprimento da raiz, este variou de 8,22 a
11,29 cm em função da posição de semeadura.
Para o mogno, os 50 dias após a germinação das sementes nas sementeiras, definem
uma nova etapa para o estabelecimento de novos plantios em práticas de florestamento e
reflorestamento: o transplantio para sacos com mistura-substrato e início da nova etapa, no
viveiro para desenvolvimento e formação das mudas.

5.2. Efeito da fonte e da dose de adubo verde com leguminosas arbóreas, no crescimento
de mudas de mogno em viveiro
Durante a fase viveiro, as mudas de mogno cresceram sem ocorrências fitossanitárias,
exceto a visita de insetos ocasionais, sem perdas por mortalidade e, com pouco mais de quatro
meses de enviveiramento, se encontravam vigorosas e aptas ao plantio definitivo. A fonte de
biomassa vegetal fresca das leguminosas arbóreas utilizadas na composição da misturasubstrato, não apresentou grande influência no crescimento das mudas de mogno em relação ao
diâmetro do colo e nas taxas de incremento mensal desta variável e das medidas de
comprimento do caule (Tabela 4).
No transplantio, o diâmetro médio do colo das mudas de mogno era de 1,7 mm, e com
a evolução das medidas diamétricas, monitoradas regularmente na fase viveiro, não diferiu
significativamente pela influência da biomassa foliar utilizada no substrato. Aos 129 dias de
viveiro, o diâmetro do colo de mudas de mogno era em média 4,7 cm, e o seu incremento mensal
foi calculado em 0,7 mm mês-1 (Tabela 4). No transplantio, a média do comprimento do caule
das mudas de mogno era de 21,2 cm, e não diferiram nas avaliações intermediárias praticadas
ao longo do período de enviveiramento (P<0,05), de modo que as taxas de seu incremento
mensal também não variaram com as diferentes fontes de biomassa usadas nas misturas
substratos, apresentando taxa de incrementos de 2,2 cm mês-1.
No entanto, utilizando diferentes substratos, Abaurre et al. (2021), encontraram
diferenças significativa para o crescimento e incremento em altura de mudas de Samanea saman
em todos os períodos de medição. Bem como Ferreira et al. (2012), avaliando mudas de
Bertholletia excelsa durante 8 meses após o transplantio para o campo, constataram que o
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tratamento com adubação verde foi superior em 12 vezes ao controle (tratamento sem
adubação).
Tabela 4. Efeito da adição da biomassa foliar fresca triturada de abotinha (Senna silvestris),
faveira-camuzé (Stryphnodendron guianense) e ingá-cipó (Inga edulis) na mistura substrato
base de 3:2 de solo argiloso e areia (v:v), sobre as medidas do diâmetro do colo aos 129 dias
de viveiro, e nas estimativas de incremento mensal em comprimento do caule e diâmetro do
colo em mudas de mogno (Swietenia macrophylla), conduzidas sob enviveiramento.*1 (n =
10)
Espécies

Diâmetro do
colo (mm)

Abotinha
Faveira-camuzé
Ingá-cipó

4,8 a
4,8 a
4,5 a

Teste F
CV (%)
Médias

2,20ns
14,12
4,7

Incremento
Comprimento do caule
Diâmetro do colo
(cm mês-1)
(mm mês-1)
2,3 a
0,7 a
2,0 a
0,7 a
2,2 a
0,7 a
1,77ns
42,29
2,2

0,57ns
22,30
0,7

– Médias seguidas das mesmas letras nas colunas não diferem entre si no nível de 5 % de probabilidade (P<0,05),
empregando-se o teste de Tukey. ns – não significativo; CV – Coeficiente de variação.
*1

Trazzi et al. (2014), ao produzirem mudas de Tectona grandis, não constataram
diferenças significativas entre os tratamentos que combinaram lodo de esgoto, casca de arroz
carbonizada e fibra de coco em relação ao diâmetro do colo, os quais variaram entre 6,8 a 7,5
mm. Assim como Oliveira et al. (2008), não encontraram efeitos significativas nas médias de
diâmetro do colo utilizando diferentes misturas substrato na produção de mudas de Eucalyptus
grandis e Cedrela fissilis, esta última sendo pertencente à família das Meliaceaes.
Comportamento semelhantes aos resultados aqui encontrados para diâmetro do colo de mogno
em relação fonte de biomassa vegetal aplicada como adubo verde.
Em contraste, Freitas et al. (2016), avaliando os efeitos da adição de carvão na mistura
substrato, observaram diferenças significativas no diâmetro do colo de mudas de Enterolobium
schomburgkii. Fato também observado por Cardoso et al. (2021), quando avaliaram mudas de
mogno suplementadas com N na forma de amônio (NH4+) e nitrato (NO3-). Assim como Souza
e Menezes (2016), quando submeteram mudas de Aniba roseodora a diferentes fontes de adubo
verde, constataram diferenças significativas ao utilizarem biomassa foliar fresca de Erythrina
fusca em relação a biomassa de Inga edulis e Gliricidia sepium, após 150 dias de
enviveiramento.
Para Larcher (2000), o crescimento do diâmetro tem relação direta com a fotossíntese
líquida, que depende dos carboidratos e auxinas acumuladas, bem como do equilíbrio favorável
entre a fotossíntese líquida e a respiração. O diâmetro do colo, apesar de ser um parâmetro
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geralmente utilizado como indicador da capacidade de sobrevivência de mudas em campo, para
avaliar a qualidade de mudas em viveiros florestais, a sua utilização raramente é feita
separadamente (Carneiro, 1995; Gomes et al. 2003).
Aos 129 dias de viveiro, quando as plantas tinham média de comprimento do caule de
30,4 cm de altura, houve diferenças significativas (P>0,01) entre as fontes de adubo verde
empregadas na mistura, e as mudas de mogno que cresceram em substrato que recebeu
biomassa de abotinha apresentaram tamanho superior à das que cresceram em biomassa de
ingá-cipó (Figura 6). O acréscimo de crescimento em substrato com abotinha foi de 6,6 %
comparado ao ingá-cipó, e as mudas que receberam a biomassa de faveira-camuzé apresentaram
resposta intermediária entre elas. A variação na resposta à biomassa vegetal fresca utilizada, é
possivelmente relacionada com a qualidade da biomassa vegetal, a velocidade de mineralização
e relação C/N e outros atributos não avaliados neste estudo, é possível que com maior tempo

Comprimento do caule (cm)

de viveiro essa variação pudesse ser melhor esclarecida.
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31,6 a

30,1 ab

29,5 b
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Figura 6. Efeito da adição da biomassa foliar fresca triturada de abotinha (Senna silvestris),
faveira-camuzé (Stryphnodendron guianense) e ingá-cipó (Inga edulis) na mistura substrato
base de 3:2 de solo argiloso e areia (v:v), sobre a evolução das medidas do comprimento do
caule em mudas de mogno (Swietenia macrophylla), conduzidas sob enviveiramento.*1 (n =
10)
– Médias seguidas das mesmas letras não diferem entre si no nível de 1 % de probabilidade (P<0,01), empregando-se o teste
de Tukey. ** - significativo a 1 % de probabilidade (P<0,01).
*1

Em estudo com adubação verde, Souza e Menezes (2016), observaram que aos 150 dias
de enviveiramento, as mudas de Aniba roseodora que receberam biomassa foliar de Erythrina
fusca e Inga edulis, possuíam maior crescimento em comprimento do caule em relação as que
receberam biomassa de Gliricidia sepium, apresentando valores de 19,2, 17,9 e 15,9 cm,
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respectivamente. Sendo que essas medidas, nas condições experimentais, já possuíam qualidade
adequada para o plantio definitivo. Corroborado por Abaurre et al. (2021), os quais constataram
que as mudas de Samanea saman, quando cultivadas, na fase de viveiro, com substratos de base
orgânica, como lodo de esgoto, apresentaram maior crescimento e incremento em altura após o
plantio definitivo, fato ocorrido devido estarem em substrato com maiores teores de nutrientes.
Seabra et al. (2018), quando avaliaram a influência das limitações de fósforo no crescimento
de mudas de mogno, observaram que a fertilização fosfatada promoveu ganhos em altura,
apresentando médias entre 25,5 a 34,8 cm na colheita, 11 semanas após o plantio em condições
de estufa, concordando com os resultados encontrados nesta pesquisa.
Cardoso et al. (2021), verificaram que a aplicação de N na forma de NH4+ e NO3aumentou a altura das mudas de mogno, promovendo um incremento de 3,4 cm a cada 100 mg
dm3 de N, quando comparado ao tratamento sem fertilização, o que mostra uma flexibilização
dessa espécie na absorção de formas de nitrogênio. Porém, para Tucci et al. (2011), a aplicação
de nitrogênio não promoveu melhora na qualidade das mudas de mogno. Entretanto, o
crescimento e a fisiologia das mudas de mogno são amplamente dependentes da otimização do
estado de nutrientes do solo e, especialmente, dos níveis de fertilidade de P do solo, em
ecossistemas de floresta tropical a disponibilidade de P é baixa e muitas vezes acredita-se que
seja mais limitante do que N (Viégas et al. 2012; Tanner et al. 1998; Tucci et al. 2011)
As doses de adubo verde utilizadas no substrato não afetaram o crescimento das mudas
de mogno em comprimento do caule e em diâmetro do colo, nem suas taxas de crescimento
mensal, após 129 dias no viveiro (Tabela 5). As doses, que variaram de 10 a 70 t ha-1, tiveram
pouca influência nos indicadores de crescimento do mogno, podendo estar associado a fatores
intrínsecos da espécie e ao seu desenvolvimento vigoroso ao final da etapa de formação das
mudas.
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Tabela 5. Efeito de doses crescentes de biomassa foliar fresca triturada de leguminosas
arbóreas, adicionada à mistura substrato base de 3:2 de solo argiloso e areia (v:v), sobre as
medidas de crescimento em comprimento do caule, diâmetro do colo e das taxas de
incremento mensal, em mudas de mogno (Swietenia macrophylla), aos 129 dias de
enviveiramento.*1 (n = 10)
Comprimento do
caule (cm)

Diâmetro do
colo (mm)

10
25
40
55
70

29,8 a
29,3 a
31,5 a
30,2 a
31,2 a

4,6 a
4,7 a
4,8 a
4,8 a
4,5 a

Teste F
CV (%)

2,16ns
11,49

1,37ns
14,12

Doses (t ha-1)

Incremento
Comprimento do
Diâmetro do colo
-1
caule (cm mês )
(mm mês-1)
1,8 a
0,6 a
2,0 a
0,7 a
2,3 a
0,7 a
2,4 a
0,8 a
2,2 a
0,7 a
2,17ns
42,29

2,21ns
22,30

– Médias seguidas das mesmas letras nas colunas, não diferem entre si no nível de 5 % de probabilidade (P<0,05),
empregando-se o teste de Tukey. ns – não significativo; CV – Coeficiente de variação.
*1

Tucci et al. (2011), avaliando o desenvolvimento de mudas de mogno em resposta
fertilização com N, P e K, verificaram que o fornecimento de doses crescentes desses nutrientes
não proporcionou ganhos significativos em comprimento do caule e diâmetro do colo aos 100
dias após o transplantio. Para Afonso et al. (2017), o diâmetro do caule é um dos parâmetros
mais importantes para estimar a sobrevivência, após o plantio, de mudas de diferentes espécies
florestais. No entanto, conforme relatado em vários estudos, os ganhos do fornecimento de
doses de nitrogênio são muito mais modestos ou, em alguns casos, estão ausentes no
crescimento inicial da muda (Araújo et al. 2019).
Em produção de mudas de copaíba (Copaifera multijuga) em função de diferentes
dosagens de carvão vegetal, não foi notado diferenças significativas entre as médias de altura
das mudas após 8 meses de enviveiramento em relação aos níveis de carvão adicionado,
evidenciando o crescimento lento intrínseco da espécie (Freitas, 2013). Em mudas de Aniba
roseodora, o crescimento em comprimento do caule em todas as condições avaliadas, foi
considerado lento já que o incremento mensal médio foi de 1,2 cm mês -1. O crescimento lento
de mudas de espécies florestais no viveiro é geralmente relacionado a espécies clímax (Souza
e Menezes, 2016).
Porém, Tucci et al. (2009), ao avaliarem o efeito de doses crescentes de N na produção
de mudas de mogno num Latossolo Amarelo Distrófico típico, observaram resposta a doses
moderadas de N. Carvalho et al. (2021), também observaram que doses de N afetaram as
variáveis de crescimento do mogno. No entanto, Silva Júnior et al. (2018), avaliando o
crescimento de mudas de mogno sob diferentes doses de cálcio (Ca) aplicadas em solução
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nutritiva, não verificaram diferenças significativas no comprimento do caule, o qual variou
entre 31,6 a 40,4 cm, aos 198 dias de experimentação.
Dentre as características temáticas avaliadas em viveiros para indicar a qualidade das
mudas, destacam-se a altura e o diâmetro do colo por serem de fácil obtenção (Soares et al.
2017). A altura influencia a sobrevivência e o desenvolvimento nos primeiros anos após o
plantio, e o diâmetro do colo se correlaciona com a porcentagem de sobrevivência no campo
(Carneiro, 1995). Porém, essas medidas de crescimento nem sempre são consideradas na
avaliação da qualidade de mudas florestais, já que plantas com comprimento do caule ou
diâmetro do colo similar podem ser muito diferentes em biomassa dependendo do substrato
onde crescem.
Aos quatro meses de enviveiramento, as plantas de mogno, tem comprimento do caule
de ± 30 cm e diâmetro do colo de ± 5,0 mm, evidenciando um alto valor cultural, favorecendo
sua formação em viveiro. Sob esse ângulo, baixas doses de biomassa foliar fresca já
contribuiriam para a formação de mudas de mogno com indicadores de crescimento estáveis,
sendo mais econômico e sem afetar as taxas de crescimento mensal em comprimento do caule
e diâmetro do colo desta espécie.

5.3. Efeito da fonte de adubo verde com leguminosas arbóreas, na distribuição da
biomassa das mudas de mogno em viveiro
A qualidade da biomassa foliar fresca de leguminosas selecionadas como plantas
adubadoras é influenciada pelo seu conteúdo em nutrientes, especialmente nitrogênio, e para as
espécies arbóreas, pela presença de compostos secundários que afetam a velocidade de
mineralização, tais como celulose, lignina e taninos, embora este não tenha sido o foco deste
estudo. A adoção desta tecnologia agroecológica em viveiros domésticos ou comerciais vai ser
melhor expandida com a comprovação de sua eficácia e a indicação das espécies mais
adequadas para essas práticas.
As culturas de cobertura à base de leguminosas fornecem uma ampla gama de serviços
ecossistêmicos, incluindo redução da lixiviação de nitrato, fertilização com nitrogênio e
sequestro de carbono no solo. No entanto, a escassez de informações em C e N no solo aumenta
a incerteza sobre a magnitude desses efeitos (De Notaris et al. 2020). O suprimento de
nitrogênio para as culturas está relacionado à qualidade da biomassa de cobertura e, em
particular, à relação C/N, que influencia a mineralização líquida de N e pode ser melhorada pela
inclusão de leguminosas (White et al. 2017).
44

Em cultivos agrícolas é comum a investigação do potencial de diferentes fontes de
adubo verde para implementação em culturas olerícolas. Em estudo com a adubação verde em
cultivo de repolho, foi incorporado ao solo mucuna-preta (Stizolobium aterrimum), feijão-deporco (Canavalia ensiformis), crotalária-juncea (Crotalaria juncea), e tratamento comparativo
(vegetação espontânea e adubação mineral). Foi notado que a crotalária possuiu o maior
potencial de disponibilização dos nutrientes N, P, K, Mg, B, Mn e Zn no solo. Esta espécie foi
ainda mais eficiente que o feijão-de-porco e a mucuna-preta em aumentar o peso comercial de
cabeça do repolho (Fontanétti et al, 2006).
No viveiro, quando adicionada a mistura substrato de formação de mudas de mogno, a
fonte de adubo verde, representada pela abotinha, faveira-camuzé e ingá-cipó, pode influenciar
significativamente a biomassa da parte aérea e das folhas (P<0,01), a biomassa do caule e total
seca (P<0,05), mas não afetou significativamente o desenvolvimento radicular nem no produto
da razão entre raiz/parte aérea (P>0,05) das plantas (Figura 7). Assim, pode-se inferir que há
diferenças qualitativas no desenvolvimento da parte aérea das mudas de mogno, variando entre
as espécies selecionadas para a adubação verde do substrato.
De modo geral, os dados sugerem, que, em sua compartimentação, na biomassa das
mudas de mogno, o favorecimento é maior para a biomassa foliar que para a do caule, com
reflexos no desenvolvimento geral da planta. Fato também observado por Cardoso et al. (2021),
onde verificou que doses de N favoreceram a absorção de nutrientes e todas a variáveis de
desenvolvimento das mudas de mogno, exceto a biomassa seca do caule. Assim como Tucci et
al. (2007), quando avaliou a influência da calagem e adubação com N, P e K na produção de
mudas de mogno. Freitas et al. (2014), avaliando o fino do carvão em substrato para a produção
de mudas de Dipteryx odorata, não encontrou diferença estatística entre as plantas
desenvolvidas nos diferentes substratos, apesar de a análise química revelar maiores teores de
alguns nutrientes no esterco do que no carvão, sugerindo que o carvão pode substituir o esterco
em sem afetar o desenvolvimento das mudas.
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Figura 7. Efeito da adição da biomassa foliar fresca triturada de abotinha (Senna silvestris),
faveira-camuzé (Stryphnodendron guianense) e ingá-cipó (Inga edulis) na mistura substrato
base de 3:2 de solo argiloso e areia (v:v), sobre a partição da biomassa da parte aérea (a),
folhas (b), caule (c), raízes (d) e total (e) após secagem e da relação raiz/parte aérea (f) em
mudas de mogno (Swietenia macrophylla), aos 129 dias de enviveiramento.*1 (n = 10)
No substrato de formação das mudas de mogno, a presença de adubo verde proveniente
de abotinha contribuiu para o desenvolvimento da parte aérea seca das plantas (P<0,01),
superando aquelas que cresceram no substrato que recebeu biomassa de ingá-cipó (Figura 7a),
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sem diferir do que recebeu a de faveira-camuzé. Com a biomassa de abotinha, as plantas de
mogno tiveram 17,8 e 12,5 % a mais de peso da parte aérea seca que ingá-cipó e faveira camuzé,
respectivamente. Este efeito foi mais destacado para o desenvolvimento foliar do mogno,
avaliado pela sua biomassa das folhas secas, onde o emprego de biomassa de abotinha na
mistura substrato superou significativamente (P<0,01), o de faveira-camuzé e ingá-cipó, com
aumentos relativos de 16,6 e 19, 6 % respectivamente, quando se compara essas duas espécies
(Figura 7b).
Na produção de mudas de Eucalyptus urograndis, Manca et al. (2020), pesquisando a
influência do lodo de esgoto compostado com bagaço de cana-de-açúcar, verificaram que o
desempenho da biomassa da parte área das mudas melhorou em 16 % quando comparado ao
substrato comercial, este resultado pode ser explicado devido ao equilíbrio no conteúdo e
comportamento de nutrientes. Avaliando a produção de mudas de Tectona grandis, foi notado
maiores incrementos em relação à biomassa total seca e biomassa da parte seca para substratos
com teores de 40% a 100% de matéria orgânica, resultado também atribuído ao aporte de
matéria orgânica que diminuiu a densidade e elevou a porosidade no substrato (Trazzi et al.
2014). Comportamento semelhante foi observado por Caldeira et al. (2008), quando produziu
mudas de Schinus terebinthifolius, encontrou maiores valores de matéria seca da parte aérea,
matéria seca das raízes e matéria seca total, para mudas produzidas em substrato 100%
composto por matéria orgânica. No estudo de Cardoso et al. (2021), a fertilização com N
aumentou acentuadamente a área foliar e a matéria seca das folhas de mudas de mogno com
acréscimos de 20 e 15 %, respectivamente.
Souza e Menezes (2016), estudando os efeitos da adução verde com biomassa foliar de
leguminosas arbóreas adicionada à mistura substrato para a produção de mudas de Aniba
roseodora durante um período de 150 dias de enviveiramento, constataram efeito significativo
da influência da biomassa foliar aplicada da espécie de leguminosa utilizada como adubo verde,
sobre a partição de biomassa seca da parte área e das folhas, sendo que a espécie de maior
acúmulo superou em 44 % para ambas as variáveis em relação a espécie de desemprenho
inferior. Este fato pode estar ligado a uma maior ciclagem e decomposição de matéria orgânica
e nutrientes relacionados. Analisando a influência do lodo de esgoto no crescimento de mudas
de Acacia mangium, Caldeira et al. (2018), verificaram que o substrato formado por 40 % de
lodo de esgoto com 60 % de vermiculita, apresentou maior média de matéria seca da parte área
aos 100 dias após a semeadura, com valores médios de 1,43 g.
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A produção de biomassa das folhas é importante para o processo fotossintético das
plantas, isso porque, quanto maior área foliar maior a incidência de energia solar sobre as
plantas. Sendo as folhas o órgão que mais possui clorofila, a produção de biomassa foliar
aumenta a produção fotossintética, dessa forma, promove também o crescimento da planta
(Vieira e Weber, 2015). A área e a matéria seca foliar são variáveis que mais respondem com
o suprimento de N, demonstrando a importância desse nutriente para a produção do tecido
foliar. Dessa forma, o mogno apresenta grande necessidade desse nutriente, apesar de a espécie
ser natural de regiões tropicais, que costumam apresentar solos de baixa fertilidade (Cardoso et
al. 2021). Por ser o nutriente em maior quantidade na biomassa foliar das espécies utilizadas
como adubo verde, o N tem importância crítica no crescimento e desenvolvimento das plantas,
afetando processos vitais como fotossíntese, divisão celular, transferência de energia, entre
outros (Taiz e Zeiger 2017).
Para o peso do caule, o componente mais lenhoso que constitui a parte aérea das mudas
de mogno, o resultado foi semelhante ao encontrado para a biomassa da parte aérea, ou seja, a
adubação verde com abotinha superou significativamente a ingá-cipó (P<0,05), sem, no
entanto, diferir significativamente da faveira-camuzé (Figura 7c). Mais uma vez, essa promoção
de desenvolvimento no substrato que recebeu a biomassa de abotinha, correspondeu a 4,6 e
14,4 % de incremento sobre faveira-camuzé e ingá cipó, respectivamente. Mas essa variação de
respostas nas mudas do mogno promovidas na parte aérea, não se refletiu no desenvolvimento
do sistema radicular das mudas, que não variou significativamente (P>0,05), entre as espécies
fornecedoras de nutrientes à mistura-substrato (Figura 7d).
Tucci et al. (2011), não observaram ganhos significativos na matéria seca das raízes de
mudas de mogno em função da adubação com NPK. Contrastando ao apresentado por Vieira e
Weber (2015), avaliando diferentes substratos para produção de mudas de mogno, verificaram
que as combinações de cama de frango influenciaram na produção de biomassa do caule e das
raízes, com médias significativamente superiores aos demais tratamentos. Assim como nos
experimentos de Santos et al. (2008), que verificaram resposta das plantas de mogno à
fertilização fosfatada, conseguindo-se ajustar os dados a modelos de regressão. Esses modelos
ajustados para as mudas de mogno foram lineares, havendo resposta positiva, incrementando
essas medidas à proporção que aumentaram as doses de fósforo aplicadas ao solo. A maior
produção de raízes em solos de baixa fertilidade provavelmente constitui uma estratégia para
aumentar a superfície das raízes, aumentando a absorção de água e nutrientes e amenizando o
estresse causado pela baixa disponibilidade de nutrientes (Cardoso et al. 2021)
48

Substratos com maior porosidade total promovem maior qualidade do sistema radicular
e, por consequência, geram mudas com maior massa seca de parte aérea e radicular (Silva et al.
2012). Além disso, valores de matéria seca das raízes mais elevados são indicativos de uma
maior percentagem de sobrevivência em o campo, uma vez que a presença de raízes fibrosas
permite uma maior capacidade para que as plântulas mantenham seu crescimento, permitindo
também a formação de novas raízes mais ativas, aumentando a resistência a condições extremas
(Caldeira et al. 2018). A produção de biomassa do caule é importante, uma vez que condiciona
o desenvolvimento em diâmetro das mudas e esse, por sua vez, permite maior índice de
sobrevivência das mudas no campo (Vieira e Weber, 2015). Caules mais rígidos podem
diminuir o tombamento em campo das mudas transplantadas (Oliveira et al. 2008).
Ressalta-se que a formação de mudas florestais condiciona o desenvolvimento radicular
a um espaço restrito, determinado pelo recipiente, limitando sua capacidade de expansão,
especialmente em mudas vigorosas das meliáceas como mogno e andiroba. O maior
desenvolvimento de espécies florestais pode estar relacionado com recipientes de maiores
volumes, como relatado no trabalho de Ferraz e Engel (2011), com três espécies, Hymenaea
courbaril, Tabebuia crisotricha e Parapiptadenia rigida, comparando tubos de 50, 110 e 300
cm³. Essa limitação ao sistema radicular, é rapidamente superada por ocasião do plantio
florestal, feito em covas escavadas no solo, que sem impedimento favorece a expansão das
raízes com fins de sustentação e absorção de nutrientes contribuindo para seu desenvolvimento
inicial e sobrevivência. Estudos indicam que, sem restrição nutricional de substrato, as plantas
priorizam o desenvolvimento da parte aérea na fase inicial (Silva Júnior et al. 2018).
Ao considerar a biomassa total seca das mudas de mogno, houve também mais
desenvolvimento nas mudas que receberam a adubação verde com a biomassa de abotinha,
superando significativamente (P<0,05) o substrato que recebeu ingá-cipó, sem diferir
significativamente da faveira-camuzé (Figura 7e). Este favorecimento promovido nas mudas
de mogno pela biomassa abotinha foi comparativamente, estimado em acréscimos de 10,6 %
sobre a faveira-camuzé e de 1 g de biomassa total seca, ou 16,3% com a biomassa fresca de
ingá-cipó.
Em seus estudos avaliando o lodo de esgoto na produção de mudas de Acacia mangium,
Caldeira et al. (2018), confirmaram que a formulação do substrato a base de lodo de esgoto e
vermiculita apresentaram os melhores resultados para matéria seca total. Assim como nos
resultados obtidos por Manca et al. (2020), avaliando mudas de Eucalyptus urograndis, em
substratos contendo lodo de esgoto compostado com bagaço de cana-de-açúcar + 3,0 % de
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superfosfato triplo, mostraram desempenho significativamente melhor que todos os tratamento,
inclusive o substrato comercial. Souza et al. (2010), pesquisando sobre as exigências
nutricionais do mogno em fase de viveiro, constatou que em solo adubado com nitrogênio
fósforo, enxofre e micronutrientes, os valores médios de matéria seca total foram de 7,70 g,
próximos aos valores encontrados neste trabalho, quando utilizado biomassa foliar de abotinha
como fonte de nutrientes.
Em mudas florestais, a relação raiz/parte aérea é geralmente considerada como um
indicador de sua qualidade e as taxas encontradas, que variaram entre 0,24-0,28, não diferiram
significativamente na biomassa foliar fornecida ao substrato pelas três espécies de leguminosas
arbóreas aqui pesquisadas (Figura 7f). O intervalo curto encontrado para os valores calculados
para a relação da raiz/parte aérea do mogno, sugere uma certa estabilidade no desenvolvimento
inicial das mudas, influenciado possivelmente pela pouca variação na biomassa radicular
(Figura 3d), mas também por outros fatores como a capacidade volumétrica do recipiente, como
aqui já referido. Deve-se considerar também que a produção de biomassa em mudas florestais
sempre busca o favorecimento de sua biomassa da parte aérea, limitando o crescimento
radicular pelo tamanho do recipiente, de modo que, excluídos o estresse de transporte e do
plantio, as plantas possam ativar plenamente os processos fotossintéticos, sem perdas foliares,
estimulando a expansão do seu sistema radicular após o plantio definitivo.
Uma muda com relação raiz/parte aérea entre 0,30-0,40 possui biomassa foliar adequada
para retomar rapidamente seu crescimento após o plantio definitivo, o que está relacionado com
sua maior capacidade fotossintética. Uma relação raiz/parte aérea adequada, representa uma
característica desejável para maior equilíbrio mecânico das mudas em condições de campo
(Augusto et al. 2007). Observa-se que as médias da relação raiz/parte aérea em mudas de mogno
que receberam a biomassa de ingá ficaram ligeiramente abaixo da faixa ideal, o que não
compromete sua qualidade. Similar ao verificado por Augusto et al. (2007), avaliando a
utilização de água residuária provenientes do tratamento biológico de esgotos domésticos na
produção de mudas de Eucalyptus grandis, constataram que a razão raiz/parte aérea foi
favorecida no tratamento com água residuária, com um valor de 0,28. Silva Júnior et al. (2018),
não verificou diferenças significativas na relação raiz/parte área em mudas de mogno cultivadas
sob diferentes doses de cálcio.
Considerando que a biomassa de abotinha apresenta a maior concentração de N entre as
espécies utilizadas (Tabela 1), a mesma apresentou o menor valor de relação raiz/parte área,
apesar de não diferir estatisticamente das demais, este resultado concorda com os encontrados
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por Cardoso et al. (2021), que verificaram a diminuição da relação raiz/parte aérea induzida
pelo suprimento de N. Essa redução deve-se ao incremento na matéria seca da parte aérea pelo
fornecimento de N, enquanto a matéria seca da raiz diminuiu ligeiramente. Esses estudos
também indicam que as mudas de mogno priorizam a produção de biomassa de raízes em
condições de baixa disponibilidade de N.
Assim, o acúmulo de maior biomassa foliar nas mudas de mogno no substrato que
recebeu a biomassa da abotinha, e que, como já apresentado, superou significativamente a
biomassa das folhas secas do mogno em substratos que receberam adubação verde com ingácipó e faveira-camuzé, sugere uma recomendação potencial para seu uso com essa finalidade.
A importância do uso dessa característica também é verificada pela alta correlação de biomassa
seca total com as demais características avaliadas, sugerindo que outras variáveis que também
indicam a qualidade das mudas podem ser inferidas por meio da biomassa total (Soares et al.
2017). Esse parâmetro tem sido considerado um dos melhores para predizer a qualidade das
mudas, por ser a característica que melhor reflete a produção (Gonçalves et al. 2008).
Quando se promove um melhor aproveitamento de leguminosas em práticas
agroecológicas tradicionais naturalmente considera-se o seu potencial de transferir nitrogênio
para o cultivo de interesse. Esse serviço ecológico promovido pela biomassa rica em nitrogênio
que as leguminosas possuem, deve-se a sua habilidade de fixação biológica de N2, sendo as
simbioses e associações os processos mais predominantes e que mais trazem maiores
quantidades de N-fixado nas formas de NO3 e NH4 ao sistema solo-planta-animal.
Na planta, dentre outros papeis, o N-fixado é utilizado na síntese de proteínas, mas
também na molécula de clorofila, incrementando o potencial fotossintético e contribuindo para
o seu desenvolvimento geral. Desse modo, o sintoma mais apontado na literatura técnica para
a deficiência de N em plantas, é a sua paralização de crescimento e enfraquecimento geral, com
clorose generalizada do limbo, iniciado em folhas velhas, dada a mobilidade interna desse
nutriente, que em situação de deficiência, inicialmente desloca-se para as áreas de crescimento
(Marschner 2012). Nos estudos já realizados da simbiose entre bactérias fixadoras de N 2
(rizóbios), e as leguminosas (Fabaceae), a cor do limbo torna-se um importante indicador de
eficiência ou deficiência deste macronutriente tão limitante ao desenvolvimento vegetal.
O Nitrogênio é responsável por uma grande parte no processo de formação do índice de
área foliar, gemas vegetativas e floríferas, desempenhando várias funções nas plantas, como
um componente de aminoácidos, proteínas, enzimas, ácidos nucléicos, trifosfato de adenosina
(ATP), clorofila e várias outras moléculas importantes (Epstein e Bloom 2004; Malavolta 2006;
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Marschner 2012). Para Souza e Menezes (2016), os benefícios da adubação verde ainda são
notados como alternativa de fornecimento de nitrogênio e nutrientes minerais para cultivos
agrícolas. O suprimento de N na forma de amônio ou nitrato melhora as variáveis de
crescimento das mudas de mogno, o que mostra a flexibilidade desta espécie na absorção das
formas de nitrogênio. Esses aumentos são provavelmente devido à baixa disponibilidade do
nutriente no solo, que pode estar relacionada com a baixos níveis de matéria orgânica do solo,
aliada à alta exigência desta espécie (Cardoso et al. 2021).
Considerando-se que a cor do limbo quando se apresenta verde-escura reflete uma
suficiência de nitrogênio foliar, as folhas verde-claras e/ou amareladas são um indicador de sua
deficiência ou menor concentração. Assim, aos 129 dias após o transplantio, considerando-se
as misturas substrato que recebeu a biomassa foliar de diferentes leguminosas arbóreas, a maior
frequência de folhas verde-escuras nas mudas de mogno (56%), foi observada na mistura que
recebeu a biomassa de abotinha, comparado a faveira-camuzé (18%) e ingá-cipó (22%), o que
pode ser verificado na Figura 8.
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Figura 8. Efeito da adição da biomassa foliar fresca triturada de abotinha (Senna silvestris),
faveira-camuzé (Stryphnodendron guianense) e ingá-cipó (Inga edulis) na mistura substrato
base de 3:2 de solo argiloso e areia (v:v), sobre a cor das folhas em mudas de mogno
(Swietenia macrophylla), aos 129 dias de enviveiramento. (n = 10)
Nas mudas de mogno que cresceram no substrato com abotinha, também foi visualizada
menor frequência de folhas verde-claras (8 %), e maiores valores de frequência da soma de
folhas verdes e verde-escuras (92%), indicando que possivelmente um dos benefícios obtidos
para o seu desenvolvimento foi o N proveniente da biomassa das leguminosas arbóreas. Tal
evidência visual, foi também relacionada com a maior porcentagem de N-foliar presentes nas
folhas de abotinha (3,68%), comparado a faveira-camuzé (2,78%) e ingá-cipó (3,30%),
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conforme já apresentado na Tabela 1. Desse modo, na formação de mudas de mogno, foram
identificadas diferenças significativas na fonte de biomassa triturada adicionada como
fornecedora de nutrientes à mistura substrato, e a melhor promoção de respostas foi atribuída à
espécie nativa abotinha.
De acordo com Cardoso et al. (2021), o aumento na produção de pigmentos
fotossintéticos (clorofila a, clorofila b e carotenóides) indica aumento no processo fotoquímico
pelo fornecimento de N. Este mesmo autor verificou que as plantas submetidas ao tratamento
controle (sem fertilização) apresentaram clorose fraca em comparação com plantas supridas
com N. Manca et al. (2020), constatou que o índice de intensidade de cor verde, representando
uma medida da concentração de clorofila nas folhas e obtida usando um método de absorbância
não destrutiva com um medidor portátil, apresentou os maiores valores para os tratamentos com
lodo de esgoto compostado com bagaço + superfosfato triplo a 1,5%, em comparação com o
substrato comercial.
Souza e Menezes (2016), considerando que os teores de N nas folhas de pau-rosa foram
elevados e com a contribuição das folhas de ingá alcançaram quase 3% de concentração nas
folhas, o que é um indicador favorável a esta prática tecnológica da adubação verde como uma
fonte de nutrientes para as mudas. Ao avaliar as alterações fisiológicas em mudas de Eucalyptus
grandis submetidas à fertilização nitrogenada e ação do etileno, Schulz et al. (2021),
verificaram maior concentração de N-foliar quando as mudas foram expostas às aplicações de
ethephon (etileno), com valores de 1,62 mg g-1, apresentando diferenças significativas quando
comparadas aos demais tratamentos. Em sua pesquisa Acevedo et al. (2021), notaram que a
concentração foliar de N analisada, mostrou um gradiente de coloração das folhas basais às
apicais, sugerindo uma forte translocação de N em mudas de Eucalyptus globulus.

5.4. Efeito de doses crescentes de adubo verde com leguminosas arbóreas, na distribuição
da biomassa das mudas de mogno em viveiro
Pouco mais de quatro meses após o transplantio, as doses crescentes de biomassa foliar
fresca adicionadas ao substrato de desenvolvimento de mudas de mogno afetaram
especialmente a biomassa da parte aérea seca das mudas (P<0,05) e o seu desenvolvimento
foliar, avaliado pela biomassa das folhas secas (P<0,01) (Figura 9). Na parte aérea das mudas,
a biomassa seca desenvolvida com a adição proporcional de 55 t ha -1 ao substrato base de 3:2
de solo argiloso e areia, foi significativamente superior à das plantas que receberam 10 t ha -1 de
adubo verde, não diferindo das demais doses aplicadas de 25, 40 e 70 t ha -1 (Figura 9a). Assim,
53

comparativamente, as plantas que cresceram com a dose de 55 t ha-1, produziram 23,3 % a mais
de biomassa da parte aérea seca, que aquelas que receberam 10 t ha-1, favorecendo a formação
de mudas de mogno com desenvolvimento aéreo vigoroso, o que para o sucesso dos plantios
novos, é um objetivo silvicultural importante a ser atingido na etapa viveiro. Estudos anteriores
observaram a importância da fertilização no crescimento de algumas mudas de espécies
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florestais (Chandler e Dale 1995).
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Figura 9. Efeito de doses crescentes de biomassa foliar fresca triturada de leguminosas arbóreas,
adicionada à mistura substrato base de 3:2 de solo argiloso e areia (v:v), sobre a partição da
biomassa da parte aérea (a) e folhas (b) após secagem em mudas de mogno (Swietenia
macrophylla), aos 129 dias de enviveiramento.*1 (n = 10)
– Médias seguidas das mesmas letras nas colunas não diferem entre si no nível de 5 % ou 1 % de probabilidade (P<0,05;
P<0,01), empregando-se o teste de Tukey. * - significativo a 5 % de probabilidade (P<0,05); ** - significativo a 1 % de
probabilidade (P<0,01).
*1

Considerando o nitrogênio o nutriente mais influente na promoção de biomassa vegetal,
nos experimentos com produção de mudas de pau-rosa conduzidos em viveiro por Souza e
Menezes (2016), verificou-se que para o nitrogênio a maior absorção foi verificada quando
aplicou-se 40 t ha-1 de biomassa foliar de leguminosas arbóreas no substrato, dessa forma
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superando significativamente a absorção deste nutriente em relação a mistura substrato que
recebeu o dobro desta dosagem. Essa resposta, assim como a obtida neste trabalho evidencia
que nem sempre a maior concentração de matéria orgânica no substrato está relacionada com a
correspondente absorção de nitrogênio, embora a disponibilidade de nitrogênio no solo seja
condicionada pelo seu conteúdo orgânico. No entanto, doses crescentes de nitrogênio podem
influenciar positivamente os índices de eficiência de absorção e eficiência de uso de N (Cardoso
et al. 2021).
Avaliando as respostas de crescimento de mudas de Bauhinia variegata sob fertilização
orgânica, Braulio et al. (2019), verificaram que o maior acúmulo de biomassa da parte aérea
seca foi atingindo quando se utilizou a combinação de composto orgânico e solo na proporção
20:80 %, também observaram um comportamento linear decrescente à medida que aumentou a
proporção de composto orgânico no solo, as taxas de acúmulo de biomassa foram reduzidas,
apresentando o menor valor na proporção 80:20 % de composto orgânico e solo. Freitas et al.
(2017a), constataram que a adubação fosfatada teve efeito significativo nas variáveis de
biomassa seca da parte aérea e total nas mudas de Plathymenia foliolosa aos 118 dias após a
repicagem, no entanto, esses autores observaram que houve influência negativa da saturação
por bases no desenvolvimento vegetativo das mudas, o qual apresentaram redução nos valores
de biomassa à medida que a porcentagem de saturação foi aumentada.
Nota-se que o acúmulo de biomassa da parte aérea seca do mogno foi progressivo e
linear entre as doses de 10 a 55 t ha -1, quando atingiu seu pico, e decaiu com a maior dose de
70 t ha-1. Isso sugere que a correlação linear crescente do tipo x = a + bx pode ser aplicada
somente para doses de adubação verde de até 55 t ha-1, e que um modelo quadrático pode ser o
mais adequado para interpretação das relações estabelecidas entre estas variáveis
independentes. Silva Júnior et al. (2018), monitorando o crescimento de mudas de mogno sob
efeito de doses crescentes de cálcio, observaram que nenhuma variável se ajustou
significativamente à regressão linear, de modo que os ajustes quadráticos foram mais adequados
para as respostas obtidas, corroborando ao encontrado nesse estudo.
Nas mudas de mogno, a biomassa das folhas secas também foi afetada pelas doses
crescentes de adubo verde na mistura substrato, e as maiores médias de desenvolvimento foliar
ocorreram quando as plantas receberam as doses de 40 e 55 t ha -1, que não diferiram entre si, e
foram significativamente superiores (P<0,01) a das plantas que receberam a menor dose de 10
t ha-1 (Figura 9b). Para a biomassa foliar formada, os incrementos também foram progressivos
e crescentes entre as doses de 10 e 55 t ha -1, decaindo com o maior nível aplicado, de 70 t ha -1.
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Foi estimado que a biomassa foliar seca das plantas que receberam doses de 40 e 55 t ha -1, de
adubo verde na mistura, foram 26,7 e 32,3 % maiores, respectivamente, em relação as que
receberam 10 t ha-1. Embora a aplicação da maior dose de adubo verde de 70 t ha-1, não tendo
sido significativamente diferente no acúmulo de massa foliar ao obtido com a adição de 40 e
55 t ha-1, torna-se menos atrativa em termos econômicos e operacionais nas práticas de rotina
comumente estabelecidas em viveiros florestais.
Estudando o efeito da fertilização nitrogenada no desenvolvimento inicial de mudas de
Khaya senegalensis em condições de estufa, utilizando doses de N variando de 0 a 160 mg dm 3

, Araújo et al. (2019), verificaram diferenças significativas no acúmulo de biomassa das folhas

secas, a qual apresentou uma relação linear entre as doses e o conteúdo de biomassa, obtendo
os maiores valores na maior dose aplicada. Ao avaliar mudas de mogno submetidas a adubação
nitrogenada aplicada ao substrato, Cardoso et al. (2021), atestaram que as doses crescentes de
nitrogênio aumentaram acentuadamente a biomassa seca das folhas, encontrando a dose de
máxima eficiência econômica de 192 mg dm-3.
Acevedo et al. (2021), não observaram diferenças nas respostas da biomassa das folhas
secas de mudas de Eucalyptus globulus entre as doses de 50 a 150 mg L-1 de N, porém, quando
a dose foi de 300 mg L-1, houve aumento de 65 % na biomassa foliar em relação a dose de 50
mg L-1, os autores também constataram que doses superiores a 300 mg L -1 não alteraram a
produção de biomassa, sendo que na dose de 600 mg L -1 foi notado redução nesta variável, aos
145 dias de enviveiramento. Em seus achados Seabra et al. (2018), perceberam que a biomassa
foliar seca das mudas de mogno aumentou significativamente sob os efeitos de adubação
fosfatada entre as doses de 0,56 e 5,6 mg L-1.
No viveiro, embora o efeito de doses crescentes de adubo verde adicionados ao substrato
de formação de mudas de mogno tenha promovido significativamente o seu desenvolvimento
em biomassa da parte aérea e foliar, os níveis aplicados não influenciaram significativamente a
biomassa do caule, das raízes, e não se refletiu no total de biomassa seca acumulada nas mudas
(P>0,05) (Tabela 6). Como pode ser verificado, os indicadores qualitativos adicionais aqui
empregados, correspondentes aos valores da relação raiz/parte aérea e para o Índice de
Qualidade de Dickson - IQD, também não diferiram significativamente (P>0,05) para doses de
adubo verde adicionadas na mistura substrato.
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Tabela 6. Efeito de doses crescentes de biomassa foliar fresca triturada de leguminosas
arbóreas, adicionada à mistura substrato base de 3:2 de solo argiloso e areia (v:v), sobre as
medidas da biomassa do caule, raízes e total após secagem, da relação raiz/parte aérea e do
Índice de Qualidade de Dickson (IQD), em mudas de mogno (Swietenia macrophylla), aos
129 dias de enviveiramento.*1 (n = 10)

10
25
40
55
70

Caule
1,58 a
1,64 a
1,79 a
1,65 a
1,48 a

Biomassa seca (g)
Raízes
1,19 a
1,05 a
1,07 a
1,03 a
1,00 a

Total
5,07 a
5,37 a
6,00 a
6,09 a
5,49 a

Relação raiz/parte
aérea
0,32 a
0,25 a
0,22 a
0,20 a
0,28 a

0,52 a
0,52 a
0,54 a
0,55 a
0,48 a

Teste F
CV (%)

1,38ns
32,18

1,10ns
35,21

1,67ns
32,72

2,14ns
66,31

0,54ns
36,21

Doses (t ha-1)

IQD

– Médias seguidas das mesmas letras nas colunas, não diferem entre si ao nível de 1 % de probabilidade (P<0,01),
empregando-se o teste de Tukey. ns – não significativo; ** - significativo a 1 % de probabilidade (P<0,01); CV – Coeficiente
de variação.
*1

As médias da biomassa radicular e do caule, os componentes mais lenhosos da planta,
não seguiram um padrão linear crescente com as doses progressivas de adubo verde aplicadas,
e apresentaram respostas variadas. Entretanto, as médias da biomassa total seca seguiram a
tendência verificada para a parte aérea e folhas, crescendo com as doses até a aplicação de 55 t
ha-1, com queda de valor com 70 t ha-1. Os valores da relação raiz/parte aérea variaram entre
0,20-0,32, o que é considerado adequado para mudas que seguem para a próxima etapa
silvicultural do plantio definitivo.
Cardoso et al. (2021), destacaram em seus experimentos que a matéria seca da raiz foi
afetada por doses de N, no entanto, de acordo com as equações, a dose de máxima eficiência
para essa variável está abaixo do tratamento controle (sem fertilização com N), refletindo a
baixa resposta dessa variável à fertilização com N. Em seus estudos Cabreira et al. (2019), não
observaram diferenças significativas na biomassa seca das raízes de Schizolobium parahyba
quando utilizou recipientes de capacidade volumétrica diferentes sob efeito de fertilizantes de
liberação controlada. Seabra et al. (2018), também não verificaram influência da adubação
fosfatada utilizando doses crescentes na biomassa das raízes secas de mogno. Contudo, Souza
et al. (2010), notaram que o crescimento em altura e diâmetro, e a produção de biomassa seca
da parte aérea, raiz e total das mudas de mogno foram limitados quando não se realizou a
correção conjunta da acidez e da fertilidade do solo com macro e micronutrientes. Em solo com
baixa fertilidade, o sistema radicular tende a ser mais afetado por estar em contato com ambiente
nutricional da planta (Espsten e Bloom, 2004).
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Como a relação raiz/parte aérea é um índice da partição de carbono fotossintetizado
entre as seções acima e abaixo do solo da planta, a variável é facilmente afetada por certos
fatores, incluindo a fertilização (Bonifas et al. 2005), o estresse (Hunt et al. 1998), entre outros.
Em seus estudos, Wang et al. (2018), verificaram que a aplicação de nitrogênio e fósforo fez
com que as raízes e os brotos aumentassem em biomassa. No entanto, raízes e parte aérea
respondem de forma diferente à aplicação de fertilizantes. Sendo que a parte aérea tende a ser
mais responsiva do que as raízes. O que pode ser observado na tabela 6, apesar de não haver
diferenças significativas, na dosagem de 10 t ha -1, constatou-se o menor valor de biomassa seca
total e maior relação raiz/parte aérea dentre as demais doses, o que evidencia menor produção
de biomassa em baixa quantidade de nutrientes.
Tucci et al. (2011), avaliando o crescimento de Swietenia macrophylla, cultivadas em
substrato base de Latossolo Amarelo distrófico, sob condições de casa de vegetação, aos 100
dias após o transplantio, concluíram que o desenvolvimento das mudas de mogno é pouco
influenciado pelo fornecimento de doses crescentes dos nutrientes nitrogênio, fósforo e
potássio, o que pode indicar uma baixa exigência nutricional desta espécie na fase inicial de
crescimento. Entretanto, alguns estudos preliminares foram relatados influência positiva do
suprimento de nutrientes nas plantas de mogno (Tucci et al. 2009; Cardoso et al. 2015.; Silva
Junior et al. 2018, Cardoso et al. 2021). Similar aos achados por Wang et al. (2018), em testes
de fertilização ortogonal visando a otimização da qualidade de mudas de Eucalyptus grandis e
E. urophylla, o qual observaram que a biomassa total sob o tratamento contendo 15, 9 e 6 g
planta-1 de N, P e K, respectivamente, teve o maior indicador, sendo significativamente maior
aos demais outros nove tratamentos de combinações, e um aumento de 314,67 % em relação ao
tratamento sem fertilização, neste experimento o N teve o maior efeito sobre o crescimento da
muda. Fato também verificado por Shi et al. (2019), durante a fase de viveiro, identificaram
que a biomassa total seca das mudas de Pinus tabuliformis aumentou com o incremento das
doses de fertilizantes de liberação controlada aplicadas ao substrato.
A média geral do IQD foi de 0,52, nas condições de ensaio, um valor comparativo que
pode servir de referência para as novas pesquisas que priorizem a geração de tecnologia para
produção de mudas de mogno. Levando-se em consideração que o valor mínimo do IQD para
mudas florestais de boa qualidade é 0,20 (Gomes 2001), os resultados indicam que, apesar da
ausência de significância nos valores entre as doses crescentes de biomassa foliar adicionadas
a mistura substrato, essas mudas apresentam bons índices de qualidade, pois os valores de IQD
ficaram sempre acima de 0,2. Tucci et al. (2011), não encontraram diferenças significativas no
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IQD de mudas de mogno adubadas com nitrogênio e fósforo, diferenças manifestadas apenas
quando adubadas com potássio, no entanto, verifica-se que, apesar de significativo, o efeito dele
nos valores do IQD não foi muito consistente, uma vez que os menores valores de IQD foram
observados tanto na ausência do fornecimento (dose zero) quanto na dose 120 kg ha-1 K,
variando de 0,3 a 1,2 em todas as condições. Em contraste, Freitas et al. (2017a), verificaram
efeito significativo da adição de fosfato no IQD de mudas de Plathymenia foliolosa,
diferentemente de Seabra et al. (2018), que não encontraram efeito significativo neste índice
em mudas de mogno adubadas com P.
Na avaliação da qualidade das mudas é recomendado o uso de vários parâmetros, tendo
em vista que a determinação de índices isolados pode não avaliar adequadamente a qualidade
delas, a exemplo de mudas muito altas, estas geralmente têm se mostrado mais fracas,
comprometendo o seu desenvolvimento no campo. Além disso, esses índices podem variar de
acordo com a espécie, dentro da mesma espécie e de acordo com as características ambientais
do local em que ela se encontra, como o estado de fertilidade do substrato (Chaves e Paiva
2004).
Com o pressuposto de que a escolha de uma dada leguminosa adubadeira para práticas
variadas de adubação verde, deve-se a sua eficiência em capturar N2, é possível que o efeito da
entrada de N pela adição da biomassa fresca das leguminosas florestais ao substrato, tenha
influenciado as respostas aqui encontradas para o mogno. Na planta, o N acumula-se
principalmente na parte aérea, com alta demanda na biomassa foliar, e no solo sua oferta reduz
a relação C/N e acelera processos de mineralização, o que traz benefícios indiretos pela oferta
de outros nutrientes essenciais retidos na matéria orgânica e disponibilizados em sua forma
iônica. A baixa relação C/N das leguminosas está relacionada à presença de compostos solúveis,
que contribuem para a eficiência da mineralização e degradação, contribuindo assim para o
aporte de N no solo (Ferreira et al. 2011). Relação C/N maior que 30 favorece a imobilização
da matéria orgânica, o que diminui a disponibilidade nutrientes no solo (Cardoso e Andreote
2016).
No geral, as leguminosas podem promover o uso eficiente de recursos e ajudar mitigar
e se adaptar às mudanças climáticas, principalmente a partir da redução do uso de fertilizantes
nitrogenados, aumento do sequestro de carbono do solo e mudança no albedo (Kaye e Quemada
2017). Além disso, como o armazenamento de C no solo está ligado à disponibilidade de N
(Kirkby et al. 2011, 2014), as estimativas do efeito dos fertilizantes nitrogenados na cultura e
da entrada de C no solo ainda é bastante incerta (Kaye e Quemada 2017). No entanto, está bem
59

estabelecido que o uso de leguminosas como culturas de cobertura, principalmente em
agroecossistemas, pode contribuir com o gerenciamento da fertilidade do solo, erosão do solo,
qualidade do solo e da água, a biodiversidade, ervas daninhas, pragas e controle de doenças
(Wittwer et al. 2017).
Assim, os registros visuais de cor das folhas do mogno, após 129 dias de viveiro, podem
também contribuir para o entendimento dos resultados experimentais aqui apresentados (Figura
10). Considerando-se a dose de adubo verde adicionadas à mistura substrato, não foram
observadas folhas verde-claras nas plantas que cresceram com a dose de 55 t ha-1, onde houve
também o melhor desenvolvimento em biomassa da parte aérea e foliar. Por outro lado, com a
menor dose de adubo-verde, de 10 t ha-1, quase 1/3 das plantas apresentavam folhas verdeclaras e houve nessa condição, a menor taxa de frequência encontradas para folhas verde
escuras. Nas doses de 25 e 40 t ha-1, a distribuição da classe de cores carece de uniformidade e
há um grupo de 33 e 40 % das plantas, respectivamente, também com folhas verde-claras.
As observações visuais consideram que a presença de boas concentrações de N no limbo
é um indicador de sua suficiência na planta, relacionando-se a cor verde ou verde-escura, e
associando-se o verde claro e o amarelado como um dos sintomas de deficiência de N em
plantas, e esse critério é considerado em pesquisas já conduzidas sobre a fixação biológica de
N2. Com a adição da dose de 70 t ha-1 de adubo verde, pelo menos uma das mudas destoou do
grupo e apresentava folhas verde-claras. A limitação de N pode diminuir a clorofila e
concentrações de proteínas, aumenta a resistência estomática e, por fim, levam à redução de
CO2 fixado (Verma et al. 2000; Singh et al. 2005). Mendes e Marenco (2015), relataram que a
relação entre a biomassa de mudas de espécies arbóreas e N ou P são altamente correlacionadas,
indicando que esses dois nutrientes influenciam a capacidade fotossintética das folhas. O
suprimento de nutrientes pode modificar o conteúdo de nutrientes nos tecidos e assim, acelerar
o crescimento da parte aérea e da raiz, e aumentar a resistência da planta ao estresse hídrico,
baixas temperaturas e doenças (Oliet et al. 2013). Em geral, o conteúdo e o acúmulo de
nutrientes podem ser considerados bons preditores de desenvolvimento das estratégias
morfofisiológicas das plantas (Costa et al. 2020).
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Figura 10: Efeito de doses crescentes de biomassa foliar fresca triturada de leguminosas
arbóreas, adicionada à mistura substrato base de 3:2 de solo argiloso e areia (v:v), sobre a
cor das folhas em mudas de mogno (Swietenia macrophylla), aos 129 dias de
enviveiramento. (n = 10)
Acevedo et al. (2021), avaliando mudas de Eucalyptus globulus sob efeito de
fertilização nitrogenada, observaram que a concentração de N-foliar aumentou à medida que
também aumentaram os níveis do nutriente aplicado ao final do período experimental de 145
dias. Também verificaram que, na menor dose de 50 mg L-1 de N, as mudas estavam
translocando N ativamente de suas folhas basais mais velhas às folhas apicais mais novas, o
que indica fornecimento insuficiente do nutriente. Fato também constatado por Seabra et al.
(2018), em seus estudos, verificaram aumento significativo na concentração e conteúdo de N
61

nas folhas de mudas de mongo submetidas a doses crescentes de P, contudo, a alta taxa de
fertilização de P reduziu a eficiência de uso de N.
Zhang et al. (2019), constataram que a aplicação de biochar ao solo aumentou
significativamente a concentração foliar de N em mudas de Torreya grandis em todas as épocas
de amostragem em comparação com o grupo controle (sem nenhum tipo de fertilização), com
exceção de apenas uma medição, evidenciando o potencial de aporte de nutrientes,
principalmente N, por compostos orgânicos. O aumento da deposição de nitrogênio geralmente
leva ao aumento das concentrações foliares de N tanto em árvores quanto em mudas de Torreya
grandis (Zhang et al. 2019). Isso é consistente com o reconhecimento geral de que a deposição
de N muitas vezes tem efeitos fertilizantes diretos em árvores em ecossistemas florestais
(Huang et al. 2016; Sardans et al. 2016; Song et al. 2016).
Finalmente, o efeito das doses crescentes de adubo verde, e suas mais significativas
respostas na compartimentação da biomassa das mudas de mogno, considerando-se a biomassa
da parte aérea, folhas, caule e total seca, foram utilizados para as correlações entre variáveis
independentes, gerando uma equação do tipo polinomial, com respectivo grau de significância
(Figura 11). Estes modelos confirmam que houve resposta das mudas de mogno aos níveis de
adubo verde aplicados na mistura substrato, e as melhores correlações, observadas com R2 de
0,91 e 0,92, foram para a biomassa da parte aérea seca e biomassa foliar, respectivamente
(Figura 11a,b).
Por outro lado, o aumento progressivo das doses de adubo verde também contribuíram
para o desenvolvimento caulinar e estendeu-se a planta inteira, considerando-se a biomassa
total seca, estimando-se seus graus de afinidade com R2 de 0,86 e 0,85, respectivamente, que
são valores também consideráveis (Figura 11c,d). Esses resultados estão de acordo com os
encontrados por Tucci et al. (2009), o qual observaram que para as variáveis matéria seca das
folhas e matéria seca total de mudas de mogno submetidas a doses crescentes de nitrogênio, o
melhor ajuste se deu ao modelo quadrático, apresentando o R2 de 0,75 e 0,69, respectivamente,
onde foi notado o maior acúmulo de biomassa na dose de 120 g ton -1 de N, sendo reduzido até
a dose de 240 g t-1 de N.
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Figura 11. Correlações entre as variáveis independentes de doses crescentes de biomassa foliar
fresca triturada de leguminosas arbóreas, adicionada à mistura substrato base de 3:2 de solo
argiloso e areia (v:v), com a biomassa da parte aérea (a), das folhas (b), do caule (c) e total
(d) após secagem em mudas de mogno (Swietenia macrophylla), aos 129 dias de
enviveiramento. (n = 10)
Analisando as respostas de crescimento de Bauhinia variegata, Braulio et al. (2019),
verificaram efeito quadrático nas avaliações de biomassa seca sob o efeito de fertilização com
composto orgânico misturado ao solo, atingindo valores máximos na proporção de 19:81 %,
decrescendo até a combinação de 80:20 % das proporções do composto orgânico:solo. De
acordo com seus resultados, Silva Júnior et al. (2018), constataram que as doses de Ca
influenciaram significativamente as variáveis de desenvolvimento das mudas de mogno, as
quais apresentaram comportamento quadrático, com exceção da altura da planta e relação
raiz/parte área. O mesmo comportamento quadrático foi observado por Cardoso et al. (2021),
na biomassa das folhas seca de mudas de mogno sob doses crescentes de N.
Araújo et al. (2020), estudando o crescimento e eficiência nutricional de mudas de
Acacia mangium, quando analisaram a biomassa vegetal, observaram um ajuste significativo
para o modelo de regressão quadrático para a biomassa da parte aérea seca, onde a dose de
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máxima eficiência (136 mg dm-3 de P) gerou um aumento de 8 vezes no acúmulo de biomassa,
quando comparado ao tratamento controle (0 mg dm-3 de P). Por sua vez, as plantas cultivadas
na dose máxima de P (200 mg dm-3) apresentaram redução de 24% em relação à produção
máxima.
Pesquisando sobre o uso de fertilizantes de liberação controlada na produção de mudas
de Schizolobium parahyba, Cabreira et al. (2019), encontraram efeito linear para a produção de
biomassa da parte área seca em relação a doses de fertilizantes, diferente do comportamento
quadrático obtido nesse trabalho. Pela lei dos incrementos decrescentes, o aumento da produção
com a aplicação de fertilizantes não é linear, em doses maiores os incrementos de produção
tendem a diminuir e até mesmo prejudicar as plantas (Raij et al. 2001; Araújo et al. 2019),
como observado no presente estudo. Segundo Wang et al. (2018), o N aumenta o crescimento
das mudas até uma taxa máxima de suprimento e então a deprime.
Para biomassa total seca, Araújo et al. (2020), notaram que os rendimentos aumentaram
para a dose de P estimada de 141 mg dm-3. É importante ressaltar que as mudas de Acaci
mangium reduziram a produção de biomassa ao aplicar doses de P acima de 141 mg dm -3.
Comportamento semelhante ao encontrado neste estudo. Porém, o menor nível de adubo verde
adicionado a mistura substrato (10 t ha-1), promoveu maiores perdas de biomassa do que o
excesso, representado pelo nível de 70 t ha-1. Os modelos de equações polinomiais apresentados
para cada uma dessas correlações significativas, pode ser um instrumento para estimativas de
cálculo sobre a dose ideal de adubo verde proveniente de leguminosas arbóreas nas misturas
substrato, usando o mogno como planta teste.

5.5. efeito das interações entre fonte x doses de adubo verde no substrato de formação de
mudas de mogno
A verificação da significância estatística para a interação de fatores 3 x 5 para fontes e
doses de adubo verde na mistura substrato para produção de mudas de mogno, também foi
considerada no processamento estatístico das respostas. Para algumas das variáveis de
crescimento e desenvolvimento a interação mostrou-se significativa, e os resultados serão
apresentados para uma variável de crescimento, o comprimento do caule das mudas de mogno
aos 129 dias de viveiro (Teste F 2,75**) e para uma variável de desenvolvimento, a biomassa
total seca da muda (Teste F 2,05*).
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Houve interações significativas entre fontes x doses para o comprimento do caule
(P<0,01), mas também para o diâmetro do colo das mudas de mogno (Teste F 2,45* P<0,05),
aos 129 dias de enviveiramento. Nesta ocasião, as plantas de mogno quando receberam adubo
verde da leguminosa arbórea abotinha na mistura substrato, apresentaram comprimento do
caule significativamente superior (P<0,01) que aquelas que receberam a biomassa de ingá-cipó,
independente da dose aplicada (Tabela 7).
Quando se aplicou as doses de biomassa fresca, de 10, 40 e 55 t ha-1, as mudas de mogno
não apresentaram diferenças significativas em comprimento do caule, com pouco mais de 4
meses de viveiro, independente se a fonte foi a de abotinha, faveira-camuzé ou ingá-cipó
(Tabela 7). Entretanto, quando se aplicou 25 t ha-1, foi identificado um efeito significativo entre
espécies, e as mudas de mogno que cresceram em substrato com biomassa de abotinha
apresentaram comprimento do caule superior às que cresceram em substrato com ingá-cipó,
sem, entretanto, diferir significativamente daquelas que cresceram em substrato com faveiracamuzé.

Tabela 7. Efeito da interação entre espécies e doses crescentes de biomassa foliar fresca
triturada de abotinha (Senna silvestris), faveira-camuzé (Stryphnodendron guianense) e
ingá-cipó (Inga edulis), adicionada à mistura substrato base de 3:2 de solo argiloso e areia
(v:v), sobre as medidas do comprimento do caule em mudas de mogno (Swietenia
macrophylla), aos 129 dias de enviveiramento.*1 (n = 10)
Doses (t ha-1)
10
25
40
55
70
Médias

Abotinha
28,4 a B
31,6 a AB
32,4 a AB
31,5 a AB
34,3 a A
31,6 a

Espécies
Faveira-camuzé
31,8 a A
28,7 ab A
32,2 a A
28,2 a A
29,7 b A
30,1 ab

Ingá-cipó
29,3 a A
27,6 b A
30,0 a A
31,1 a A
29,6 b A
29,5 b

Médias
29,8 A
29,3 A
31,5 A
30,2 A
31,2 A
-

– Médias seguidas das mesmas letras maiúscula nas colunas (doses) e minúsculas nas linhas (espécies), não diferem entre si
ao nível de 1 % (P<0,01) de probabilidade, empregando-se o teste de Tukey. Teste F 2,75**.
*1

Por outro lado, na maior dose de 70 t ha-1, o maior comprimento do caule das mudas de
mogno ocorreu em substrato com abotinha, superando significativamente o crescimento das
plantas que se encontravam em substrato que recebeu biomassa de faveira-camuzé e ingá-cipó.
Estes resultados estão de acordo aos encontrados por Araújo et al. (2019), onde o maior
comprimento do caule foi atribuído a maior dose de N aplicada ao substrato na produção de
mudas de Khaya senegalensis, apresentando aumento de 73,7 % em comparação ao tratamento
sem fertilização. Considerando-se a variável de crescimento aqui interpretada, a sequência de
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espécies de leguminosas adubadeiras, independente das doses aplicadas, as melhores respostas
na produção de mudas de mogno seriam na sequência abotinha > faveira-camuzé > ingá-cipó.
Para estas duas espécies de leguminosas arbóreas, faveira-camuzé e ingá-cipó, o
comprimento do caule do mogno aos 129 dias de viveiro não variou significativamente
independente da dose incorporada ao substrato base (Tabela 7). Entretanto, as doses aplicadas
afetaram o comprimento do caule do mogno, quando recebeu substrato de abotinha, e as plantas
com maior altura foram aquelas que cresceram com a adição de 70 t ha-1 de biomassa foliar
fresca, superando significativamente aquelas que receberam o menor nível, de 10 t ha-1, e
comparativamente, produzindo um incremento de 17,2 % entre essas duas dosagens.
Cabreira et al. (2019), analisando doses crescentes de fertilizantes de liberação
controlada em mudas de Schizolobium parahyba, cultivadas em recipientes com volume de 110
cm3, notaram que houve pouco ganho em altura e nenhum em diâmetro. Esse resultado sugere
que a fertilidade não foi um fator limitante para as plantas, outros aspectos do substrato, como
suas características físicas, podem ter limitado o crescimento. Assim como Sousa et al. (2021),
os quais constataram que as médias do comprimento do caule de mudas de Leucaena
leucocephala, não foram influenciadas pelas fontes e doses de P. Em contraste, Santiago et al.
(2021), pesquisando os efeitos de doses de fertilizantes de liberação lenta e fertilização
convencional em mudas de Schilozobium parahyba, verificaram que a altura da planta foi
significativamente influenciada pela fonte e pelas doses aplicadas. Ressalta-se que esses autores
encontraram comportamentos diferentes, enquanto a fertilização de liberação lenta mostrou
melhor ajuste para equação quadrática, a fertilização convencional ajustou-se ao modelo linear.
A altura da planta fornece uma excelente estimativa da predição do crescimento inicial
no campo, sendo tecnicamente aceita como uma boa medida do potencial de desempenho das
mudas, apesar de que esse parâmetro pode ser influenciado por algumas práticas adotadas nos
viveiros florestais (Mexal e Lands, 1990). O conhecimento das doses adequadas para cada
espécie, bem como as características do substrato em fornecer os nutrientes de forma adequada
às plantas, possibilita a obtenção de maior crescimento das mudas, tanto em viveiro quanto à
campo (Navroski et al. 2016).
A interação entre fontes x doses também, com padrões de respostas similares a biomassa
da parte aérea seca (Teste F 2,58**, P<0,01), a biomassa do caule (Teste F 2,56**, P<0,01), e
a biomassa foliar (Teste F 2,43*, P<0,05), mas não a biomassa radicular (Teste F 1,23ns,
P>0,05). Ao considerarmos as interações entre fonte e doses para a biomassa total da planta de
mogno, após secagem, os resultados gerais já foram apresentados e não houve respostas a doses
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de adubo verde aplicados ao substrato e as plantas que cresceram em substrato que recebeu
biomassa de abotinha apresentaram desenvolvimento geral superior aquelas que cresceram com
adubo verde de ingá-cipó, sem diferir de faveira-camuzé (Tabela 8).
Quando se aplicou as doses de biomassa fresca, de 10, 40, 55 e 70 t ha-1, as mudas de
mogno não apresentaram diferenças significativas em biomassa total seca, aos 129 dias de
viveiro, independente se a fonte foi a de abotinha, faveira-camuzé ou ingá-cipó (Tabela 8). O
peso da planta inteira foi influenciado pelas doses quando recebeu 25 t ha -1, e nesta
recomendação as plantas que cresceram em substrato com abotinha foram significativamente
mais desenvolvidas (P<0,05), que as que cresceram em substrato com ingá-cipó, não diferindo
de faveira-camuzé.

Tabela 8. Efeito da interação entre fonte e doses crescentes de biomassa foliar fresca triturada
de abotinha (Senna silvestris), faveira-camuzé (Stryphnodendron guianense) e ingá-cipó
(Inga edulis), adicionada à mistura substrato base de 3:2 de solo argiloso e areia (v:v), sobre
a biomassa total após secagem em mudas de mogno (Swietenia macrophylla), aos 129 dias
de enviveiramento.*1 (n = 10)
Doses (t ha-1)
10
25
40
55
70
Médias

Abotinha
4,63 a A
6,35 a A
6,75 a A
6,75 a A
6,35 a A
6,17 a

Espécies
Faveira-camuzé
5,28 a A
5,79 ab A
6,07 a A
4,91 a A
5,47 a A
5,50 ab

Ingá-cipó
5,32 a AB
3,97 b B
5,20 a AB
6,62 a A
4,66 a AB
5,15 b

Médias
5,07 A
5,37 A
6,00 A
6,09 A
5,49 A
-

– Médias seguidas das mesmas letras maiúscula nas colunas (doses) e minúsculas nas linhas (espécies), não diferem entre si
ao nível de 5 % (P<0,05) de probabilidade, empregando-se o teste de Tukey. Teste F 2,05*.
*1

Avaliando o crescimento e qualidade de mudas de Piptadenia gonoacantha em resposta
a fontes e doses de N, Marques et al. (2009), verificaram ausência de significância para a
combinação dos fatores fontes e doses. Fato também observado por Sousa et al. (2021), quando
avaliaram a produção de mudas de Leucaena leucocephala com uso de fertilizante mineral e
organomineral, verificaram que as fontes e doses de fósforo promoveram alterações nos
parâmetros de biomassa seca das mudas, porém sem interações significativas entre fontes e
doses. No entanto, Zamunér Filho et al. (2012), analisando doses de adubo de liberação
controlada para a produção de porta-enxertos de Hevea brasiliensis, constataram efeitos
altamente significativos no desenvolvimento do porta-enxerto em altura e biomassa seca total.
O desenvolvimento da muda como um todo, avaliado pela sua biomassa total seca,
também não variou em respostas a doses crescentes de adubo verde quando receberam a oferta
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pela biomassa de abotinha e faveira-camuzé (P>0,05), entretanto os níveis aplicados para o
ingá-cipó diferiram entre doses (Tabela 8). Assim, as plantas que receberam a dosagem de 55 t
ha-1 de biomassa fresca de ingá-cipó, apresentaram desenvolvimento significativamente
superior que aquelas que receberam 25 t ha -1 de biomassa fresca (P<0,05), com acréscimo de
biomassa total de 40,0 % maior, em termos comparativos dessas duas dosagens. Recorde-se
que pelos dados já apresentados, a ingá-cipó foi a leguminosa arbórea com menores respostas
entre as plantas adubadoras testadas, e na média geral as dosagens oferecidas não diferiram
significativamente entre espécies.
Em seus experimentos examinando o efeito de fontes e doses de N no crescimento e
qualidade de mudas de Cassia grandis e Peltophorum dubium, Soares et al. (2017), verificaram
que apesar das fontes e a interação fontes × doses não terem sido significativas para a variável
biomassa total seca, a fertilização nitrogenada resultou em ganhos significativos na qualidade
das mudas de ambas as espécies estudadas à medida que as doses eram aumentadas, o que
mostra a importância desse nutriente na fase inicial de desenvolvimento. A resposta das plantas
à fertilização com nitrogênio varia de acordo com a espécie, local, dose e fonte do nutriente
(Marques et al. 2006). No entanto, as espécies podem apresentar preferências distintas em
relação à fonte absorvida em decorrência da forma disponível de N no ambiente em que se
adapta, considerando que as respostas podem variar de acordo com as condições do estudo e o
tipo de substrato utilizado (Soares et al. 2017).
A interação entre espécies de adubo verde x doses aplicadas no substrato de formação
de mudas de mogno também foi visualizada quanto a coloração das folhas de mudas colhidas
com pouco mais de 4 meses de viveiro (Figura 12). Quando o substrato recebeu biomassa de
abotinha, foram observadas poucas mudas de mogno com cor de folhas verde claro e, em
diferentes doses, quando houve, foi em níveis de 10-20%. Para esta espécie, em duas das
dosagens as plantas eram proporcionalmente distribuídas entre verdes ou verde escuras (Figura
12).

68

10%

20%

50%

50%

10%

10%

30%

50%

50%

60%

50%
40%

70%

Abotinha
20%

20%

10%

20%

10%

30%
40%

60%
80%

50%

70%

90%

Faveira-camuzé
10%
30%

30%
40%

40%

60%

60%

70%

70%

90%

Ingá-cipó
10 t ha-1

25 t ha-1

40 t ha-1
Verde escuro

Verde

55 t ha-1

70 t ha-1

Verde claro

Figura 12: Efeito da interação entre fonte e doses crescentes de biomassa foliar fresca triturada de abotinha (Senna silvestris), faveira-camuzé
(Stryphnodendron guianense) e ingá-cipó (Inga edulis), adicionada à mistura substrato base de 3:2 de solo argiloso e areia (v:v), sobre a cor das
folhas em mudas de mogno (Swietenia macrophylla), aos 129 dias de enviveiramento. (n = 10)
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Para a faveira-camuzé, houve, nas três primeiras doses, de 10, 25 e 40 t ha-1 de biomassa
fresca adicionada ao substrato, uma frequência de 20% de mudas de mogno com cores verdeclara, mas nas doses maiores de 55 e 70 t ha-1, se distribuíam entre cores verdes e verde escuras
(Figura 12). Por outro lado, considerando a biomassa fresca de ingá-cipó, como a fonte de adubo
verde, observou-se nas três primeiras doses aplicadas ao substrato uma alta frequência de mudas
de mogno com a cor das folhas verde-claras, em taxas que variaram de 60-90 %, característica
relacionada aqui como uma medida indireta do suprimento de N para o desenvolvimento da
planta. Com a biomassa de ingá-cipó, somente nos maiores níveis de 55 e 70 t ha-1, as mudas
de mogno apresentaram, no seu conjunto, uma distribuição de plantas com cores foliares verde
ou verde escuras.
Cardoso et al. (2021), observaram que a concentração de N-foliar aumentou linearmente
com o aumento das taxas de N, incrementando 2,5 g kg-1 a cada 100 mg dm-3 de N fornecido.
Para este autor o efeito do suprimento de N na produção de pigmentos fotossintéticos pode ser
parcialmente responsável pelo aumento do crescimento das mudas de mogno, uma vez que o
processo fotoquímico é responsável pela produção de energia nas plantas. A importância de N
na fotossíntese está bem documentada (Marschner 1995); no entanto, há poucas informações
sobre os níveis críticos e ótimos de nutrientes para espécies de árvores na Amazônia (Mendes
e Marenco 2015). Para o mogno teores de nutrientes nas folhas abaixo de 10-14 mg g-1 (para
N) e 0,6 mg g-1 (para P) são considerados muito baixos para o crescimento ideal da planta
(Drechsel e Zech 1991).
Por outro lado, a baixa disponibilidade de N pode prejudicar a produção de clorofila, o
que explica a clorose e o crescimento prejudicado das plantas do tratamento com baixo
suprimento de N. A produção de clorofila depende em grande parte do suprimento de N devido
à função estrutural na molécula de clorofila (Stocking e Ongun 1962). Assim, o aumento da
disponibilidade de N pode estimular a biossíntese de precursores da clorofila, aumentando a
concentração de pigmentos fotossintéticos (Majerowicz et al. 2000). A determinação da
concentração de clorofila pode predizer o nível nutricional de nitrogênio nas plantas (Piekielek
e Fox 1992; Smeal e Zhang 1994). O índice relativo de clorofila é um parâmetro importante,
pois pode avaliar a concentração de clorofila indiretamente pela intensidade da cor verde das
folhas (Godoy et al. 2008).
Ao avaliar a distribuição da cor das folhas nas mudas de mogno em razão da dose
aplicada, foi verificado que a maior estabilidade proporcional de plantas com folhas verde e
verde escuras, independente da espécie fornecedora de biomassa fresca ao substrato, ocorre na
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dose de 55 t ha-1. Assim também, a maior frequência de plantas com cor das folhas verde-claras
ocorreu nas doses mais baixas, destacando-se um stand praticamente todo verde-claro quando
a dosagem de 40 t ha-1 de biomassa fresca utilizada foi a de ingá-cipó, mas na dosagem
imediatamente superior já não havia folhas verde-claras e todas apresentavam-se verdes ou
verde-escuras.
Essa suposta transferência de N aqui considerada mais lenta, com a adição crescente e
progressiva da biomassa de ingá-cipó, pode provavelmente ser relacionada a velocidade de
mineralização da biomassa desta espécie, comparada à de abotinha e faveira-camuzé, mas devese também considerar que, comparativamente, dentre as espécies é a que possui menor conteúdo
total de N, como já apresentado. Com o progresso mais lento da mineralização, aqui sugerido
para o substrato com biomassa de ingá-cipó, a maior frequência de plantas de mogno com folhas
verde escuras, entre as três leguminosas arbóreas adubadeiras, ocorreu na dose aplicada, de 25
t ha-1 de biomassa fresca de abotinha e na dose de 70 t ha-1 de biomassa fresca de ingá-cipó,
quando 70 % das mudas de mogno apresentaram folhagem verde-escuras. Segundo Souza e
Menezes (2016), a biomassa foliar de Inga edulis possui elevado teor de lignina (maior que
30%) e relação C/N encontrado em literatura de 15 a 17, sugerindo taxa de decomposição mais
lenta.
Segundo Peoples et al. (1995), a taxa de decomposição do material vegetal pode ser
modificada pelo conteúdo de lignina e polifenóis e pH do solo, porém a relação C/N é o fator
determinante à mineralização e à liberação de N das leguminosas. Sob condições favoráveis,
principalmente de temperatura e umidade, é esperado que a taxa de decomposição seja
controlada principalmente pelas características dos resíduos culturais (Jensen et al. 2005). De
acordo com De Notaris et al. (2019), as plantas pertencentes a família das leguminosas podem
aumentar a disponibilidade de nitrogênio em sistemas aráveis, reduzindo a necessidade de
entradas externas de N, pois retêm o nitrogênio do solo e fixam N2 atmosférico. A quantidade
total de C e N que é depositada pela planta no solo inclui exsudatos de raízes, fragmentos de
raízes e filodeposição (definida como a deposição de C e N da filosfera), parte da qual é
assimilada e revolvida pela biomassa microbiana do solo (De Notaris et al. 2019).
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5.6. Efeito da fonte e das doses de adubação verde com leguminosas arbóreas nas
características químicas do substrato
Na etapa da colheita e avaliação das mudas de mogno, foi também analisada as
características químicas dos substratos em resposta às combinações entre doses e espécies de
leguminosas arbóreas, estes resultados estão apresentados na Tabela 9. Nos substratos
analisados há uma acidez elevada e em nenhuma das condições o solo ultrapassou o pH 5,0,
sugerindo um forte tamponamento da mistura substrato. A acidez elevada não é propriamente
uma adversidade para espécies tropicais habituadas a prosperar em solos ácidos, especialmente
na terra firme da Amazônia. Mas, de modo geral, seu efeito indireto sobre o potencial tóxico
do Al3+ ou o balanço e disponibilidade de alguns nutrientes, podem afetar o desenvolvimento
vegetal.

Tabela 9. Efeito da fonte e doses crescentes de adubo-verde adicionado a combinação 3:2 de
solo argiloso e areia, sobre as características químicas do substrato de produção de mudas
de mogno (Swietenia macrophylla), aos 129 dias de enviveiramento.
Doses
(t ha-1)

pH
H2 O

P
K+
------mg dm-3------

Al3+
Ca2+
Mg2+
------------cmolc dm-3----------

Abotinha
10
25
40
55
70

4,33
4,76
4,76
4,53
4,45

5,0
7,0
6,0
8,0
8,0

10
25
40
55
70

4,33
4,20
4,18
3,94
4,03

5,0
6,0
6,0
5,0
5,0

10
25
40
55
70

4,39
4,28
4,45
4,37
4,17

4,0
5,0
5,0
5,0
7,0

14,0
14,0
16,0
16,0
18,0
Faveira-camuzé
16,0
12,0
10,0
12,0
14,0
Ingá-cipó
8,0
12,0
12,0
10,0
14,0

0,75
0,55
0,40
0,45
0,35

0,30
0,30
0,50
0,50
1,00

0,20
0,20
0,15
0,35
0,50

0,75
0,70
0,80
0,95
0,70

0,20
0,20
0,20
0,30
0,30

0,10
0,10
0,10
0,10
0,20

0,70
0,55
0,40
0,50
0,60

0,30
0,40
0,50
0,40
0,60

0,10
0,10
0,40
0,40
0,40

O efeito adverso do Al3+ ao desenvolvimento vegetal, está associado ao solo com acidez
elevada e no pH fortemente ácido do Latossolo Amarelo utilizado na mistura substrato, os
níveis de Al3+ eram igualmente elevados, de pH 4,23 e Al 3+ de 1,0 cmolc dm-3 (Tabela 2).
Entretanto, na mesma tabela foi possível observar que, quando misturado na proporção 3:2 de
solo argiloso e areia, o pH passou para 4,48 e o Al 3+ foi minimizado para 0,50 cmolc dm-3,
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reduzindo seu potencial de alto para mediano (Brasil et al. 2020). A análise do Al3+ nas misturas
substratos que receberam doses e fontes de biomassa foliar fresca de leguminosas arbóreas
foram em sua grande maioria medianas e somente nas doses de 40 e 70 t ha -1 de biomassa fresca
de abotinha, foram baixos, por se classificarem em níveis menores que 0,4 cmolc dm-3 (Tabela
9). Com o aumento do pH o alumínio passa a não prejudicar tanto o crescimento vegetal, uma
vez que se complexifica com outros elementos (Schlindwein et al. 2003). Pesquisando o efeito
da calagem e da adubação (NPK) na formação de mudas de Swietenia macrophylla, cultivadas
em substrato base de Latossolo Amarelo distrófico típico, aos 120 dias após o transplantio,
Tucci et al. (2007), concluíram que a correção da acidez e da fertilidade é de fundamental
importância para o desenvolvimento de mudas de mogno.
Estes resultados sugerem que em pesquisas futuras pode-se prospectar se a adubação
complementar com cálcio, em condições experimentais similares, teria potencial de minimizar
os possíveis efeitos restritivos do Al 3+ e da acidez elevada, como forma de aumentar a
produtividade do substrato e a qualidade das mudas de mogno formadas em viveiros comerciais.
As respostas do crescimento do mogno no solo com adição de Ca podem ser explicadas pelos
efeitos básicos do nutriente: aumento do pH do solo com consequente redução na concentração
de Al3+ e Mn, elevação da disponibilidade de fósforo e outros nutrientes, e o incremento da
atividade microbiana (Silva Júnior et al. 2018). A deficiência de Ca no solo pode inibir e
dificultar a absorção de diversos nutrientes, além de influenciar o crescimento de espécies
arbóreas (Freitas et al. 2017b). Estudos têm demonstrado o efeito benéfico no desenvolvimento
do mogno com aumento da concentração de Ca tanto na solução nutritiva quanto no solo, e
neste último pela ação da calagem (Souza et al. 2010; Pedroso et al. 2012).
No desenvolvimento vegetal, um dos principais efeitos da presença de níveis elevados
de Al3+ são as restrições ao desenvolvimento radicular e neste ensaio, essa pode ter sido uma
das razões para a ausência de diferenças significativas na biomassa radicular do mogno, nas
condições avaliadas (Figura 7d, Tabela 6). Nos estudos de Silva Júnior et al. (2018), o cálcio
forneceu um aumento no diâmetro do caule, comprimento da raiz, biomassa seca da parte área
e da raiz até uma dose de 240 mg L-1 em mudas de mogno cultivadas em solução nutritiva. Isso
destaca a importância do Ca para o metabolismo vegetal, principalmente para a formação de
parede celular e agregação de estruturas, sendo fundamental na expansão do sistema radicular
(Malavolta, 2006).
Para o fósforo, foi verificado que a adição de doses crescente de biomassa foliar de
abotinha e ingá-cipó ao substrato aumentou crescentemente sua oferta (Tabela 9), mas para
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faveira-camuzé não houve resposta linear e os níveis de P disponíveis ficaram sempre entre 56 mg dm-3, sendo 5 mg dm-3 considerado baixo teor. Valores de P classificados com 6-10 mg
dm-3 promovem os níveis de P na mistura substrato da classe de interpretação de baixos para
médios teores (Brasil et al. 2020). Segundo Costa et al. (2020), a deficiência de fósforo pode
afetar adversamente o crescimento relativo das plantas, prejudicando a qualidade das mudas.
Entretanto, Tucci et al. (2011), mencionam que a adição de doses crescentes de P ao
substrato não contribuem de forma significativa para o aumento dos parâmetros biométricos
testados nas mudas de mogno, como altura, diâmetro, matéria seca da parte área e das raízes, e
relação raiz/parte aérea, mesmo em um solo com teor de P disponível de 1 mg dm-3. O mogno
é altamente eficiente na extração de P sob baixas taxas de fertilização com fósforo (Seabra et
al. 2018). Porém, plantas bem nutridas em fósforo são capazes de potencializar processos vitais
como a fotossíntese, fixando e incorporando maiores concentrações de C na matéria orgânica
(Shabnam e Iqbal 2016), através da transferência de energia (ATP, NADPH, ADP e NADP) de
fosfolipídios, fosfoproteínas e ácidos nucléicos (Taiz e Zeiger 2017).
Na mistura substrato base 3:2 de solo argiloso e areia, os teores de K foram de 8 mg dm 3

, (Tabela 2), e para todas as doses e fontes aplicadas como biomassa fresca vegetal a

disponibilidade de potássio cresceu com a adição de doses crescentes de biomassa de abotinha,
mas foi irregular quando foi usada a de faveira-camuzé e ingá-cipó. Com a adição de 10 t ha-1
de biomassa fresca de ingá-cipó no substrato base, a disponibilidade de K não alterou, mas com
a progressão dos níveis aplicados variou entre 10,0 e 14,0 mg dm-3. Para a faveira-camuzé, o
conteúdo de K variou sem regularidade entre 10-16 mg dm-3, de acordo com Brasil et al. (2020),
todos eles considerados como deficientes (Tabela 9).
Wallau et al. (2008), observaram que em condição de solução nutritiva houve uma
tendência que a omissão de K proporcionasse uma redução na produção de massa seca total de
mudas de mogno, indicando uma certa demanda desse nutriente na fase inicial de
desenvolvimento da planta. O potássio é necessário em grande quantidade, devido possuir um
papel especial na síntese e translocação de carboidratos. O suprimento abundante de K favorece
os processos primários da fotossíntese, também regula o equilíbrio entre a assimilação e a
respiração melhorando a assimilação líquida (Agbede, 2018).
Para os valores disponíveis de Ca, em resposta a doses e fontes aplicadas ao substrato
base, a disponibilidade foi crescente para o aporte de biomassa de abotinha e faveira-camuzé e
não foi regular com o ingá-cipó, e todos os valores determinados são classificados como
deficientes (Brasil et al. 2020) (Tabela 9). O mesmo pode ser verificado para os níveis de Mg
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disponíveis nas diferentes misturas substrato avaliadas em pouco mais de quatro meses de
enviveiramento do mogno. Os valores foram baixos e classificados como deficientes (Brasil et
al. 2020), entretanto as mudas de mogno não manifestaram qualquer sintoma de deficiência de
Ca ou Mg, durante o seu desenvolvimento, sugerindo que esta pode ser uma espécie tropical
com habilidade de prosperar em solos tropicais que possuem baixos níveis desses elementos
essenciais, porém, isto precisa ser melhor demonstrado. Isso pode estar relacionado ao fato de
algumas espécies desenvolverem evolutivamente mecanismos de tolerância à toxicidade do
alumínio com capacidade de adaptação a solos ácidos e, portanto, não respondem à aplicação
de calcário, sendo que os conteúdos de cálcio e magnésio contidos no solo em condições
naturais são suficientes para atender aos requisitos dessas espécies durante sua fase inicial
(Santin et al. 2013).
Por fim, determinações dos teores de matéria orgânica e da disponibilidade de N
presentes nas diferentes misturas substrato aqui avaliadas poderiam ser importantes para o
melhor entendimento das respostas experimentais obtidas, mas não foram feitas. As análises de
N no solo, não fazem parte do elenco de análises de rotina dos laboratórios de solos, e sua
disponibilidade é sempre estimada pelos teores de matéria orgânica presentes. A metodologia
para determinações do N no solo, exigem amostras intactas e imediatamente submetidas ao
esfriamento ou congelamento, e conceitualmente misturas substrato são preparadas com
material desestruturado, sujeita a perdas de N por processos oxidativos. De acordo com a
eficiência econômica máxima encontrada por Cardoso et al. (2021), a taxa de N apropriada para
o crescimento inicial do mogno é de cerca de 190 mg dm3 de N no solo. Dessa forma, o mogno
apresenta grande necessidade desse nutriente, apesar da espécie ser natural de regiões tropicais,
que costumam apresentar solos de baixa fertilidade.
Embora existam muitos substratos comerciais de alta qualidade disponíveis no mercado,
esses substratos muitas vezes são produzidos longe das áreas onde se encontram os viveiros de
plantio, aumentando os custos de produção com o transporte (Caldeira et al. 2018).
Consequentemente, a produção de substratos disponíveis localmente pode representar um fator
crucial na redução de custos e no sucesso de todo o plantio comercial ou de subsistência (Manca
et al. 2020). No manejo de viveiros com grande diversidade de espécies, a distribuição das
espécies em grupos de acordo com suas necessidades nutricionais, pode ser benéfica tanto para
a qualidade das mudas quanto para a aplicação mais eficiente de fertilizantes (Cabreira et al.
2019).
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Na região amazônica, a oferta de nutrientes para as misturas substrato base é geralmente
feita com a aplicação de fertilizantes comerciais, esterco de gado, produtos da compostagem,
terra preta de índio, solo de várzea, carvão, ou outros componentes. Este trabalho demonstra
que a tecnologia da adubação verde também pode ser uma tecnologia disponível aos
agricultores para emprego em viveiros temporários de pequeno porte, ou mesmo nos grandes
viveiros comerciais, contribuindo para a diversificação de cultivos nos agrossistemas ou para
grandes projetos de recuperação ambiental, de solos degradados, ou florestamento e
reflorestamento em maior escala.

6. CONCLUSÕES

Há potencial nas práticas de adubação verde, pela incorporação da biomassa foliar fresca
de leguminosas arbóreas, à mistura-substrato base do tipo 3:2 solo argiloso e areia (v:v), como
uma tecnologia agroecológica para formação de mudas de mogno (Swietenia macrophylla),
após quatro meses de enviveiramento.
Na formação de mudas florestais, há diferenças qualitativas e quantitativas, entre
espécies de leguminosas arbóreas e doses recomendadas para a oferta de nutrientes essenciais
à mistura-substrato e, para o mogno, as melhores respostas foram obtidas com o uso da
biomassa foliar fresca de abotinha (Senna silvestris). Em termos quantitativos, a adição de doses
de 40 e 55 t ha-1 de biomassa foliar fresca à mistura-substrato produziu mudas de mogno
vigorosas, com folhagem verde ou verde escuras e qualidade adequada para o plantio definitivo.
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