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USO DE TERRA PRETA ANTROPOGÊNICA NA COMPOSIÇÃO DE 

SUBSTRATOS PARA FORMAÇÃO DE MUDAS DE ESPÉCIES ARBÓREAS 

RESUMO 

 

O uso da Terra Preta Antropogênica (TP) nos substratos de produção de mudas, pode 

favorecer o desenvolvimento de leguminosas nodulíferas. Dessa forma, um experimento 

foi conduzido avaliando os efeitos de dozes crescentes de TP sobre o crescimento, 

desenvolvimento e nodulação de duas espécies de leguminosas, a palheteira (Clitoria 

fairchildiana) e sabiá (Mimosa caesalpiniifolia). O delineamento do experimento foi o 

inteiramente casualisado, com cinco tratamentos, e nove repetições para a palheteira e 

dez para o sabiá. Nas espécies, foi usado o tratamento controle à base de 3:2 (v:v) de 

latossolo e areia mais adição de adubo químico. Os demais tratamentos constaram das 

proporções 3:2 (v:v) de solo argiloso e areia, com doses crescentes de 0,4; 0,8; 1,2; 1,6 

de terra preta (v:v:v). As percentagens de TP variaram de 0,0 + adubação; e com 7,4; 

13,8; 19,3; 24,2%. As sementes foram coletadas no município de Manaus e as de Sabiá 

foram submetidas à quebra de dormência com água fervente. As duas espécies foram 

semeadas em caixas de plástico, com drenos e tamanho de 80 x 60 x 20 cm. Quando as 

plantas apresentaram o primeiro par de folíolos, foram repicadas para sacos plásticos 

com capacidade para 2 kg de substratos e com dimensões de 23 x 16 cm e diâmetro de 

11 cm após preenchimento, em seguida, foram levadas ao viveiro de mudas, com 

cobertura de tela sombrite graduada em 50% de sombreamento, com estrutura de ferro e 

piso cimentado, localizado no Campus do V-8 do INPA. Após a repicagem, 

mensalmente foi feita avaliação da altura do caule e diâmetro de colo, até os 123 dias. 

As mudas foram inoculadas com estirpes de rizóbios armazenadas no banco de 

germoplasma do Laboratório de Microbiologia do Solo-INPA. No momento da coleta 

dos dados, foi feita a secção das raízes e parte aérea, contagem dos nódulos e as 

amostras do solo para posterior análise. Após a secagem em estufa, regulada em 65 ºC 

por 72h, foi feita a pesagem das biomassas secas. Os resultados sugerem que a terra 

preta pode ser usada como componente na mistura substrato para formação de mudas de 

palheteira e sabiá, formando mudas saudáveis e sem sintomas de deficiência. Não houve 

diferença significativa no crescimento em altura das mudas de palheteira, e o diâmetro 

do colo na proporção de 3:2:0,8 de solo argiloso, areia e terra preta (13,8% de TP) não 

diferiu (p ≤ 0,01) do tratamento contendo adubação química. O tratamento constituído 
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de 13,8% de TP foi estatisticamente superior para o acúmulo de biomassa da parte 

aérea, das folhas, do caule, das raízes e total. Correlações demonstram que o maior 

desenvolvimento da palheteira, foi devido à atividade nodulífera. No sabiá a 

combinação de 3:2:1,2 e 3:2:0,4 de solo argiloso, areia e terra preta (19,3 e 7,4% de TP) 

apresentaram os maiores valores de altura e para o diâmetro do caule, a mistura com 

13,8% de TP apresentou o menor valor. Não houve diferença significativa nos 

resultados da biomassa da parte aérea, raízes, folhas e total, porém para a biomassa do 

caule as maiores médias foram das misturas contendo adubação química, 7,4 e 13,8% de 

TP. A adição de TP aumentou o pH (H2O) e incrementou a concentração de K, P, H+Al, 

Ca, Mg e matéria orgânica e todas as misturas com TP foram classificadas como franco 

argilo arenosas. Todos os tratamentos nodularam, evidenciando que a adição de TP nas 

concentrações entre 7,4 e 24,2% não inibiu a simbiose de nódulos tanto para o sabiá 

como para a palheteira e pode ser usada na produção de mudas dessas espécies. 
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USE OF ANTHROPOGENIC DARK EARTH IN THE COMPOSITION OF 

SUBSTRATES FOR THE FORMATION OF TREE SPECIES SEEDLINGS 

ABSTRACT 

The use of Anthropogenic dark earth (TP) in the seedling production substrates can 

favor the development of nodule legumes. Thus, an experiment was carried out to 

evaluate the effects of twelve TP crescents on the growth, development and nodulation 

of two legume species, the palheteira (Clitoria fairchildiana) and sabiá (Mimosa 

caesalpiniifolia). The experiment was  completely randomized design, with five 

treatments, and nine repetitions for palheteira and ten for sabiá. In the species, a control 

treatment based on 3:2 (v:v) of oxisol and sand plus addition of chemical fertilizer was 

used. The other treatments consisted of 3:2 (v:v) proportions of clayey soil and sand, 

with increasing doses of 0.4; 0.8; 1,2; 1.6 of dark earth (v:v:v). The percentages of TP 

ranged from 0.0 + fertilization; and with 7.4; 13.8; 19.3; 24.2%. Seeds were collected in 

the city of Manaus and the Sabiá was subjected to dormancy breaking with boiling 

water. The two species were sown in plastic boxes, with drainage  and a size of 80 x 60 

x 20 cm. When the plants presented the first pair of leaflets, they were moved into 

plastic bags with a capacity of 2 kg of substrate and with dimensions of 23 x 16 cm and 

diameter of 11 cm after filling, then they were taken to the seedling nursery, with 

shading screen graduated in 50% shading, with iron structure and cemented floor, 

located on INPA's V-8 Campus. After planting, the stem height and stem diameter were 

evaluated monthly, up to 123 days. The seedlings were inoculated with rhizobia strains 

stored in the germplasm bank of the Solo Microbiology Laboratory-INPA. At the time 

of data collection, the section of roots and nodules,  counting the nodes and separating 

soil samples were performed for further analysis. After drying in an oven, set at 65 ºC 

for 72 hours, the dry biomass was weighed.The results suggest that dark earth can be 

used as a component in the substrate mixture for the formation of palheteira and sabiá 

seedlings, forming healthy seedlings without symptoms of deficiency. There was no 

significant difference in the height growth of the palheteira seedlings, and the stem 

diameter in the proportion of 3:2:0.8 of clayey soil, sand and dark earth (13.8% of TP) 

did not differ (p ≤ 0.01 ) of the treatment containing chemical fertilization. The 

treatment consisted of 13.8% of TP was statistically higher than the accumulation of 

aboveground, leaf, stem, root and total biomass. Correlations show that the greater 

development of the palheteira was due to nodule activity. In sabiá the combination of 
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3:2:1.2 and 3:2:0.4 of clayey soil, sand and dark earth (19.3 and 7.4% of TP) showed 

the highest values for height and diameter of the stem, and the mixture with 13.8 % of 

TP had the lowest value. There was no significant difference in the results of shoot, 

roots, leaves and total biomass, but for stem biomass the highest averages were for the 

mixtures containing chemical fertilization, 7.4 and 13.8% of TP. The addition of TP 

increased the pH (H2O) and increased the concentration of K, P, H+Al, Ca, Mg and 

organic matter and all mixtures with TP were classified as sandy clay loam. All 

treatments nodulated, showing that the addition of TP at concentrations between 7.4 and 

24.2% did not inhibit the symbiosis of nodules for both the sabiá and the palheteira and 

can be used in the production of seedlings of these species.
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Avaliar o potencial de uso de terra preta antropogênica (TP) como fonte alternativa 

para fornecimento de nutrientes em combinação com materiais empregados no preparo de 

substrato para produção de mudas de espécies arbóreas. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar a proporção de terra preta (TP) mais adequada para composição da mistura 

substrato para formação de mudas das espécies sabiá e palheteira comparado aos substratos 

contendo fertilizantes químicos. 

 

Avaliar o efeito de diferentes concentrações de terra preta antropogênica (TP) sobre a 

nodulação das espécies leguminosas sabiá e palheteira produzidas em viveiro. 

 

4. HIPÓTESE  

 

H0 – O uso de terra preta antropogênica na mistura substrato de produção de mudas florestais 

não tem potencialidade de aproveitamento como fonte de nutrientes, comparado ao emprego 

de substratos contendo fertilizantes químicos. 

 

H1 – Os solos antropogênicos têm potencial de uso como fonte de nutrientes na combinação 

de substratos para produção de mudas de espécies arbóreas, e podem ser comparados aos 

substratos contendo fertilizantes químicos. 
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5. INTRODUÇÃO 

 

As pesquisas sobre produção de mudas têm sido intensificadas no Brasil devido ao 

aumento de áreas plantadas com espécies florestais, seja para reflorestamento, recuperação de 

áreas degradadas ou mesmo para fins de comercialização (Caldeira et al. 2016). Com o 

crescimento da demanda por mudas sadias e resistentes, também vem a necessidade de gerar 

novas técnicas que tenham viabilidade econômica e ambiental, explorando-se novos 

materiais, especialmente no preparo da mistura substrato, na fase de viveiro (Oliveira et al. 

2016). 

A flora brasileira oferece uma variedade de espécies madeiráveis com potencial de uso 

para fins comerciais e ambientais. Destacam-se, entre estas espécies, plantas leguminosas da 

família Fabaceae. Esta família é capaz de fixar N2 através da simbiose com bactérias presentes 

no solo, chamadas de rizóbios, o que as tornam mais indicadas para recuperação de áreas 

degradadas ou como fonte nutricional em consórcios econômicos. 

Nesse sentido, técnicas adequadas de preparo da mistura substrato são indispensáveis 

para o aumento da qualidade das mudas produzidas. Substratos de baixa qualidade, que não 

suprem as necessidades físicas e nutricionais da muda que está sendo formada, afetam a 

sobrevivência das plantas após o plantio (Tucci et al. 2009). Para o estabelecimento inicial de 

novos plantios devem ser oferecidas condições para que apresentem altura adequada para a 

espécie e sistema radicular bem desenvolvido (Caldeira et al. 2016, Correia et al. 2013). 

Desse modo, o substrato ideal para produção de mudas florestais deve apresentar boas 

características físicas, químicas e biológicas, favorecendo a expressão do máximo potencial 

de desenvolvimento da planta (Dutra et al. 2016). 

Vários são os materiais alternativos que podem ser usados como fonte de matéria 

orgânica e nutrientes, como: húmus de minhoca (Cunha et al. 2002), subprodutos do carvão 

vegetal (Zanetti et al. 2003), lodo de esgoto (Cunha et al. 2006), composto orgânico (Sousa et 

al. 2015), vermicomposto (Franceschi et al. 2018) e Terra Preta Antropogênica (TPA) 

(Oliveira et al. 2008). 

Na composição das TPA há altas concentrações de carvão vegetal formado a partir de 

fogueiras domésticas. A queima e acúmulo de diversos componentes orgânicos ao longo dos 

anos, conferem a esse solo maior disponibilidade de nutrientes necessários ao 

desenvolvimento vegetal (Neves et al. 2003). Por esta razão, solos de TPA são amplamente 

usados na agricultura de comunidades locais de ocorrência deste tipo de solo. 
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Dependendo da composição da mistura substrato e da quantidade de matéria orgânica 

empregada na mistura, os teores de nitrogênio (N) podem ser muito elevados, o que influencia 

na formação de nódulos das leguminosas. De fato, quase a totalidade de nitrogênio no solo 

está na matéria orgânica (Marschner 1990). As mudas que já apresentem formação de nódulos 

antes de serem replantadas no local definitivo, tendem a ter maior sobrevivência após o 

plantio definitivo, retomando rapidamente o seu crescimento. 

São necessários novos estudos experimentais que considerem as diferenças de mudas 

nodulíferas e não nodulíferas, para que se tenha maior crescimento e sobrevivência das mudas 

após o plantio. Este trabalho se propõe a contribuir para a geração de novas tecnologias que 

possam ser aplicadas na produção de mudas em viveiros florestais. 
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6. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

6.1. Ocorrência de solos de terra preta antropogênica na bacia Amazônica: origem, 

área ocupada e importância socioeconômica 

Segundo a FAO (2015), “Anthrosols” estão distribuídos em todo o mundo, sendo 

encontrados em todos os locais onde as pessoas praticaram a agricultura há muito tempo. São 

manchas que variam em extensão espacial, a partir do histórico de ocupação da área, e 

mudança das posições onde esses detritos eram acumulados (Neves et al. 2003; Arroyo-Kalin 

et al. 2009). 

A TPI (Terra preta do índio) pode ser encontrada em praticamente todos as ecorregiões 

e paisagens no bioma Amazônico. Ocorre desde as bases das montanhas das Cordilheiras dos 

Andes até a Ilha de Marajó no Oceano Atlântico, inserida em uma variedade de solos, 

comumente encontrados perto de cursos de água, as vezes ocupando várzeas, áreas adjacentes 

de penhascos e planaltos, em dimensões que podem variar de menos de um hectare e até 

alguns quilômetros quadrados (Kämpf et al. 2003; Kern et al. 2003; Falcão et al. 2009). 

A população indígena no Amazonas, em meados do século XVI e XVII, antes das 

expedições missionárias e ocupação de povos estrangeiros, era bastante numerosa e 

organizada. Estima-se que existia em torno de três a cinco milhões de pessoas na Amazônia 

brasileira nesse período, possuindo sociedade estratificada e dividida em povoados. Essas 

sociedades produziam excedentes que alimentavam um significativo comércio intertribal de 

produtos primários e manufaturados (Heck et al. 2005; Porro 1992). 

Tal ocupação também gerou modificações no ambiente em que essas sociedades 

estavam inseridas. Solos antropogênicos são exemplos dessas intervenções pretéritas, e 

podem ser classificados de diversas formas (Kämpf et al. 2003). Dentre estas, uma das 

variedades mais estudadas é a chamada Terra Preta Arqueológica (TPA), Terra Preta 

Amazônica (TPA) ou Terra Preta de Índio (TPI) (Kern et al. 2003; Arroyo-Kalin et al. 2009). 

Solo antropogênicos tem como característica principal a presença de Horizonte A 

Antrópico. Esse horizonte superficial pode ser profundo, apresentando espessura maior ou 

igual a 20 cm e cores de matriz escura (marrom-escuro a preto), normalmente contendo 

fragmentos de cerâmica e artefatos líticos e culturais. Em sua maioria recobrem solos 

cauliníticos e intemperizados (Kämpf et al. 2003; Falcão et al. 2009; Santos et al. 2018). 
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As TPIs são locais de antigos assentamentos, cuja coloração escura se deve 

principalmente à deposição e acúmulo de material orgânico decomposto ainda no período pré-

colonial. São formados em camadas, em maior parte na forma de carvão, oriundos de resíduo 

de fogueiras domésticas. Por isso, o teor de carbono orgânico (CO) na TPI é elevado, bem 

como o de outros nutrientes resultantes de cinzas, de resíduos de peixes, conchas, caça e 

dejetos humanos (Kämpf e Kern 2005; FAO 2015). 

Em consequência, a fertilidade da TPI é significativamente superior à da maioria dos 

solos amazônicos, que são Latossolos ou Argissolos intemperizados e ácidos (Kämpf e Kern 

2005). Em pesquisas feitas em sítios arqueológicos nas proximidades do município de 

Manaus, Arroyo-Kalin et al. (2009) encontraram concentrações muito altas de diversos macro 

e micronutrientes, como P, Ca, Mn, Cu, K, Mg, Na, e Zn, ao contrário do que acontece em 

outros solos tropicais. 

Altos teores de carbono (C), fósforo (P), cálcio (Ca), magnésio (Mg), zinco (Zn) e 

manganês (Mn) se devem principalmente à queima de restos vegetais e animais. A matéria 

orgânica da TPI apresenta maior estabilidade e riqueza de componentes organometálicos. 

Processos de limpeza no entorno das aldeias, manutenção das casas e outras atividades, como 

a produção de corantes, óleos e fibras de palmeiras contribuíram para o acúmulo de nutrientes 

a longo prazo (Kämpf et al. 2003; Kern et al. 2003; Neves et al. 2003). 

Na atualidade esse tipo de solo é frequentemente procurado por populações locais para 

o cultivo de diversas culturas agrícolas. A fertilidade natural muitas vezes supre boa parte da 

necessidade nutricional dos cultivos (Kern et al. 2003). Esta categoria de solo também 

representa um importante registro da ocupação humana, heterogeneidade entre as 

comunidades, formas de uso do solo, e quantidades e distribuição de insumos ao longo do 

tempo na Amazônia (Kämpf et al. 2003; Falcão et al. 2009). 

 

6.2. Uso de materiais alternativos na composição da mistura substrato de produção 

de mudas florestais 

No Brasil, os plantios florestais apresentam grandes contribuições econômicas e 

ecológicas, podendo ser usados para a conservação e preservação dos recursos naturais. No 

que consta a economia, o país a cada ano investe cada vez mais em florestas plantadas para 

fins de produção, tanto de Produtos Florestais Madeireiros (PFM), como de Produtos 

Florestais Não-Madeireiros (PFNM), gerando produção para consumo interno e exportação. 

Grande parcela dessa produção será também matéria-prima para importantes segmentos da 
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indústria, tais como a celulose, borracha natural, papel, madeira para móveis e carvão vegetal 

para siderurgia, criando empregos para a população, e movimentando o mercado (Abimci 

2009; Bungenstab 2012). 

Além disso, o Brasil apresenta condições naturais que permitem o crescimento dos 

plantios florestais. O desenvolvimento tecnológico e as condições edafoclimáticas em todo o 

território nacional, favorecem o desenvolvimento de atividades florestais (Bungenstab 2012). 

A demanda por reflorestamento em áreas degradadas também vem aumentando ao longo dos 

anos. A expansão das fronteiras urbanas, da agropecuária e de áreas agricultáveis, têm levado 

à fragmentação dos habitats em todo o mundo, sendo necessária a recomposição da vegetação 

de longas faixas de terra (Lima et al. 2016). Ações governamentais, como a implementação 

do Plano ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono) e a aprovação do novo Código 

Florestal Brasileiro, também incentivam essa mudança na forma de manutenção dos recursos 

naturais, e diminuem a pressão sobre as florestas nativas (Brasil 2012; Freire et al. 2017; 

Butzke et al. 2018). 

A recuperação de um ambiente degradado busca a similaridade com as características 

anteriores ao distúrbio ambiental e apresenta um grande desafio em florestas tropicais, tendo 

em vista sua alta biodiversidade, o que torna o processo complexo. Nesse contexto, são 

necessárias informações sobre as espécies adequadas para recomposição da vegetação nativa, 

e de maiores estudos sobre produção de mudas de alta qualidade, manejo adequado de solos e 

diferentes substratos que podem ser usados durante a fase de formação da muda (Souchie et 

al. 2011; Lima et al. 2016). 

O sucesso do estabelecimento de um cultivo florestal depende da produção de mudas 

de boa qualidade, que apresentam crescimento uniforme e menor porcentagem de mortalidade 

no campo (Caldeira et al. 2016). Para tanto é necessário o manejo correto na fase de viveiro, 

maximizando o crescimento e diminuindo o tempo para transplante em campo. Dessa forma é 

indispensável o estudo de fatores como capacidade de germinação das sementes, luz, 

ambiente e substrato adequado para desenvolver tecnologias de produção de mudas florestais 

com melhor qualidade (Tavares et al. 2016; Butzke et al. 2018). 

Grande parte do êxito de novos cultivos e do estabelecimento inicial de espécies 

florestais nativas para fins econômicos e/ou conservacionistas, depende da qualidade 

morfofisiológica das mudas antes da implantação no local definitivo (Dutra et al. 2012). Os 

fatores ambientais que mais influenciam a produção de mudas florestais durante a fase de 

viveiro são: a qualidade do substrato e radiação luminosa. Substrato é o meio em que as raízes 

se desenvolvem, e influencia na germinação de sementes, iniciação radicular e enraizamento, 
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formando um suporte estrutural para as raízes, fornecendo água, oxigênio e nutrientes para 

que o restante das estruturas das mudas se desenvolva (Oliveira et al. 2008; Dantas et al. 

2009; Souchie et al. 2011; Sousa et al. 2015). 

Por essa razão, há necessidade de se produzir, avaliar e selecionar substratos 

alternativos de fácil aquisição e que atendam às exigências das espécies arbóreas (Oliveira et 

al. 2008). Existem diversas formulações de substratos comerciais disponíveis no mercado, 

porém, o constante uso encarece a produção, e dificulta que pequenos viveiristas entrem no 

mercado competitivo. A seleção de materiais adequados para a formação de mudas de 

qualidade é importante também para diminuir o tempo de preparo da muda em viveiro, sendo 

assim, a seleção de misturas de substratos resulta em mudas de boa qualidade e com menores 

custos financeiros (Tavares et al. 2016; Butzke et al. 2018). 

O substrato deve ser leve e de baixa densidade para facilitar o crescimento das raízes, 

o manuseio e o transporte; também deve apresentar boa porosidade e aeração, alta capacidade 

de troca de cátions (CTC), drenagem e capacidade de retenção de água, teor nutricional 

adequado para a necessidade das mudas até o estabelecimento no campo, ser suficientemente 

consistente para fixar as plantas, isento de patógenos de solo, não conter sementes ou 

propágulos de plantas daninhas, possuir constituição uniforme para facilitar o manejo das 

plantas, atenuar custos com a atividade e dispor de componentes nas proximidades da região 

de consumo (Dantas et al. 2009; Souchie et al. 2011; Dutra et al. 2012). 

O processo de produção de mudas é altamente flexível, permitindo a adequação de 

diversas metodologias de outras culturas intensamente estudadas, para plantas nativas 

arbóreas. Dentre as possibilidades de implementação no processo produtivo está o uso de 

ambiente protegido, propagação vegetativa de espécies florestais, ou via sementes, e 

utilização de substratos de constituição original ou combinada, através da mesclagem de 

componentes comerciais e alternativos (Zanetti et al. 2003; Schiavo et al. 2010). Apesar das 

diversas possibilidades de composição do substrato, para que seja considerado eficiente, deve 

sempre apresentar padrão de qualidade quanto às propriedades químicas, físicas e biológicas, 

adequadas para o desenvolvimento das plantas em curto período, e baixo custo (Cunha et al. 

2006; Sousa et al. 2015; Dutra et al. 2016). 

A fertilização é uma opção para compensar a falta de nutrientes demandados pela 

planta, porém o uso pode onerar a produção e até inviabilizá-la (Franceschi et al. 2018). O 

estudo de componentes que também complementem o estado nutricional é extremamente 

importante, e não pode faltar em substratos de mudas florestais, que muitas vezes demoram a 

ir para o campo. 
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Outras características químicas importantes são: pH, condutividade elétrica e 

salinidade. Quanto ao pH, existem faixas consideradas ótimas para os substratos, onde é 

predominante a matéria orgânica, a faixa ideal de pH recomendada é de 5,0 a 5,5 e, quando 

for à base de solo mineral, está entre 6,0 e 6,5, saturando pequenas variações. Já a salinidade 

ideal, que deriva do excesso de adubação química utilizada na mistura ou de componentes 

naturais agregados, depende da tolerância da espécie plantada. Todos esses fatores 

influenciam na disponibilidade de nutrientes e estão relacionados aos desequilíbrios 

fisiológicos e má formação das mudas (Schmitz et al. 2002; Dantas et al. 2009; Schiavo et al. 

2010). 

Outra característica importante de substratos de boa qualidade é a física. Nos estádios 

iniciais de desenvolvimento, a planta é vulnerável ao ataque de microrganismos e intolerante 

ao déficit hídrico (Cunha et al. 2006). Solos e substratos são meios porosos, formados por 

sólidos e por espaços, preenchidos ou não por água ou ar. Os espaços entre os materiais 

sólidos propiciam as trocas gasosas entre o substrato e a atmosfera, e determinam os 

movimentos e drenagem da água no vaso. Compreender e mediar a dinâmica relação entre 

sólidos e os poros no substrato é vital para se ter êxito na produção de mudas (Schiavo et al. 

2010). 

A germinação de sementes e a iniciação do crescimento radicular e da parte aérea 

estão associadas à formação de macro e microporosidades nos substratos. A macroporosidade 

proporciona boa capacidade de aeração e drenagem do excesso de água, enquanto as 

microporosidades promovem a retenção e disponibilidade de água e nutrientes no alcance das 

raízes da planta. Não esquecendo que cada constituinte tem superfície específica, o que afeta a 

quantidade de microporos do substrato (Oliveira et al. 2008). 

A maneira de aperfeiçoar a textura do substrato é por meio da adição de materiais 

orgânicos. A combinação de matéria orgânica ao substrato propicia boas condições físicas, 

retém umidade e fornece alguns nutrientes e micro-organismos benéficos, necessários ao 

crescimento das mudas (Cunha et al. 2006; Dantas et al. 2009; Schiavo et al. 2010; Souchie et 

al. 2011). 

A maioria dos viveiros florestais usa diversos tipos de compostos orgânicos na 

composição de substratos (Freire et al. 2017). A fonte orgânica mais comum a ser utilizada é 

o esterco bovino, principalmente em mudas de café, hortaliças ou plantas arbóreas, porém 

nem sempre o uso é indicado, o valor e confiabilidade do local de origem podem 

comprometer a utilização desse material (Cunha et al. 2006). Por isso, é recomendado o 

estudo de outros materiais para compor a matéria orgânica do substrato. 
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Apesar de relatos na literatura mostrando que a adição de resíduos orgânicos no solo é 

benéfica para leguminosas, resultando em maior nodulação, crescimento e produção de 

fitomassa (Sousa et al. 2015). Também há relatos de que substratos ricos em nitrogênio 

inibem a nodulação de leguminosas e prejudicam a eficiência da inoculação de estirpes. A 

relação C/N inibe ou incentiva a criação de nódulos nas mudas (Freire et al. 2017). Dessa 

forma é preciso ter bom senso na escolha das quantidades de componentes orgânicos a serem 

colocados nos substratos, dado que no campo muitas vezes o ambiente é mais adverso e 

mudas bem estabelecidas, tem maiores chances de sobrevivência. 

Apesar de pouco lembrados, os componentes biológicos dos substratos também podem 

ser usados para favorecer o desenvolvimento e desempenho das plantas, inclusive pós-plantio. 

O processo de produção de mudas pode ser otimizado com a inoculação de microrganismos 

benéficos, como fungos micorrízicos arbusculares (FMA), que apresentam capacidade de 

aumentar a absorção de nutrientes de baixa mobilidade no solo, principalmente o fósforo (P), 

e ainda conseguem reter, em seu micélio, elementos que se encontram em níveis tóxicos, 

oferecendo vantagens adaptativas principalmente em plantios em áreas degradadas, reduzindo 

do uso de fertilizantes químicos e favorecendo o crescimento e desenvolvimento das plantas, 

antecipando o transplante e aumentando as chances de sobrevivência no viveiro e 

posteriormente no campo (Schiavo et al. 2010; Pedone-Bonfim et al. 2018). 

Em plantas de leguminosas, também é possível a simbiose com rizóbios, que são 

eficientes na absorção de nitrogênio (N). Estabelecendo-se dupla simbiose entre micorrizas e 

rizóbios, a muda pode capturar com melhor eficiência os nutrientes nitrogênio e o fósforo, 

provendo melhores condições fisiológicas às mudas, o que resulta em maior tolerância da 

muda às características físico-químicas inadequadas do solo, proporcionando maiores chances 

de estabelecimento (Tavares et al. 2016). 

Dificilmente encontramos apenas um material com todas as características físicas, 

químicas e biológicas que atendem as condições para maior crescimento e desenvolvimento 

das plantas. Por isso a importância das combinações entre diversos constituintes, podendo ser 

materiais comerciais e não comerciais usados durante a propagação das espécies florestais 

(Dantas et al. 2009; Schiavo et al. 2010; Butzke et al. 2018). Durante a formação de um 

substrato, deve-se observar, principalmente, suas características físicas e químicas finais, a 

demanda da espécie a ser plantada, e os aspectos econômicos como baixo custo e grande 

disponibilidade de materiais (Oliveira et al. 2008; Dantas et al. 2009). 

Substratos comuns são a base de terra de subsolo, solo mineral, areia e vermiculita, 

porém esses materiais são pobres em matérias orgânicas, sendo necessários outros 
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componentes alternativos ricos em resíduos orgânicos, como resíduos da agroindústria, o pó e 

fibra de coco semidecomposta, casca de arroz (in natura, carbonizada ou queimada), 

poliextrileno expandido (isopor), espuma fenólica, compostos de biossólidos, húmus de 

minhoca, produtos da madeira como serragem e maravalha, compostos de lixo domiciliar 

urbano como lodo de esgoto e resíduos de cozinha, compostos de restos de poda, 

vermicomposto, lã-de-rocha, turfa, estercos variados, bagaço de cana, casca de pinus moída, 

fino de carvão, extrato pirolenhoso, além de outros materiais orgânicos decompostos afins e 

fertilizantes minerais (Cunha et al. 2002; Zanetti et al. 2003; Cunha et al. 2006; Oliveira et al. 

2008; Schiavo et al. 2010; Sousa et al. 2015; Oliveira et al. 2016; Butzke et al. 2018; 

Franceschi et al. 2018). 

O biochar ou carbono pirogênico é originado do processo de pirólise de biomassa e 

pode ser uma excelente estratégia econômica e ambiental de aproveitamento de resíduos, 

tendo sido usado como excelente condicionante em solos de baixa fertilidade natural (Souchie 

et al. 2011; Marimon Júnior et al. 2012; Lima et al. 2016; Rezende et al. 2016). Podendo 

contribuir com melhorias nas propriedades químicas e físicas do solo, elevando os níveis de 

pH, Ca trocável, P extraível, CTC, e na capacidade de agregação das partículas do solo. Esse 

mesmo efeito pode ser esperado nos substratos de mudas em viveiro contendo solos de terra 

preta, ricos em carvão, sendo necessário o aprofundamento dos estudos que atestem essa 

afirmação (Souchie et al. 2011). 

 

6.3. Características botânicas, distribuição geográfica e informações gerais das 

espécies pesquisadas 

6.3.1. Mimosa caesalpiniifolia Benth. 

Sinônimo: M. caesalpiniaefolia Benth. 

 

Sabiá ou Sansão-do-campo é uma arvore da família Fabaceae, subfamília 

Mimosaceae. É nativa da caatinga do Nordeste do Brasil entre os estados MA, PI e PE. Planta 

espinhosa nos ramos, medindo em torno de 7-10 m de altura. Possui folhas compostas 

bipinadas, geralmente com 6 pinas opostas (Figura 1.a), cada uma com 4-8 folíolos, medindo 

de 3-8cm de comprimento e sem pelos. Florescem (Figura 1.b) em meados de novembro a 

março e frutificam (Figura 1.c) em setembro-novembro, produzindo grande quantidade de 

sementes viáveis. É tolerante a seca, desenvolve bem em solos profundos e férteis, mas 
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também em solos pobres, pedregosos e secos, tanto em formações primárias como 

secundárias (Lorenzi 2002; Lacerda et al. 2006; Souza et al. 2009). 

Esta planta, além de fornecer madeira pesada de boa qualidade para usos externos, 

como estacas, moirões, e também para produção de lenha e carvão (Figura 1.d). Apresenta 

características ornamentais e pode ser usada como forrageira em épocas de seca. Por ser uma 

planta pioneira e de rápido crescimento, é muito usada em plantios heterogêneos na 

recuperação de áreas degradadas e em reflorestamentos de áreas de proteção permanente 

(Lorenzi 2002; Lacerda et al. 2006; Souza et al. 2009; Forzza et al. 2010). Devido a 

dormência das sementes, é necessário o uso de tratamento pré-germinativo, com imersão em 

água quente a 90ºC por um minuto, com posterior choque térmico com água fria (Leal et al. 

2008). 

Vários estudos já foram feitos utilizando diferentes componentes em misturas de 

substratos, como composto orgânico, pó de coco, resíduo de sisal, areia, Latossolo Amarelo 

Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico, fosfato de rocha e solos de áreas degradadas pela 

mineração de manganês, e terriço de área de mata preservada, constatando que a espécie tem 

potencial como fitoestabilizadora de metais pesados no solo (Lacerda et al. 2006; Oliveira e 

Alixandre 2013; Tavares et al. 2016; Garcia et al. 2017). Substratos comerciais compostos de 

casca de pinus decomposta, esterco bovino decomposto, fibra de coco, vermiculita e 

fertilizante químico também foram estudados (Melo et al. 2018). 

  
(a) (b) 
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(c) (d) 

Figura 1. Folhas compostas de Mimosa caesalpiniifolia (a), sua inflorescencia (b), vagens (c), 

e utilidade como carvão (d).  
Fonte: Souza, L.A.G. 

 

6.3.2. Clitoria fairchildiana Howard 

Sinônimos: Centrosema spicata Glaz, Centrosema racemosa Benth, Neurocarpum recemosum Pohl e 

Ternatea racemosa (Benth.) Kuntze. 

 

A leguminosa arbórea Palheteira ou Sombreiro (Fabaceae, Papilionoideae), é nativa do 

Brasil, e ocorre nas caatingas, e na floresta Amazônica, abrangendo grande parte dos Estados 

do Nordeste e Norte do Brasil. Mede entre 6-12m de altura, tronco curto e de casca lisa (Figua 

2.a). Folhas compostas trifolioladas (Figura 2.b), são caducas e estipuladas. Os folíolos são 

glabos na face superior e seríceos-pubescentes na face inferior. A inflorescência é em racemos 

terminais de coloração azul-violeta (Figura 2.c) que se abrem no verão entre abril e maio, e o 

amadurecimento das vagens (Figura 2.d) é em entre maio-julho, quando as folhas começam a 

cair (Lorenzi 2002; Souza et al. 2009; Forzza et al. 2010). 

A madeira moderadamente é pesada, fácil de trabalhar e de baixa durabilidade, ideal 

para construção civil e confecção de brinquedos e caixotes. Também é muito indicada como 

planta ornamental sendo cultivada inicialmente no Rio de Janeiro como árvore da arborização 

urbana, e em seguida expandiu-se para muitas cidades brasileiras. Apresenta características de 

formação secundária e preferência por solos férteis e úmidos, porém é muito indicada para 

recuperação de áreas degradadas e como componente de sistemas agroflorestais por 

apresentar rusticidade e rápido crescimento, sendo utilizada para esse fim em outros países 

como nos Estados Unidos, Ásia, Caribe, Colômbia e Venezuela (Lorenzi 2002; Souza et al. 

2009). 
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A produção de mudas da espécie pode ser feita utilizando estacas em variados 

substratos com areia, solo, casca de eucalipto, mantidas em caixas plásticas e em ambiente 

protegido, como casa de vegetação (Silva et al. 2017), ou em substratos constituído, em 

maioria, de composto orgânico bovino, mistura de terra preta, cama de aviário (Silva et al. 

2011). Outras formas de propagação, são por via de germinação em sementeiras, usando 

substratos Plantmax, vermiculita, areia, com profundidade de plantio igual ou superior a 2cm 

(Silva e Cesarino 2014), ou através do plantio direto em sacos específicos para produção de 

mudas, com mistura de solo argiloso e matéria orgânica em partes iguais e sombreamento de 

30% (Portela et al. 2001). 

 

 

(a) (b) 

 

 

(c) (d) 

Figura 2. Aspecto geral de Clitoria fairchildiana (a), suas folhas compostas (b), inflorescencia 

(c), e vagens (d). 
Fonte: Souza, L.A.G. 
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Resumo 

A terra preta antropogênica (TP) é rica em macro e micronutrientes que podem ser usados 

como fonte nutricional em misturas substratos para produção de espécies arbóreas, o que pode 

resultar em redução de custos de viveiristas. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da 

incorporação de TP ao substrato de produção de mudas de palheteira (Clitoria fairchildiana, 

Howard). Foram testados cinco tratamentos compostos pela mistura 3:2 de solo argiloso e 

areia + fertilização química; 3:2 de solo argiloso e areia + 0,4, 0,8, 1,2 e 1,6 partes de TP, para 

obter proporções de 7,4, 13,8, 19,3 e 24,2% de TP na mistura (v:v:v). Cada tratamento foi 

composto por nove repetições, totalizando 45 mudas avaliadas, em delineamento 

experimental inteiramente casualizado (DIC). A altura e diâmetro do colo foram avaliadas a 

cada mês, durante 123 dias. Ao terceiro dia foi feita a inoculação das estirpes de rizobio Inpa 

943, Inpa 944 e Inpa 945. Após a avaliação final, o caule, folhas, raízes e os nódulos foram 

colocados em estufa, a 600C para secagem. Após 72 horas, foram retirados e pesados para 

avaliação do crescimento das mudas com uso das misturas. A qualidade das mudas também 

foi avaliada pelo índice de qualidade de Dickson (IQD). A combinação de 3:2:0,8 de solo 

argiloso, areia e terra preta (com 13,8% de TP) apresentou maiores valores em todas as 

variáveis de crescimento, desenvolvimento e nodulação das mudas inoculadas. Conclui-se que 

o uso de TP pode ser alternativa para o suprimento de nutrientes na produção de mudas de 

palheteira. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Silvicultura, produção de mudas, mistura-substrato, leguminosas 

arbóreas, nodulação. 

 

ABSTRACT 

Anthropogenic dark earth (TP) is rich in macro and micronutrients that can be used as a 

nutritional source in substrate mixtures for the production of tree species, which can result in 

cost savings for nurserymen. The objective of this work was to evaluate the effect of 

incorporating TP into the production substrate of palheira seedlings (Clitoria fairchildiana, 

Howard). Five treatments were tested, consisting of a 3:2 mixture of clayey soil and sand + 
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chemical fertilization; 3:2 of clayey soil and sand + 0.4, 0.8, 1.2 and 1.6 parts of TP, to obtain 

proportions of 7.4, 13.8, 19.3 and 24.2% of TP in the mix (v:v:v). Each treatment consisted of 

nine replications, totaling 45 seedlings evaluated, in a completely randomized experimental 

design (DIC). The height and diameter of the cervix were evaluated every month for 123 

days. On the third day, the inoculation of the rhizobia strains Inpa 943, Inpa 944 and Inpa 945 

was carried out. After the final evaluation, the stem, leaves, roots and nodules were placed in 

an oven at 60ºC for drying. After 72 hours, they were removed and weighed to evaluate the 

growth of the seedlings using the mixtures. The quality of the seedlings was also evaluated 

using the Dickson Quality Index (IQD). The 3:2:0.8 combination of clayey soil, sand and terra 

preta (with 13.8% of TP) showed higher values in all variables of growth, development and 

nodulation of the inoculated seedlings. It is concluded that the use of TP can be an alternative 

for the supply of nutrients in the production of palheteira seedlings. 

 

KEY WORDS: Forestry seedling production, substrata mixture, nitrogen fixing tree, 

nodulation. 

 

1. Introdução 

 

Técnicas adequadas de preparo das misturas de substrato são indispensáveis para o 

aumento da qualidade morfológica na produção de mudas. Substratos de baixa qualidade, que 

não suprem as necessidades físicas e nutricionais da muda, afetam a sobrevivência das plantas 

após o plantio no local definitivo (Tucci et al. 2009; Dutra et al. 2012). Desse modo, o 

substrato para produção de mudas florestais deve apresentar boas características físicas, 

químicas e biológicas, favorecendo a expressão do máximo potencial de desenvolvimento da 

planta (Dutra et al. 2016). 

A maneira de aperfeiçoar o substrato é pela adição de materiais orgânicos. A 

combinação de matéria orgânica ao substrato propicia condições físicas, retém umidade e 

fornece alguns nutrientes e micro-organismos benéficos, necessários ao crescimento das 

mudas (Cunha et al. 2006; Dantas et al. 2009; Schiavo et al. 2010; Souchie et al. 2011). A 

maioria dos viveiros florestais usa diversos tipos de compostos orgânicos na composição de 

seus substratos (Freire et al. 2017).  

Substratos comuns são a base de terra de subsolo, solo mineral, areia e vermiculita, 

porém, esses materiais são pobres em matérias orgânicas, sendo necessários outros 

componentes alternativos ricos em resíduos orgânicos. Vários são os materiais alternativos 

que podem ser usados como fonte de matéria orgânica e nutrientes, como: húmus de minhoca 

(Cunha et al. 2002), subprodutos do carvão vegetal (Zanetti et al. 2003), lodo de esgoto 
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(Cunha et al. 2006), composto orgânico (Sousa et al. 2015), vermicomposto (Franceschi et al. 

2018) e Terra Preta Antropogênica (TPA) (Oliveira et al. 2008). 

Na composição das TPA, há altas concentrações de carvão vegetal formado a partir de 

fogueiras domésticas de comunidades indígenas (Kämpf e Kern 2005). A queima e acúmulo 

de diversos componentes orgânicos ao longo dos anos conferem a esse solo maior 

disponibilidade de nutrientes necessários ao desenvolvimento vegetal (Neves et al. 2003). Por 

esta razão, solos de TPA são amplamente usados na agricultura de comunidades locais de 

ocorrência deste tipo de solo. Alguns estudos já foram feitos utilizando TPA como 

componente de substratos de espécies florestais (Silva et al. 2011; Falcão et al. 2009). 

A flora brasileira contém várias espécies madeiráveis com potencial de uso para fins 

comerciais e ambientais.  Entre estas espécies, plantas leguminosas da família Fabaceae. Esta 

família é capaz de fixar N2 através da simbiose com rizobactérias presentes no solo, o que as 

tornam mais indicadas para recuperação de áreas degradadas ou como fonte nutricional em 

consórcios econômicos. 

A leguminosa arbórea Palheteira ou Sombreiro (Clitoria fairchildiana Howard, 

Fabaceae, Papilionoideae), é nativa do Brasil, e ocorre nas caatingas, e na floresta Amazônica, 

abrangendo grande parte dos Estados do Nordeste e Norte do Brasil. (Lorenzi 2002; Souza et 

al. 2009; Forzza et al. 2010). 

Apresenta madeira moderadamente pesada, fácil de trabalhar e de baixa durabilidade, 

ideal para construção civil e confecção de brinquedos e caixotes. Também é muito indicada 

como planta ornamental sendo cultivada inicialmente no Rio de Janeiro como árvore da 

arborização urbana, e em seguida expandiu-se para muitas cidades brasileiras. Apresenta 

características de formação secundária e preferência por solos férteis e úmidos, porém é muito 

indicada para recuperação de áreas degradadas e como componente de sistemas agroflorestais 

por apresentar rusticidade e rápido crescimento, sendo utilizada para esse fim em outros 

países como nos Estados Unidos, Ásia, Caribe, Colômbia e Venezuela (Lorenzi 2002; Souza 

et al. 2009). 

Dependendo da composição da mistura substrato e da quantidade de matéria orgânica 

empregada na mistura, os teores de nitrogênio (N) podem ser muito elevados, o que influencia 

na formação de nódulos das leguminosas. Quase a totalidade de nitrogênio no solo está na 

matéria orgânica (Marschner 1990). Apesar de relatos na literatura mostrando que a adição de 

resíduos orgânicos no solo é benéfica para leguminosas, resultando em maior nodulação, e 

crescimento e produção de fitomassa (Sousa et al. 2015). Também há relatos de que 

substratos ricos em nitrogênio inibem a nodulação de leguminosas e prejudicam a eficiência 
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da inoculação de estirpes. A relação C/N inibe ou incentiva a criação de nódulos nas mudas 

(Freire et al. 2017). 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a influência de diferentes concentrações de 

TPA no crescimento e desenvolvimento de mudas de Clitoria fairchildiana, bem como a 

resposta de inoculação de rizóbios nos mesmos substratos. 

 

2. Materiais e métodos 

 

Para avaliar o efeito do uso de terra preta antropogênica empregada como fonte de 

nutrientes na mistura substrato de produção de mudas florestais, foi conduzido ensaio 

experimental nas dependências do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – Inpa, em 

Manaus, AM. A espécie selecionada para a pesquisa foi a leguminosa arbórea nodulífera 

palheteira (Clitoria fairchildiana Howard). 

Os trabalhos se desenvolveram no Campus do Inpa V-8, no Laboratório de 

Microbiologia do Solo – LMS/Inpa e no viveiro de produção de mudas. A obtenção de 

sementes de palheteira foi feita após a coleta em uma árvore matriz no Campus do Inpa. Após 

a coleta e secagem dos frutos sob sombra por 48 h, as sementes foram extraídas manualmente.  

A germinação das sementes foi conduzida em sementeiras, constituídas por caixas 

plásticas nas dimensões de 80 x 60 x 20 cm, preenchidas com areia lavada e com furos para 

drenagem da água de irrigação e sob galpão aberto, coberto com telhas de amianto, piso 

cimentado e bancadas de madeira.  

As sementes de palheteira são discoides com 1,3 ± 0,1 cm de comprimento e largura e 

de 2,8 ± 1,1 mm de espessura e peso unitário de 0,37 ± 0,17 g (n = 10). Antes da semeadura, 

as sementes de palheteira foram embebidas em água por 24 h à temperatura ambiente. A 

semeadura foi feita em sulcos paralelos na areia, a 0,5 cm de profundidade e mantida irrigação 

diária, manual. O transplantio foi efetuado aos 30 dias após a semeadura, quando as plântulas 

apresentaram dois pares de folhas definitivas, com ± 27,0 cm de altura, e em raiz nua. 

O viveiro de produção de mudas era tipo permanente, constituído por estrutura 

metálica, com cobertura de tela sombrite com 60 % de luz incidente e o experimento ocupava 

a área de 8 x 11 m, em piso cimentado e cercado lateralmente. A irrigação das mudas foi feita 

manualmente, com mangueira plástica. 

No preparo da mistura do substrato base, na proporção 3:2 (v:v), foram utilizados solo 

argiloso (Latossolo Amarelo distrófico) e areia. O solo argiloso foi coletado nos primeiros 10 
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cm de profundidade, em área de floresta tropical, localizada na BR 174, Km 45, na Estação 

Experimental de Fruticultura Tropical, do INPA, no município de Manaus, AM. A areia foi 

adquirida no mercado de materiais de construção, na cidade de Manaus. 

A Terra Preta antropogênica, foi coletada no Ramal do Japonês, município de 

Manacapuru, AM em área de agricultores familiares, que produzem hortaliças e com 

coordenadas geográficas: latitude de 03º 14’ S e longitude de 60º 41’ W, obtidas com GPS 

Garmin e distante das bordas de transição. Antes do preparo das misturas substratos, todos os 

materiais foram submetidos à secagem sob sombra por 48 h, extraindo-se raízes grossas e 

resíduos grosseiros. Em seguida, o solo, areia e TP, foram peneirados em malha de 2,0 cm. 

Uma amostra de cada componente foi separada para análise química em laboratório. 

Os recipientes utilizados para repicagem das mudas, foram sacos de polipropileno 

preto, com capacidade para 2,0 kg de mistura substrato, com dimensões de 23 x 16 cm e 

diâmetro de 11 cm após preenchimento. O preparo das misturas substratos consistiu na 

combinação de solo argiloso, areia e terra preta antropogênica (TP), com base volumétrica 

(v:v:v), em balde de 20 L, constituindo os seguintes tratamentos: 

1. Mistura 3:2:0 de solo argiloso e areia + adubação mineral (0,0% de TP). 

2. Mistura 3:2:0,4 de solo argiloso, areia e terra preta (7,4% de TP). 

3. Mistura 3:2:0,8 de solo argiloso, areia e terra preta (13,8% de TP). 

4. Mistura 3:2:1,2 de solo argiloso, areia e terra preta (19,3% de TP). 

5. Mistura 3:2:1,6 de solo argiloso, areia e terra preta (24,2% de TP). 

 

No tratamento de adubação mineral, as recomendações de correção do solo foram 

baseadas nas prescrições de alto insumo, adaptadas de Cravo et al. (1990), adicionando-se N, 

P, K, Ca+Mg sendo, 100 kg ha-1 de N (ureia com 45 % de N), parcelada em duas aplicações 

em cobertura, aos 2 e 30 dias do transplantio; 200 kg ha-1 de P2O5 (superfosfato triplo com 42 

% de P2O5), 150 kg ha-1 (cloreto de potássio com 58 % de K2O) e 500 kg ha-1 de calcário 

dolomítico (Ca+Mg, produto comercial). Para os micronutrientes foi preparada uma solução 

líquida constituída por: 3,95 g de CuSO4.5H2O; 2,23 g de ZnSO4.7H20; 0,25 g de H3BO3; 0,50 

g de Na2MoO4.2H2O; 5,00 g de FeSO4.7H2O; 5,00 g de ácido cítrico e 250 mL de água 

destilada (Eira et al., 1972), aplicada com pipeta, na quantidade de 1 mL kg-1 de solo, também 

aos 2 e 30 dias após transplantio. 

As mudas foram inoculadas com estirpes da coleção de rizóbios do LMS-Inpa, 

utilizando-se como inóculo, um coquetel de estirpes pré-selecionadas para a palheteira 

(Souza, 2013). No preparo do inoculante, empregou-se o meio de cultura à base de manitol e 
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extrato de levedura (YM), sem Agar (Vincent, 1970), com ajuste para pH 6,0. Em meio 

líquido, as estirpes Inpa 943, Inpa 944 e Inpa 945, foram incubadas em agitador líquido 

vertical por 10 dias e combinadas em coquetel com igual volume. A inoculação foi feita aos 3 

e 33 dias após o transplantio, distribuindo-se 5 mL planta-1 do inóculo na base do colo das 

plantas. 

O início do experimento foi a partir do transplantio. Durante o enviveiramento, o 

crescimento da palheteira foi acompanhado por medidas regulares da altura e diâmetro do 

colo das mudas, aos 3, 33, 62, 91 e 120 dias. Para a altura, foi considerada a distância entre o 

nível do solo e o meristema apical das mudas, medido com régua milimetrada. O diâmetro do 

colo foi medido na base do caule, ao nível do solo, com paquímetro digital. Posteriormente, 

foi calculada a velocidade de crescimento, pelas taxas de incremento mensal, considerando-se 

as medidas no 3º e aos 120 dias após o transplantio, pela fórmula (h2-h1/t2-t1).30, onde h2 e h1 

equivalem às medidas da altura ou do diâmetro do colo efetuadas no tempo t2 e t1, 

respectivamente (Benincasa 1988). 

No viveiro, os tratos culturais realizados foram limpezas regulares, remoção manual de 

plantas invasoras ou de ocasionais insetos visitantes, e irrigação diária com mangueiras 

plásticas e reposicionamento de mudas tombadas. Na colheita das mudas, aos 120 dias e, após 

a lavagem das raízes em água corrente, o sistema radicular foi seccionado da parte aérea. Em 

seguida, a parte aérea foi embalada em saco de papel para a secagem. Após a limpeza das 

raízes, os nódulos foram retirados e contados. As raízes e nódulos, foram também embalados 

para a secagem, feita em estufa a 65ºC por 72 h. 

Após a secagem, foi feita a pesagem da parte aérea inteira e, em seguida, a do caule. A 

biomassa foliar foi calculada pela diferença entre a biomassa da parte aérea e a do caule. As 

biomassas das raízes e nódulos após secagem também foram avaliadas. Como variáveis 

complementares, foi calculada a biomassa total, obtida pela soma da parte aérea e das raízes, e 

também os valores da relação raiz/parte aérea. A nodulação nas raízes foi avaliada pelo 

número e biomassa dos nódulos, e para o peso específico dos nódulos, foi calculado pela 

razão entre a biomassa dos nódulos secos e o número de nódulos, dado em mg nódulo-1. 

Como medida complementar para avaliação da qualidade das mudas, foi usado o 

Índice de Qualidade de Dickson – IQD (Dickson et al. 1960), aos 120 dias de enviveiramento. 

Assim, para cada combinação de mistura substrato, o cálculo foi feito pela seguinte fórmula: 

IQD =PMST/([H (cm) / DC(mm)] + [PMSPA(g) / PMSR (g)]) 
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Onde: H foi a altura do solo a gema apical; DC o diâmetro do colo; PMST foi o peso 

da matéria seca total; PMSPA o peso de matéria seca da parte aérea; e, o PMSR, peso de 

matéria seca das raízes. 

Cada combinação das misturas de substratos, foi submetida às análises físico-químicas 

através de amostras compostas, constituídas por cinco sub-amostras homogeneizadas de ± 50 

g dos solos de terra preta e Latossolo. As determinações foram realizadas no Laboratório de 

Solos da Universidade Federal do Amazonas - UFAM e seguiram a metodologia proposta no 

Manual de métodos de análise de Solo (EMBRAPA, 2017). 

Após a secagem e peneiramento foram feitas determinações de granulometria (método 

de pipetas), o pH foi medido por meio de eletrodo combinado imerso em solução de CaCl2; 

para a acidez potencial foi feita a extração com solução tamponada de acetato de cálcio 1 mol 

L-1 pH 7,0. O fósforo foi obtido através da solubilização das formas fosfatadas minerais e 

orgânicas pelo 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. A capacidade de troca de cátions, soma de bases e 

saturação por bases, foram obtidas através de cálculos. 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado (DIC), constituído por 

cinco tratamentos e 9 repetições, totalizando 45 unidades experimentais. Para o 

processamento estatístico, os dados foram submetidos à ANOVA pelo programa R e, a 

comparação das médias, pelo teste de Tukey ao nível de 1% ou 5% de probabilidade. Nas 

análises, os dados da contagem do número de nódulos foram transformados em γx + 0,01 

(Centeno, 1990). 

A eficiência da nodulação radicular nas mudas de palheteira, foi avaliada pela 

correlação das variáveis independentes da biomassa nodular com a biomassa da parte aérea e 

a biomassa total, gerando o R2 e a equação de regressão. Nas comparações do efeito da terra 

preta no substrato, considerou-se as respostas do tratamento de fertilização química na mistura 

substrato 3:2:0 + adubação química, para as estimativas (%) do desenvolvimento relativo em 

biomassa foliar e biomassa total, após secagem. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Uso de terra preta antropogênica na mistura substrato e os efeitos no crescimento de 

mudas de palheteira. 
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Durante a fase de viveiro, com uso da terra preta (TP) na mistura-substrato, as mudas 

de palheteira apresentaram sanidade e tempo de formação para o plantio definitivo, de 120 

dias. O crescimento das mudas em resposta à fertilização química da mistura substrato e aos 

diferentes níveis de TP na mistura, não diferiu significativamente na altura e no incremento 

mensal aos 120 dias de viveiro, mas afetou significativamente o diâmetro do colo e no 

incremento desta variável (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Medidas da altura e diâmetro do colo em mudas de palheteira (Clitoria 

fairchildiana), formadas na mistura substrato do tipo 3:2 de solo argiloso e areia (v:v), 

com adubação química ou com a adição de doses crescentes de terra preta antropogênica 

(TP), aos 120 dias de enviveiramento. (n = 9) *1*2 

Níveis de TP (%) Altura (cm) 
Diâmetro do 

colo (mm) 

Incremento mensal 

Altura (cm mês-1) 
Diâmetro do colo 

(mm mês-1) 

0,0 + adubação 50,8 a 6,1 a 5,8 a 1,0 a 

7,4 48,0 a 5,2 b 5,2 a 0,7 bc 

13,8 47,6 a 6,3 a 5,4 a 1,0 a 

19,3 47,7 a 5,7 ab 5,3 a 0,9 ab 

24,2 43,7 a 5,1 b 4,0 a 0,6 c 
Teste F 1,70ns 11,15** 2,47ns 10,53** 

Coef. var. (%) 12,19 8,46 24,97 18,12 
*1 Os níveis de TP correspondem às proporções: 3:2:0+adubação química; 3:2:0,4; 3:2:0,8; 3:2:1,2; e, 3:2:1,6 de solo 

argiloso, areia e terra preta respectivamente (v:v:v); *2 – Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si no nível de 1 

% de probabilidade, no teste de Tukey. ns – não significativo; ** - significativo a 1% de probabilidade (p ≤ 0,01). 

 

Estudando o desenvolvimento de palheteira em substratos constituídos por diferentes 

proporções de composto orgânico de restos de podas, lixo urbano e latossolo em mudas de 

palheteira inoculadas com rizóbios, Silva et al 2020 constatou que altas doses de compostos 

orgânicos são prejudiciais para o crescimento e nodulação de palheteiras. Usando substrato 

com diferentes proporções de esterco, casca de arroz carbonizada, fibra de coco e vermiculita, 

Melo et al (2014) constatou que o aumento de esterco favoreceu o crescimento de Eucalyptus 

grandis e inibiu o crescimento de Eremanthus erythropappus, mostrando que doses menores 

de composto orgânico são benéficas ao crescimento de algumas espécies florestais e maléfico 

para outros. Apesar de algumas espécies apresentarem má resposta à adubação no início de 

sua formação, outras como o Enterolobium contortisiliquum, apresentam resposta positiva ao 

substrato formado a partir de 80% de composto de resíduos e 20% de latossolo, sem calagem 

(Nóbrega et al., 2008), e Swietenia macrophylla que apresentou preferência por substrato com 

o pH previamente corrigido e adubado com 100-300-200 kg.ha-1 de N-P205-K20 (Tucci et al. 

2007). 
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Foi verificado que, aos 120 dias de viveiro, a altura média das mudas de palheteira foi 

de 47,6 cm, não diferindo entre os substratos avaliados e evidenciando o potencial de uso de 

TP como fonte alternativa de nutrientes. A taxa média de incremento mensal da foi de 5,1 cm 

mês-1, também não foi influenciada significativamente pelo substrato de formação, embora na 

mistura com fertilizantes químicos tenha apresentado a média se valor mais alto da altura e de 

incremento de crescimento mensal que alcançou 5,8 cm mês-1 (Tabela 1). 

A palheteira apresenta alta rusticidade, sendo corriqueiramente usada em projetos de 

reflorestamento e recuperação de áreas degradadas (Lorenzi 2002). A falta de diferenças 

significativas em resposta da altura pode estar diretamente relacionada à sua origem em solos 

amazônicos, onde apesar de preferir solos férteis e úmidos, também se desenvolve em solos 

pobres em nutrientes. Silva et al. 2017 também destacaram, que o vigor das plântulas é 

essencial para o estabelecimento da palheteira em viveiro. Sendo uma espécie fotoblásticas 

neutras, não há importância quanto a luminosidade durante a fase de germinação, porém 

sementes de cor marron, de vagens retiradas recentemente da matriz e que apresentem 

sanidade, são essenciais para a formação de plântulas saudáveis (Alves et al. 2012; Alves et 

al. 2013) 

Para as avaliações intermediárias feitas aos 3, 33, 62 e 91 dias as medidas da altura 

também não diferiram significativamente entre as misturas substrato. Aos 91 dias de 

enviveiramento, as mudas de palheteira já apresentavam médias de 44,3 cm de altura, e 5,1 

mm de diâmetro do colo. Entre viveirista, as leguminosas arbóreas como a palheteira são 

reconhecidas muitas vezes como espécies de rápido crescimento, podendo ser classificada 

como uma espécie tanto clímax, como secundária inicial (Ferreira et al., 2007; Miranda Neto 

et al., 2017). 

Estudando o desenvolvimento de palheteira inoculadas com rizóbios, Freitas et al. 

(2016) usando uma mistura de latossolo, areia na proporção de de 3:2 (v:v) e mais a adição de 

esterco bovino ou diferentes concentrações de carvão vegetal encontraram média de 34,9 cm 

em altura e média de 4,5 mm em diâmetro do colo aos 90 dias após a repicagem. Scalon et al. 

(2006), avaliando o desempenho de palheteira em substrato composto por solo argiloso 

adubado por 2 Kg/m3 de NPK 4-14-8 e vários níveis de sombreamento, encontraram médias 

de 16,39 cm de altura e 5,79 mm em diâmetro do colo aos 123 dias após a repicagem no 

viveiro.  

Para algumas espécies florestais, a dimensão do diâmetro do colo das mudas é muitas 

vezes aplicada como um indicador de qualidade (Reis et al. 2016), e a presença de níveis de 

TP na mistura substrato afetou significativamente tanto as médias diamétricas como o 
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incremento mensal (Tabela 1). Para essa variável, foi evidenciado que doses mais baixas, 

como a da mistura 3:2:0,4 de solo argiloso, areia e TP, com 7,4% de TP e doses mais altas, 

como a mistura 3:2:1,6, com 24,2 % de TP, não favoreceram as medidas de diâmetro do colo 

das mudas, usando como comparação o substrato que foi adubado. 

Entretanto, as medidas do diâmetro do colo nos níveis intermediários de terra preta, 

apresentados na mistura 3:2:0,8 (13,8% de TP) e 3:2:1,2 (19,3% de TP), não diferiram do 

tratamento de adubação química, com respostas significativamente equivalentes. 

Possivelmente, as proporções de terra preta adequadas para o desenvolvimento de mudas da 

palheteira, considerando o seu potencial alternativo de fornecimento de nutrientes aos 

substratos, está entre 13,8 e 19,3 %, na combinação de materiais na mistura substrato. 

Oliveira (2021), estudando várias formulações de adubação para formação de mudas 

de palheteria constatou que para adubações ricas em N e K favorecem o crescimento em 

altura e diâmetro do colo em mudas em fase de viveiro. Acompanhando o desenvolvimento de 

um plantio de palheteira inoculadas com rizóbios em Latossolo Amarelo distrófico em três 

propriedades nas proximidades de Manaus que apresentava acidez elevada e altos teores de 

ferro e alumínio trocável, Meirelles (2013) apontou o crescimento o crescimento inicial em 

altura e diâmetro no nível do solo com 26,6 e 3,5 cm mês-1, respectivamente, nas primeiras 28 

semanas após o plantio. 

Nas estimativas de incremento mensal em diâmetro do colo, a palheteira apresentou 

taxas de 0,9 mm mês-1, e, na mistura substrato 3:2:0,8 as taxas verificadas de 1,0 mm mês-1 

foram equivalentes aos do tratamento com fertilização química. Destaca-se que as menores 

taxas de incremento diamétrico das mudas de palheteira de 0,6 mm mês-1, ocorreram na 

mistura 3:2:1,6, onde se aplicou a maior proporção de TP entre as misturas testadas, 

evidenciando que doses muito elevadas de TP na combinação de materiais pode não favorecer 

algumas variáveis de crescimento destas plantas. 

 

3.2. Uso de terra preta antropogênica na mistura substrato e seus efeitos sobre a partição 

de biomassa de mudas de palheteira 

 

A formação de mudas de palheteira em mistura substrato onde a TP foi adicionada na 

combinação de materiais, influenciou significativamente (P<0,01), o desenvolvimento e 

partição de biomassa das plantas (Figura 1). A adição progressiva de TP na mistura substrato, 

nos níveis aqui avaliados, afetou o desenvolvimento da parte aérea (Figura 1a), das folhas 
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(Figura 1b), do caule (Figura 1c), das raízes (Figura 1d), e, por conseguinte, o 

desenvolvimento total das mudas (Figura 1e). Foi evidenciado que a TP tem potencial 

alternativo como fonte de nutrientes na mistura substrato, comparável ao emprego tradicional 

de fertilizantes químicos. Adicionalmente, foi estimado que as plantas que se desenvolveram 

na mistura substrato 3:2:0,8 (13,8% de TP), produziram 26,5% a mais de biomassa total e 

49,6% a mais de biomassa foliar, que as plantas estabelecidas na mistura tradicional com 

fertilização química (Figura 1e). 

Solos de TP apresentam altas concentrações de nutrientes essenciais ao 

desenvolvimento vegetal, o que pode favorecer o desenvolvimento de mudas de palheteira. 

Pessoa Júnior et al. (2012) encontraram doses superiores P, K. Ca, Mg, Zn, Mn e matéria 

orgânica em TP se comparados aos solos adjacentes. Falcão et al. (2003) também afirmam 

que o pH é mais elevado, e o baixo teor de Al é menor, diminuindo a toxidez por Al, que é 

muito comum em solos amazônicos.  

Aos 120 dias de enviveiramento, o desenvolvimento da parte aérea e das folhas das 

mudas de palheteira na mistura 3:2:0,8 (13,8% de TP) foi significativamente superior 

(P<0,01) ao tratamento com adubação química (Figura 1a,b), o que também se refletiu no 

desenvolvimento total da planta, como já mencionado (Figura 1e). A maior resposta do 

desenvolvimento aéreo e foliar das mudas, pode estar relacionada com a habilidade que as 

leguminosas arbóreas nodulíferas possuem de fixar N2, e, em mudas submetidas a inoculação, 

o acumulo de N é principalmente localizado no limbo. O Nitrogênio é responsável por uma 

grande parte no processo de formação do índice de área foliar, gemas vegetativas e floríferas, 

participando em vários processos fisiológicos na planta (Malavolta 2006). É possível que a 

autonomia em nitrogênio através da simbiose com bactérias tenha se refletido no 

desenvolvimento da planta inteira. 
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Figura 1. Medidas de partição de biomassa da parte aérea (a), das folhas (b), do caule (c), das 

raízes (d), biomassa total (e), e relação raiz/parte aérea (f) em mudas de palheteira 

(Clitoria fairchildiana), formadas na mistura substrato do tipo 3:2 de solo argiloso e areia 

(v:v), com adubação química (0,0) ou com a adição de doses crescentes de terra preta 

antropogênica, aos 120 dias de enviveiramento. (n = 9) *1*2  

*1 Os níveis de TP correspondem às proporções: 3:2:0+adubação química; 3:2:0,4; 3:2:0,8; 3:2:1,2; e, 3:2:1,6 v:v:v de solo 

argiloso, areia e terra preta respectivamente; *2 – Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si no nível de 1 % de 

probabilidade, no teste de Tukey. ** - significativo a 1% de probabilidade (p ≤ 0,01). 

 

Caçador (2011), ao analisar o desenvolvimento de palheteira em diferentes 

composições de substrato constituído de terra de subsolo, areia e diferentes compostos 

orgânicos, constatou que para mudas não inoculadas, o substrato composto por solo, areia e 

cama de aviário na proporção de 4:2:4 (v:v:v) foi o que proporcionou os maiores valores tanto 

para altura e diâmetro, como pra acúmulo de biomassa. Souza e Scholles (2013) ao avaliarem 

o efeito da adição de doses crescentes de composto lixo urbano no substrato de mudas de 

Albizia saman, Clitória fairchildiana e Enterolobium Contortisiliquum inoculadas com 

rizóbios, observou que apesar de o composto aumentar o pH e a disponibilidade de nutrientes 

favorecendo o crescimento de biomassa da parte aérea e absorção de N, também compromete 

a nodulação das espécies. 
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Nas partes lenhosas da planta onde o nitrogênio é menos cumulativo, tratando-se aqui 

do caule e das raízes, as respostas obtidas no desenvolvimento das mudas de palheteira não 

diferiram significativamente (P<0,01), da forma tradicional de fornecimento de nutrientes por 

adubação química da mistura substrato base (Figura 1c,d). Considerando que a adoção de TP 

na mistura substrato de formação de mudas de leguminosas arbóreas inoculadas, 

exemplificado aqui pela palheteira, favorece o acúmulo de biomassa nas mudas, é importante 

definir em que proporção este material deve ser adicionado. 

Silva et al. (2011) ao avaliarem o efeito a adição de composto orgânico de origem 

bovina, mistura de terra preta com cama aviária na proporção de 3:1 e apenas terra preta, no 

acúmulo de biomassa em estacas de Clitoria fairchildiana e Gliricidia sepium, constatou que 

não houve diferença significativa para o incremento da massa seca da raiz para todos os 

tratamentos. Da mesma forma, Freitas et al. (2013) não encontraram diferenças significativas 

na biomassa seca da raiz e do caule ao adicionar solo argiloso e areia na proporção de 3:2 

(v:v) mais esterco bovino e diferentes doses de carvão vegetal. Desta forma o crescimento da 

raiz independe da matéria orgânica do substrato, ou o teor de nutrientes presentes no solo. 

Assim, foi também observado que os níveis empregados nas misturas 3:2:0,4, 3:2:1,2 e 

3:2:1,6, que correspondem as proporções de 7,4, 19,3 e 24,2% de TP, mesmo não diferindo 

significativamente do substrato adubado quimicamente, não tiveram as maiores respostas. 

Nestas condições a mistura substrato de 3:2:0,8, de solo argiloso, areia e TP, com 13,8% de 

TP favoreceu os indicadores de crescimento da planta, a partição de biomassa e a formação 

das mudas de palheteira. 

O Índice de Qualidade de Dickson (IQD), é adotado muitas vezes como avaliação para 

definir se uma muda é de boa qualidade ou não. Segundo Dickson et al 1960, é um índice 

integrado de qualidade de mudas por abranger valores de crescimento e desenvolvimento das 

mudas. Marques et al. (2006) afirmaram que apesar da variação entre os valores de cada 

espécie, de forma geral, valores mais elevados são melhores. No presente estudo os números 

de IQD variaram entre 0,9 para 13,8% de TP, e 0,17 na mistura com adubação química. Em 

estudos prévios, Freire et al (2013) encontraram valores de IQD com média de 0,37 com o uso 

de substratos formado a partir de solo argiloso, areia e carvão vegetal, e Oliveira (2021) 

encontrou médias de IQD de 1,17 para substratos com diferentes adubações químicas. 

A relação raiz/parte aérea, calculada com os dados de biomassa das raízes e da parte 

aérea por ocasião da colheita. Como pode ser observado, não houve diferenças significativas 

nos valores de raiz/parte aérea entre as misturas substratos aqui avaliados pelo teste de Tukey 

(Figura 1f), entretanto o teste F revelou tendência de respostas nesta variável. Freire et al 
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(2013) e Oliveira (2021) encontraram valores de 2,76 e 2,06 em média. O valor mais próximo 

foi também relacionado com a mistura 3:2:0,8 (com 13,8% de TP), cuja média foi 0,37. 

Apesar do valor considerado inferior, as mudas avaliadas apresentaram aumento nas taxas de 

crescimento em altura e diâmetro. 

 

3.3. Uso de terra preta antropogênica na mistura substrato e seus efeitos sobre indicadores 

da nodulação em mudas de palheteira 

 

A palheteira tem sido reconhecida em muitos estudos, como uma leguminosa arbórea 

de fácil nodulação, classificando-se genericamente quanto a compatibilidade com rizóbios 

naturais do solo, no grupo de espécies “promíscuas” (Souza et al., 2007; Coelho et al., 2018), 

típicas nas Faboideae da tribo Phaseoleae. Em concordância com essa afirmação, 100% das 

mudas estavam noduladas aos 120 dias de enviveiramento e não foram identificadas 

diferenças significativas (P>0,05) no número de peso específico dos nódulos formados 

(Tabela 2). Assim, foi demonstrado que a presença de TP na mistura substrato não inibe a 

infecção das raízes, avaliada pelo número de nódulos formados, e, em mudas inoculadas de 

palheteira não afetou também o tamanho do nódulo formado, que é entendido indiretamente 

pelas estimativas de seu peso específico. 

 

Tabela 2. Número e peso específico de nódulos e valores calculados do Índice de Qualidade 

de Dickson em mudas de palheteira (Clitoria fairchildiana), formadas na mistura 

substrato do tipo 3:2 de solo argiloso e areia (v:v), com adubação química ou a adição de 

d de doses crescentes de terra preta antropogênica (TP), aos 120 dias de enviveiramento. 

(n = 9) *1*2 

Níveis de TP (%) 
Número de 

nódulos 

Peso específico 

(mg nódulo-1) 

Índice de Qualidade de 

Dickson 

Test. adubada 50 a 1,2 a 0,17 

7,4 39 a 1,3 a 0,15 

13,8 47 a 1,9 a 0,09 

19,3 32 a 1,6 a 0,12 

24,2 27 a 1,5 a 0,14 
Teste F 1,78ns 1,29ns - 

Coeficiente de variação (%) 28,92 45,69 - 
*1 Os níveis de TP correspondem às proporções: 3:2:0+adubação química; 3:2:0,4; 3:2:0,8; 3:2:1,2; e, 3:2:1,6 v:v:v de solo 

argiloso, areia e terra preta respectivamente; *2 – Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si no nível de 5 % de 

probabilidade, no teste de Tukey. ns – não significativo;  

 

Outros trabalhos têm demonstrado que níveis elevados de matéria orgânica na 

combinação de materiais da mistura substrato de leguminosas nodulíferas podem ser 
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prejudiciais ao funcionamento da fixação biológica de N2. Ao adicionar crescentes doses de 

composto orgânico de lixo urbano e podas de arvores na mistura substrato de palheteira, Silva 

et al. (2020) e Souza e Scholles (2013) constataram que tratamentos que receberam doses 

mais elevadas tiveram a nodulação prejudicada. Tal fato é atribuído a relação C/N do 

substrato avaliado, já que 98% do N no solo está na matéria orgânica e em solos férteis a 

disponibilidade de N em formas assimiláveis de NO3
- e NH4

+ torna-se a fonte preferencial 

para a planta inibindo a formação de nódulos e fixação de N2. Relação C/N maior do que 30 

favorece a imobilização da matéria orgânica, o que diminui a disponibilidade nutrientes no 

solo (Cardoso e Andreote 2016).  

Como já afirmado, não houve diferenças significativas (P>0,05) no número de nódulos 

formados nas raízes de palheteira, que, aos 120 dias de viveiro, foram em média 39 nódulos 

planta-1, reafirmando que a presença de TP, ou mesmo de substrato sem TP e adubado 

quimicamente, não inibe a capacidade de infecção destas raízes. Mesmo sem diferenças 

estatísticas, a média do número de nódulos formados no substrato que receberam o maior 

nível de TP foi o menor dentre os avaliados (Tabela 1). 

Solos de TP são ricos em matéria orgânica e são habitats de diversos microrganismos. 

Estudando a diversidade biológica em solos de Terra preta de Índio e Latossolos cultivados 

por frutíferas no Amazonas, Pereira et al (2018) constataram que devido aos baixos teores de 

Fe e Al favoreceu a riqueza de certas bactérias em solos de TP. A palheteira é uma espécie 

promíscua e originária das florestas densas da Amazônia, o que também favorece a nodulação 

natural da espécie. 

Quanto ao tamanho dos nódulos, avaliado aqui pelo peso específico, obtido pela razão 

entre a biomassa nodular e número, houve pouca variação de tamanho, e os nódulos formados 

apresentaram em média de 1,5 mg nódulo-1, variando entre 1,2-1,9 mg nódulo -1, e não 

diferindo significativamente entre os substratos (Tabela 1). É possível que essa pequena 

variação no tamanho dos nódulos esteja relacionada com a morfologia típica dos nódulos de 

palheteira, que é esférica ou arredondada. Os nódulos, de cor creme, são externamente 

revestidos por pequenas lenticelas mais claras, e internamente apresentam-se avermelhados 

após o corte, quando ativos. Sabendo-se que morfologia nodular é definida pelo hospedeiro 

(Allen e Allen 1981). Outros trabalhos sugerem que as leguminosas que desenvolvem nódulos 

não ramificados, tem maior estabilidade de tamanho que aquelas que tem nódulos com 

crescimento indeterminado, especialmente no ápice de suas ramificações onde estão abrigados 

os sítios fixadores de N2. 
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Em contraponto, a estabilidade observada no número e peso específico dos nódulos 

nas mudas de palheteira, que é uma leguminosa arbórea reconhecida pela sua alta capacidade 

fixadora de N2, aos 120 dias a biomassa dos nódulos secos foi afetada significativamente 

(P<0,05) pela presença de TP na combinação de materiais na mistura substrato (Figura 2). A 

maior média de biomassa nodular ocorreu na mistura 3:2:0,8 (com 13,8% de TP), onde a 

biomassa dos nódulos foi significativamente maior que nas mudas que cresceram no substrato 

com mais quantidade proporcional de TP, a mistura 3:2:1,6 (com 24,2% de TP). Dos 

indicadores da nodulação nas raízes de leguminosas, a biomassa dos nódulos tem sido referida 

como a variável mais segura associada à eficiência dos processos relacionados à fixação 

simbiótica de N2. 

 
Figura 2. Figura 2. Biomassa dos nódulos secos em mudas de palheteira (Clitoria 

fairchildiana), formadas na mistura substrato do tipo 3:2 de solo argiloso e areia (v:v), 

com adubação química ou a adição de doses crescentes de terra preta antropogênica (TP), 

aos 120 dias de enviveiramento. (n = 9) *1*2  

*1 Os níveis de TP correspondem às proporções: 3:2:0+adubação química; 3:2:0,4; 3:2:0,8; 3:2:1,2; e, 3:2:1,6 v:v:v de solo 

argiloso, areia e terra preta respectivamente; *2 – Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si no nível de 5 % 

de probabilidade, no teste de Tukey. * - significativo a 5% de probabilidade (p ≤ 0,05). 

 

Tal resposta sugere que níveis elevados de TP, ou outro material rico em matéria 

orgânica, podem limitar a expressão simbiose, pelo incremento dos processos de 

mineralização do N, que, é então, disponibilizado para as plantas nas formas prontamente 

assimiláveis. A palheteira possui afinidade sobretudo com o gênero Bradyrhizobium (Coelho 

et al 2018), que pode ser encontrado também em solos de TP (Pereira 2018). O 

desenvolvimento dos nódulos ocorreu normalmente na mistura substrato que recebeu 

adubação química e que não se diferenciou das misturas que receberam níveis de TP (Figura 

2), mas foi evidenciado que proporções de 24,2% de TP na mistura 3:2:1,6 de solo argiloso, 

areia e TP, podem ser um fator adverso ao desenvolvimento nodular, como demonstrado nas 

mudas de palheteira inoculadas com rizóbios. 
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Nas mudas de leguminosas arbóreas nodulíferas, a presença de nódulos desenvolvidos 

e bem estabelecidos por ocasião do plantio, aumenta a sobrevivência das plantas em 

condições de campo e estas retomam rapidamente o crescimento após o estresse decorrente do 

transporte e das práticas que envolvem o plantio em áreas reflorestadas. Tal padrão de 

comportamento foi demonstrado em mudas inoculadas de sabiá (Mimosa caesalpiniifolia), 

após o plantio, em práticas de reflorestamento (Dobereiner, 1967). O mesmo também pôde ser 

observado Meirelles (2013) em mudas inoculadas de Inga edulis, Clitoria fairchildiana e 

Mimosa caesalpiniifolia.  

Para avaliar indiretamente a eficiência da nodulação, os valores da biomassa nodular 

foram correlacionados com as variáveis independentes da biomassa da parte aérea (Figura 3a) 

e biomassa total (Figura 3b) nas mudas de palheteira, aos 120 dias de enviveiramento. Em 

resposta ao uso de inoculante selecionado, foi calculado o r2 e a equação de regressão que 

estão apresentados na Figura 3. O uso de estirpes pré-selecionadas por Souza (2013) para essa 

espécie específica, também pode ter contribuído para a alta produção de N2. 

  
(a) (b) 

Figura 3. Relações entre níveis crescentes de biomassa dos nódulos secos e as variáveis 

biomassa da parte aérea seca (a) e biomassa total seca (b) em mudas de palheteira 

(Clitoria fairchildiana), formadas na mistura substrato do tipo 3:2 de solo argiloso e areia 

(v:v), com adubação química ou adição de doses crescentes de terra preta antropogênica 

(TP), aos 120 dias de enviveiramento. (n = 9) 

 

Foi demonstrado uma relação linear positiva entre a biomassa nodular e o 

desenvolvimento de parte aérea (r2 0,96), e da planta inteira (r2 0,99), comprovando que os 

processos biológicos da fixação de N2 foram atuantes e influenciaram a resposta das mudas. 

Os nódulos são estruturas formadas a partir da interação entre bactérias diazotróficas e as 

raízes, e o principal produto para as plantas é o NH4
+, como esse nutriente auxilia 

principalmente na formação das folhas, o desenvolvimento da planta, como um todo, também 

é favorecido. 
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3.4. Uso de terra preta antropogênica nas estimativas de desenvolvimento relativo das 

folhas e biomassa total, em mudas de palheteira, comparado a adubação química da 

mistura substrato 

 

A distribuição de nutrientes essenciais nas plantas não é proporcional em todas as suas 

partes constituintes, e, sabe-se que o nitrogênio assimilado tem alta mobilidade, deslocando-se 

sempre para as áreas de crescimento, mas é estocado em grandes quantidades no limbo foliar. 

Pode-se dizer que é no limbo que todas as ações de síntese de metabólitos se processa, e, 

posteriormente esses são transportados para as áreas em crescimento. As leguminosas 

arbóreas nodulíferas que possuem autossuficiência em N, tem nas folhas o local de maior 

acúmulo (Malavolta 2006). 

Nos viveiros comerciais, a adubação química é a forma tradicional de ofertar 

nutrientes minerais no substrato de produção de mudas de valor econômico. Visando redução 

de custos, há uma busca por fontes alternativas de nutrientes, que são obtidos principalmente 

em práticas de compostagem, tornando-se, o composto produzido, parte integrante da mistura 

substrato. Foi verificado que a presença de TP na mistura substrato favoreceu o acúmulo de 

biomassa foliar e o desenvolvimento das mudas como um todo, avaliado pelas comparações 

relativas apresentadas na Figura 4. 

Para o desenvolvimento da biomassa foliar, a maioria das misturas, onde a TP foi 

inserida em diferentes proporções, apresentou resposta muito próxima a das mudas de 

palheteira que receberam adubação química (Figura 4a). Entretanto, como pode ser 

verificado, na mistura substrato do tipo 3:2:0,8 (com 13,8% de TP), o desenvolvimento 

relativo das mudas foi quase o dobro daquelas que foram formadas em resposta à fertilização 

química. É possível que nessa mistura tenham sido produzidas as condições mais adequadas 

para a expressão da habilidade nodulífera e fixadora de N2 das mudas de palheteira. Ressalta-

se que as plantas receberam inoculante previamente selecionado em solos ácidos e distróficos 

em condições locais, já que, como afirmado, é no limbo foliar que se concentram os estoques 

de N na planta. 
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(a) (b) 

Figura 4. Estimativas do desenvolvimento relativo das folhas secas (a) e da biomassa total 

seca (b) em mudas de palheteira (Clitoria fairchildiana), que receberam doses crescentes 

de terra preta antropogênica na mistura substrato 3:2 de solo argiloso e areia (v:v), 

comparados a adubação química do substrato sem TP, aos 120 dias de enviveiramento. (n 

= 9)*1  

*1 Os níveis de TP correspondem às proporções: 3:2:0+adubação química; 3:2:0,4; 3:2:0,8; 3:2:1,2; e, 3:2:1,6 v:v:v de solo 

argiloso, areia e terra preta respectivamente. 

 

Foi também verificado que, a partir do estoque de N acumulado nas mudas que 

cresceram na mistura substrato com 13,8% de TP, o desenvolvimento da muda como um todo 

também foi favorecido, embora com menor intensidade que o da biomassa foliar (Figura 4b). 

Esse favorecimento da biomassa total, evidenciado pelas comparações relativas com as mudas 

que receberam adubação química, foi estimado em 43,5%. Neste caso, comparado à resposta a 

adubação química, os níveis de 7,4, 19,3 e 24,2% de TP na mistura foram menos eficientes, e, 

naquelas plantas que se desenvolveram no substrato com 24,2% de TP, onde a biomassa dos 

nódulos secos foi afetada, como já discutido, o desenvolvimento da planta inteira foi quase ¼ 

inferior à do substrato de referência. 

Os pesquisadores pioneiros que descreveram o bioma Amazônia, sugeriram que os 

maiores estoques de nutrientes estavam presentes acima do solo, na biomassa da floresta 

tropical (Teklehaimanot e Anim-Kwapong 1996). As áreas de terra preta antropogênica 

existentes na Amazônica Central, e também em outras partes da região tropical de outros 

continentes, concentram manchas de solo com alta fertilidade. Os resultados aqui obtidos, 

sugerem formas alternativas de aproveitamento desses solos. Novos estudos podem ser 

conduzidos para avaliar se o uso de TP de diferentes procedências produzem a mesma 

resposta tecnicamente demonstrada, já que existe variação nas composições. 

 

4. Conclusões 
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Foi demonstrado que o uso de terra preta antropogênica – TP - na combinação de 

materiais constituintes da mistura substrato para formação de mudas de palheteira pode ser 

uma alternativa para o suprimento de nutrientes, comparado ao fornecimento de nutrientes por 

adubação química. 

Dentre as misturas substratos, a combinação de 3:2:0,8 de solo argiloso, areia e terra 

preta (com 13,8% de TP) favoreceu o crescimento, o desenvolvimento e nodulação das mudas 

inoculadas de palheteira, possibilitando mais habilidade na fixação de N2. 
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Resumo 

 

Áreas de manchas de terra preta antropogênica (TP), são ricas em macro e micronutrientes 

necessários para o desenvolvimento de mudas de espécies arbóreas em viveiros onde há esse 

material. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da incorporação de TP ao substrato de 

produção de mudas de sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth). Foram estabelecidos cinco 

tratamentos compostos pela mistura 3:2 de solo argiloso e areia + fertilização químico; 3:2 de 

solo argiloso e areia + a adição progressiva de 0,4, 0,8, 1,2 e 1,6 partes de TP, para obter 

proporções de 7,4, 13,8, 19,3 e 24,2% de TP na mistura (v:v:v). Cada tratamento foi composto 

por dez repetições, totalizando 50 mudas avaliadas, em delineamento experimental 

inteiramente casualizado (DIC). As mudas foram avaliadas a cada mês, durante 123 dias, com 

medições da altura e diâmetro do colo. Ao terceiro dia, foi feita a inoculação das estirpes Inpa 

768, 769, 989, 990, 991, 992, 993 e 996. Após a colheita, aos 120 dias, o peso de matéria seca 

da parte aérea, das folhas, do caule, das raízes e total, juntamente com o número, biomassa 

seca e peso específico dos nódulos foram avaliados. A qualidade das mudas também foi 

avaliada pelo índice de qualidade de Dickson (IQD). A combinação de 3:2:1,2 de solo 

argiloso, areia e terra preta (com 19,3% de TP) apresentou o maior valor da altura. A mistura 

de 3:2:0,8 de solo argiloso, areia e terra preta (com 13,8% de TP) apresentou resultados 

inferiores para diâmetro do colo, biomassa do caule seco e relação raiz/parte aérea. Não houve 

diferenças significativas nos resultados da biomassa seca da parte aérea, raízes, folhas e total 

das plantas, e também no número, biomassa e peso específico dos nódulos. Conclui-se que 

uso de TP pode ser alternativa para o suprimento de nutrientes em mudas de palheteira, 

semelhante ao uso de adubação química. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Silvicultura, produção de mudas, substratos, solos antropogênicos, 

leguminosas arbóreas. 
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ABSTRACT 

Areas of anthropogenic dark earth (TP) patches are rich in macro and micronutrients 

necessary for the development of tree species seedlings in nurseries where this material is 

found. The objective of this work was to evaluate the effect of TP incorporation in the 

production substrate of sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth) seedlings. Five treatments were 

established, consisting of a 3:2 mixture of clayey soil and sand + chemical fertilization; 3:2 of 

clayey soil and sand + the progressive addition of 0.4, 0.8, 1.2 and 1.6 parts of TP, to obtain 

proportions of 7.4, 13.8, 19.3 and 24, 2% TP in the mixture (v:v:v). Each treatment consisted 

of ten replications, totaling 50 seedlings evaluated, in a completely randomized experimental 

design (DIC). The seedlings were evaluated every month, for 123 days, with measurements of 

height and diameter of the collar. On the third day, Inpa strains 768, 769, 989, 990, 991, 992, 

993 and 996 were inoculated. After harvest, at 120 days, the dry matter weight of the aerial 

part, leaves, stem, of roots and total, together with the number, dry biomass and specific 

weight of the nodules were evaluated. The quality of the seedlings was also evaluated using 

the Dickson Quality Index (IQD). The 3:2:1.2 combination of clayey soil, sand and black 

earth (with 19.3% TP) had the highest height value. The 3:2:0.8 mixture of clayey soil, sand 

and terra preta (with 13.8% TP) showed lower results for stem diameter, dry stem biomass 

and root/shoot ratio. There were no significant differences in the results of shoot, root, leaf 

and total plant dry biomass, and also in the number, biomass and specific weight of nodules. It 

is concluded that the use of TP can be an alternative for the supply of nutrients in strawberry 

seedlings, similar to the use of chemical fertilization.  

 

KEY WORDS: Forestation, nursery, substrata, anthropomorphic soils, leguminous tree. 

 

1. Introdução 

 

As terras pretas antropogênicas (TP) são locais de antigos assentamentos indígenas, 

possuindo restos de fragmentos cerâmicos e coloração escura que se deve principalmente à 

deposição e acúmulo de material orgânico decomposto, oriundos de resíduo de fogueiras 

domésticas ainda no período pré-colonial (Kämpf e Kern 2005; FAO 2015). São 

caracterizadas pela presença de Horizonte A Antrópico, que pode ter profundidades variadas 

(Kämpf et al. 2003 Kern 2003; Santos et al. 2013). A distribuição é através de manchas no 

solo que variam em extensão espacial a partir do histórico de ocupação da área, e mudança 

nas posições onde esses detritos eram acumulados (Neves et al. 2003; Arroyo-Kalin et al. 

2009). A fertilidade da TP é significativamente superior à da maioria dos solos amazônicos 

(Kämpf e Kern 2005).  

Nos viveiros, o substrato adequado para produção de mudas de leguminosas deve 

apresentar características físicas e químicas que favoreçam a formação de plantas de boa 

qualidade para o plantio definitivo, contribuindo para a sobrevivência e rápida retomada de 
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crescimento em condições de campo (Tavares et al. 2016). Assim, a tecnologia já 

popularizada, subsidiada pela pesquisa experimental, considera que a adoção de solo puro é 

menos adequado que a mistura de diferentes materiais para que estas propriedades físico-

químicas favoreçam o desenvolvimento das mudas. 

Existe, entretanto, a necessidade de que as misturas-substrato apresentem estabilidade em 

suas propriedades físico-químicas. Normalmente as misturas substrato combinam, em 

proporções volumétricas, solo argiloso, areia e uma fonte de nutrientes que é adaptada às 

demandas da espécie de interesse, seja frutífera ou florestal (Arco-Verde e Moreira 2002). Na 

Amazônia, onde a agricultura nas áreas de terra firme é praticada em solos com baixas 

reservas nutricionais, há uma busca por fontes alternativas de nutrientes, para a combinação 

de materiais na mistura substrato de produção de mudas em geral. 

Sabiá é uma arvore nativa da caatinga do Nordeste do Brasil, pertencente à família 

Fabaceae, subfamília Mimosaceae. (Forzza et al. 2010). A planta, além de fornecer madeira 

pesada de boa qualidade para usos externos, como estacas, moirões, e também serve para 

produção de lenha e carvão. Apresenta características ornamentais e pode ser usada como 

forrageira em épocas de seca. Por ser pioneira e de rápido crescimento, é muito usada em 

plantios heterogêneos na recuperação de áreas degradadas e em reflorestamentos de áreas de 

proteção permanente (Lorenzi 2002; Souza et al. 2009;).  

Esse trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de uso de terra preta antropogênica 

como uma fonte alternativa para fornecimento de nutrientes na combinação de materiais no 

preparo de substrato para produção de mudas sabiá. 

 

2. Materiais e métodos 

O potencial de uso de terra preta antropogênica para fornecer nutrientes essenciais na 

mistura substrato de produção de mudas florestais demanda maior experimentação. Em 

Manaus, AM, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – Inpa - Campus 3, foi 

conduzido experimento, para avaliar níveis de terra preta antropogênica no substrato de 

produção de mudas de sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth., Fabaceae, Mimosoideae, 

Mimoseae). 

Os trabalhos se desenvolveram no Laboratório de Microbiologia do Solo, em área de 

sementeira e no viveiro de produção de mudas florestais. A área de sementeira é constituída 

por um galpão aberto, coberto com telha de amianto, com piso cimentado e bancadas de 

madeira. O viveiro permanente de produção de mudas, é constituído por estrutura metálica, 
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com cobertura de sombrite 60 % de luz incidente, cercado lateralmente, piso cimentado e 

irrigação manual. A área de trabalho mede 8 x 11 m. 

O germoplasma utilizado, foi obtido após a coleta de frutos de sabiá em árvores 

matrizes cultivadas, na rodovia BR 174, Km 15, em agrossistemas locais. Após a coleta e 

secagem dos frutos sob sombra, por 48 h, foi efetuado o beneficiamento manual, com auxílio 

de instrumentos, para obtenção de um lote de sementes puras e, em seguida, foi feita a 

semeadura. 

O tratamento pré-germinativo para quebra de dormência das sementes foi por choque 

térmico com água em ebulição (100ºC), seguindo-se de resfriamento e mantidas por 24 h em 

água para embebição. Usou-se como sementeira, recipientes plásticos de 80 x 60 x 20 cm, 

com drenos, preenchidos com areia lavada, adquirida no mercado de construção local. A 

semeadura foi feita em linhas, entre areia, na profundidade de 0,5 cm e a umidade mantida por 

irrigação diária, manual, com regadores. 

No preparo das misturas substratos, foram utilizados solo argiloso, areia e terra preta 

antropogênica. O solo argiloso usado, foi Latossolo Amarelo distrófico, coletado nos 

primeiros 10 cm em área de floresta tropical, localizada na BR 174, Km 45, na Estação 

Experimental de Fruticultura Tropical, do Inpa, município de Manaus, AM. A areia foi a 

mesma utilizada no preparo das sementeiras. 

A terra preta antropogênica foi coletada na Localidade do Ramal do Japonês, 

município de Manacapuru, AM, com coordenadas geográficas 03º14’ S e 60º41’ W, 

determinadas com GPS Garmin. O local da coleta foi em área de agrossistema familiar, que 

produz hortaliças, e distante das bordas de transição, na mesma profundidade de coleta do 

Latossolo. 

Antecedendo o preparo das misturas substratos, todos os materiais foram submetidos a 

secagem à sombra por 48 h, extraindo-se raízes de maior volume e outros resíduos grosseiros, 

e, em seguida, peneirados em malha de 2,0 cm. Nesta ocasião, uma amostra homogênea de 

terra preta foi separada para análises físicas e das características químicas. Os recipientes 

foram sacos de polipropileno para mudas, com capacidade para 2 kg com dimensões de 23 x 

16 cm e diâmetro de 11 cm após preenchimento. No preparo da mistura de substrato base, do 

tipo 3:2 (v:v) foram utilizados o solo argiloso e a areia. A terra preta antropogênica, foi 

adicionada em doses crescentes ao substrato base, com base volumétrica (v:v:v), em balde de 

20 L, para as medidas de volume, resultando nos seguintes tratamentos: 

1. Mistura 3:2:0 de solo argiloso e areia + adubação mineral (0,0% de TP). 

2. Mistura 3:2:0,4 de solo argiloso, areia e terra preta (7,4% de TP). 
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3. Mistura 3:2:0,8 de solo argiloso, areia e terra preta (13,8% de TP). 

4. Mistura 3:2:1,2 de solo argiloso, areia e terra preta (19,3% de TP). 

5. Mistura 3:2:1,6 de solo argiloso, areia e terra preta (24,2% de TP). 

No tratamento de adubação mineral, as recomendações de correção do solo foram 

baseadas nas prescrições de alto insumo, adaptadas de Cravo et al. (1990), adicionando-se N, 

P, K, Ca+Mg e micronutrientes: 100 kg ha-1 de N (ureia com 45 % de N), parcelada em duas 

aplicações em cobertura, aos 2 e 30 dias de transplantio, incorporada aos substratos com o 

auxílio de bastão de vidro; 200 kg ha-1 de P2O5 (superfosfato triplo com 42 % de P2O5), 150 

kg ha-1 (cloreto de potássio com 58 % de K2O) e 500 kg ha-1 de calcário dolomítico (Ca+Mg, 

produto comercial). Para os micronutrientes foi preparada uma solução líquida constituída 

por: 3,95 g de CuSO4.5H2O; 2,23 g de ZnSO4.7H20; 0,25 g de H3BO3; 0,50 g de 

Na2MoO4.2H2O; 5,00 g de FeSO4.7H2O; 5,00 g de ácido cítrico e 250 mL de água destilada 

(Eira et al., 1972), adicionada com auxílio de pipeta 1 mL kg-1 de solo. 

Na ausência de estirpes de rizóbios selecionadas especificamente para o sabiá, o 

inoculante microbiano utilizado foi um coquetel de estirpes de hospedeiros congêneres, 

mantidos na coleção de rizóbios do LMS-Inpa. Como inóculo, foram utilizadas as estirpes de 

Mimosa debilis (Inpa 768 e 769) e M. polydactyla (Inpa 989, 990, 991, 992, 993 e 996), 

totalizando oito estirpes, combinadas em igual volume. No preparo do inoculante, empregou-

se o meio de cultura à base de manitol e extrato de levedura (YM), sem Agar (Vincent, 1970), 

modificado, com ajuste para pH 6,0. Em meio líquido, as estirpes foram incubadas em 

agitador mecânico vertical por 10 dias. Após seu preparo, a inoculação foi feita aos 3 e 33 

dias após o transplantio, distribuindo-se o inóculo na base do colo das plantas, 5 mL planta-1. 

Após 32 dias, com a formação de dois pares de folhas definitivas com ± 6,1 cm de 

altura, as plântulas foram transplantadas para os recipientes com mistura substrato, 

empregando-se a técnica de raízes nuas, sinalizando o início do experimento. No viveiro, o 

crescimento do sabiá foi acompanhado por medidas regulares do altura e diâmetro do colo das 

mudas, feitas aos 3, 33, 62, 92 e 120 dias, quando se procedeu a colheita e avaliação das 

mudas. 

Como altura, considerou-se a distância entre o nível do solo e o meristema apical da 

muda, tomado com régua (Benincasa, 1998). O diâmetro do colo foi medido no nível do solo, 

com auxílio de um paquímetro digital. Posteriormente, foi calculada a velocidade de 

crescimento, pelas taxas de incremento mensal do crescimento, considerando-se as medidas 

tomadas no 3º e aos 120 dias após o transplantio, pela fórmula (h2-h1/t2-t1).30, onde h1 e h2 

equivalem as medidas do altura ou do diâmetro do colo efetuadas no tempo t1 e t2, 



51 
 

 

respectivamente (Benincasa 1988). Na condução do ensaio, os tratos culturais realizado 

foram: limpezas regulares, remoção manual de plantas invasoras ou de insetos visitantes 

ocasionais, correção do tombamento de recipientes e práticas de irrigação diária com auxílio 

de mangueiras plásticas, nos dias sem chuva. 

Na colheita das mudas, feita aos 120 dias de enviveiramento, as plantas de sabiá foram 

extraídas inteiras, e, após a lavagem das raízes em água corrente, foram seccionadas, com 

auxílio de tesoura de poda, separando-se a biomassa em raízes e parte aérea. Em seguida, a 

parte aérea foi embalada em saco de papel para os procedimentos de secagem. Após a 

lavagem das raízes e secagem em papel toalha, os nódulos foram seccionados e contados. 

Assim, a biomassa da parte aérea, das raízes e dos nódulos, foram submetidos a secagem, em 

estufa a 65ºC por 72 h, ou até peso constante. 

Após a secagem, a parte aérea foi pesada em balança digital, e, em seguida o caule foi 

extraído por derriça e também pesado, obtendo-se por cálculo a biomassa foliar seca. As 

raízes e nódulos também foram pesados e, posteriormente a biomassa total seca foi obtida 

pela soma da parte aérea e das raízes, calculando-se também os valores da razão raiz/parte 

aérea, parâmetro utilizado como indicador da qualidade das mudas. A nodulação foi avaliada 

pelo número e biomassa dos nódulos formados, e seu peso específico, calculado pela razão 

entre a biomassa dos nódulos secos e o número de nódulos, dado em mg nódulo-1. 

Como medida complementar para avaliação da qualidade das mudas, para cada 

combinação de mistura substrato, foi calculado o Índice de Qualidade de Dickson – IQD 

(Dickson et al. 1960). O cálculo foi feito pela seguinte fórmula: 

IQD =PMST/([H (cm) / DC(mm)] + [PMSPA(g) / PMSR (g)]) 

Onde: H foi o altura; DC o diâmetro do colo; PMST foi o peso da matéria seca total; 

PMSPA o peso de matéria seca da parte aérea; e, o PMSR, peso de matéria seca das raízes, 

aos 120 dias de enviveiramento. 

A amostra composta do solo de terra preta antropogênica utilizada no preparo das 

misturas substratos, bem como de cada uma das combinações das misturas de substratos que 

receberam doses crescentes de TP, foram submetidas a análise granulométrica e de suas 

características químicas. Estas determinações foram realizadas no Laboratório de Solos da 

Universidade Federal do Amazonas – Ufam, em Manaus, AM, seguindo a metodologia 

proposta por Ribeiro et al., (1999) para as características químicas e Embrapa (2006) para a 

análise textural. 

A análise textural das amostras foi feita pelo método de pipetas. O pH foi determinado 

em potenciômetro, na proporção 1:2,5 utilizando-se água destilada deionizada; para a acidez 



52 
 

 

potencial foi feita a extração com solução tamponada de acetato de cálcio 1 mol L-1 pH 7,0; o 

fósforo foi obtido através da solubilização das formas fosfatadas minerais e orgânicas pelo 

H2SO4; o potássio foi extraído com solução diluída de HCl e determinado por 

espectrofotometria de chama; para o Al3+, Ca2+ e Mg2+ foi feita a extração com solução KCl 1 

mol L-1 e para o C orgânico, empregou-se o método de colorimetria através da oxidação da 

matéria orgânica via úmida com K2Cr2O7, em meio sulfúrico. 

O delineamento experimental adotado neste experimento foi o inteiramente 

casualizado (DIC), constituído por cinco tratamentos e 9 repetições, totalizando 45 unidades 

experimentais. Para o processamento estatístico, os dados foram submetidos a Anova 

empregando-se o programa R e, na comparação das médias, foi adotado o modelo Tukey ao 

nível de 1 ou 5 % de probabilidade. Para efeito de análise, os dados de contagem do número 

de nódulos foram transformados em γx + 0,01 (Centeno, 1990). 

Por ocasião da colheita, a eficiência da nodulação nas mudas de sabiá, foi avaliada 

pela correlação das variáveis independentes da biomassa nodular com a biomassa total, 

gerando um R2 e equação de regressão. Foram feitas comparações do efeito do uso de terra 

preta no substrato de formação das mudas de sabiá, pelas estimativas (%) de desenvolvimento 

relativo em biomassa foliar e total, considerando-se as respostas obtidas com o tratamento de 

fertilização química da mistura substrato. 

 

3. Resultados e discussão 

 

3.1. Uso de terra preta antropogênica na composição da mistura substrato e suas 

características químicas e físicas para a produção de mundas de Mimosa 

caesalpiniifolia 

 

A terra preta antropogênica, com elevado nível de fertilidade, apresenta potencialidade 

de aproveitamento em viveiros, como fonte alternativa de nutrientes essenciais ao 

desenvolvimento vegetal. Foi verificado que nas áreas de terra preta de Manacapuru, os solos 

apresentaram acidez média, altos níveis de fósforo, potássio, cálcio, magnésio e matéria 

orgânica, bem como valores elevados de H+Al (Tabela 1). Para todos os tratamentos, o 

alumínio trocável foi zero, evidenciando a estabilidade das frações da matéria orgânica neste 

solo, quanto a neutralização do Al3+. 
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Tabela 1. Características químicas da Terra Preta Antropogênica (TP) e das misturas substrato 

que receberam doses crescentes de TP empregadas na formação de mudas de sabiá 

(Mimosa caesalpiniifolia). (n = 10) *1  

Níveis de TP (%) 
pH 

(H2O) 

K  P   H+Al  Ca Mg  MO 

--- mg dm-3 ---  ----------- cmolc dm-3 ----------- dag kg-1 

Misturas-substrato 

0,0 + adubação 4,74 10 40  2,02 0,4 0,2 0,4 

7,4 5,01 12 38  2,49 0,6 0,4 0,6 

13,8 5,00 18 66  2,49 1,3 0,3 0,9 

19,3 5,13 18 85  2,77 1,8 0,5 0,9 

24,2 5,22 28 101  3,08 2,1 0,6 1,0 

Terra Preta Antropogênica 

100 5,74 211 118  4,69 11,6 2,1 5,6 

*1 Os níveis de TP correspondem às proporções: 3:2:0+adubação química, 3:2:0,4, 3:2:0,8, 3:2:1,2 e, 3:2:1,6 de solo argiloso, 

areia e terra preta, para concentrações respectivamente de 0,0, 7,4, 13,8, 19,3 e 24,2% (v:v:v). 

 

O processo de deposição de resíduos orgânicos durante o período de formação dos 

solos de TP, resulta em elevados teores de Ca, Mg, P, Zn, Mn, Cu e C orgânico, se 

comparados com outros solos encontrados na Amazônia (Pessoa Júnior et al. 2012). Em 

estudos em locais adjacentes ao do presente estudo, Falcão et al. (2003) destaca que o pH 

encontrado em solos de TP são maiores do que os encontrados em solos circundantes devido a 

elevada saturação por bases, o que favorece a disponibilidade de nutrientes, atrasa as perdas 

por lixiviação e diminui o potencial de toxidade por Al.  

Neste experimento, ao combinar terra preta antropogênica, com a mistura substrato 

base de 3:2 de solo argiloso e areia, verificou-se que as doses crescentes de TP incrementam 

também, as ofertas de potássio, fósforo, cálcio e matéria orgânica. Quanto a acidez, foi 

evidenciado que a presença de níveis de terra preta na combinação de materiais da mistura 

substrato, embora não mantenha os valores de acidez média deste material, minimizam a 

acidez elevada da mistura base + adubação (< 5,00), para valores de pH também ácido, mas 

na faixa de 5,00-5,50 (Tabela 1). 

Quanto a textura do solo e das combinações de mistura-substrato, foi verificado que o 

efeito de doses crescentes de TP proporcionou estabilidade na classificação textural, definida 

como franco argilo-arenosa (Tabela 2). Nota-se que a classificação textural da TP original é 

argilo-arenosa, e, para a mistura 3:2 de solo argiloso e areia, é franco-arenosa. Geralmente a 

textura das misturas substrato para produção de mudas é marcadamente arenosa. Segundo 

Oliveira et al (2016), o substrato fornece suporte físico para o crescimento das raízes e 

também disponibiliza água e nutrientes para o crescimento das plantas. Para favorecer a 
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drenagem e o desenvolvimento da raiz no espaço limitado dos recipientes é necessário 

também o balanceamento dos componentes no substrato, agilizando-se assim o tempo de 

enviveiramento das espécies arbóreas. 

 

Tabela 2. Análise granulométrica da Terra Preta Antropogênica (TP) e das misturas substrato 

empregadas na formação de mudas de sabiá (Mimosa caesalpiniifolia). (n = 10) *1 

Níveis de TP (%) 
Areia Silte Argila 

Classificação textural 
--------------------- % ------------------ 

Misturas-substrato 

0,0 + adubação 80,5 1,5 18,0 Franco arenoso 

7,4 77,7 2,3 20,0 Franco argiloso arenoso 

13,8 78,0 2,0 20,0 Franco argiloso arenoso 

19,3 75,5 0,5 24,0 Franco argiloso arenoso 

24,2 72,8 2,2 25,0 Franco argiloso arenoso 

Terra Preta Antropogênica 

100 50,0 15,0 35,0 Argila arenosa 

*1 Os níveis de TP correspondem às proporções: 3:2:0+adubação química, 3:2:0,4, 3:2:0,8, 3:2:1,2 e, 3:2:1,6 de solo argiloso, 

areia e terra preta, para concentrações respectivamente de 0,0, 7,4, 13,8, 19,3 e 24,2% (v:v:v). 

 

 

3.2. Uso de terra preta antropogênica na combinação de materiais da mistura substrato 

base e seus efeitos sobre as medidas de crescimento em mudas de Mimosa 

caesalpiniifolia sob enviveiramento 

 

Durante a fase de viveiro, as plantas de sabiá (Mimosa caesalpiniifolia) apresentaram 

boa sanidade, rápido crescimento, alta sobrevivência e desenvolvimento geral satisfatório, 

permitindo a formação de mudas de boa qualidade. Nas condições experimentais, o tempo de 

enviveiramento de 120 dias foi suficiente para obter mudas aptas para o plantio em local 

definitivo. 

A adição de TP na combinação de materiais da mistura substrato de formação de 

mudas de sabiá afetou significativamente o crescimento em altura e diâmetro do colo das 

mudas (Figura 1). O maior valor médio da altura, de 49,2 cm, foi registrado nas plantas 

cresceram na mistura substrato com 19,3% de TP, que superou significativamente (P<0,01) 

aquelas que cresceram na mistura base de 3:2 de solo argiloso e areia + adubação e que 

receberam proporções de 13,8 e 24,2% de TP, com médias de 38,5, 39,2 e 35,1 cm, 

respectivamente (Figura 1a). 
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(a) 

 
(b) 

Figura 1. Efeito da adição de doses crescentes de terra preta antropogênica (TP) e da 

adubação química, em mistura substrato base do tipo 3:2 de solo argiloso e areia (v:v), na 

evolução das medidas de altura (a) e diâmetro do colo (b) em mudas de sabiá (Mimosa 

caesalpiniifolia), aos 120 dias de enviveiramento. (n = 10) *1*2 

*1 Os níveis de TP correspondem às proporções: 3:2:0+adubação química, 3:2:0,4, 3:2:0,8, 3:2:1,2 e, 3:2:1,6 de solo argiloso, 

areia e terra preta, para concentrações respectivamente de 0,0, 7,4, 13,8, 19,3 e 24,2% (v:v:v); *2 Médias seguidas de mesma 

letra não diferem entre si no nível de 1 % de probabilidade (p ≤ 0,01), pelo teste de Tukey. 

 

Quanto ao diâmetro do colo, somente a mistura que recebeu 13,8% de TP, diferiu dos 

demais substratos avaliados, com o menor crescimento diamétrico (P<0,01), de 2,5 mm, aos 

120 dias de enviveiramento, contrastando com a média diamétrica geral de 3,0 mm (Figura 

1b). A maior média em diâmetro do colo, de 3,2 mm foi verificada nas mudas que cresceram 

em mistura substrato com 3:2 de altura e diâmetro do colo foram constatados por Augusto et 

al (2015), que avaliaram em 45 dias os efeitos de substratos a base de solo argiloso, esterco 

bovino e lodo de estação de tratamento de água, onde a média de altura foi de 48,9 cm e o 

diâmetro do colo foi de 4,4 mm e comprovaram que a adição de matéria orgânica na mistura 

substrato favorece o crescimento de mudas de sabiá. Respostas semelhantes foram 

encontradas por Lacerda et al. (2006), que usando o substrato constituído de Argolo argilos e 
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pó de coco na proporção de 1:2 (v:v), obteve as maior médias altura e diâmetro do caule em 

mudas de sabiá. Em contrapartida, Melo et al. (2018) obteve valores inferiores de altura, e 

superiores de diâmetro de colo em resposta ao substrato comercial à base de casca de pinus 

decomposta, esterco bovino decomposto, fibra de coco, vermiculita e NPK (06:30:06) em 

diferentes volumes de recipientes, encontrando alturas entre 13,0 – 22,0 cm e diâmetro do 

caule entre 2,9 – 4,5 mm aos 120 dias. 

A velocidade de crescimento das mudas de sabiá em altura e diâmetro do colo, na fase 

viveiro, foi evidenciada pelas estimativas mensais de crescimento que estão apresentadas na 

Figura 2. Nessas mudas de sabiá, a média geral de incremento de crescimento em altura foi de 

9 cm mês-1, e foi verificado que as mudas que cresceram na mistura que recebeu 19,3% de 

terra preta, apresentaram quase 11 cm de incremento mensal e superaram significativamente 

(P<0,01) aquelas que cresceram em substrato com 24,2% de TP (Figura 2a). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2. Efeito da adição de doses crescentes de terra preta antropogênica (TP) e da 

adubação química, em mistura substrato base do tipo 3:2 de solo argiloso e areia (v:v), 

nas taxas de incremento mensal de crescimento em altura (a) e diâmetro do colo (b) em 

mudas de sabiá (Mimosa caesalpiniifolia), aos 120 dias de enviveiramento. (n = 10) *1*2 
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*1 Os níveis de TP correspondem às proporções: 3:2:0+adubação química, 3:2:0,4, 3:2:0,8, 3:2:1,2 e, 3:2:1,6 de solo argiloso, 

areia e terra preta, para concentrações respectivamente de 0,0, 7,4, 13,8, 19,3 e 24,2% (v:v:v); *2 Médias seguidas de mesma 

letra não diferem entre si no nível de 1 % de probabilidade (p ≤ 0,01), pelo teste de Tukey. 

 

Para as mudas de sabiá, foi evidenciado que a velocidade de crescimento diamétrico, teve 

pouca variação, com estimativas em um intervalo entre 0,4 e 0,7 mm mês-1, com média de 0,6 

mm mês-1 (Figura 2b). Entretanto, foi demonstrado que, diferente das demais combinações de 

misturas, as mudas que cresceram em substrato com 13,8% de TP, apresentaram taxas de 

incremento diamétrico significativamente inferiores (P<0,01) aos demais tratamentos. Em 

experimento acompanhando o crescimento de Inga edulis Mart., palheteira Clitoria 

fairchildiana Howard e Mimosa caesalpiniifolia Benth. Inoculados com rizóbios em 

Latossolo Amarelo distrófico de três propriedades no Amazonas por 28 semanas, Meirelles 

(2013) relatou incremento mensal em altura de 21,4 cm mês-1, diâmetro junto ao nível do solo 

de 2,6 cm mês-1 e 90% de sobrevivência, evidenciando a importância da qualidade da muda 

para o posterior plantio em campo. 

 

3.3. Uso de terra preta antropogênica na composição de materiais da mistura substrato 

base e seus efeitos sobre a partição de biomassa em mudas de Mimosa caesalpiniifolia 

 

Aos 120 dias de enviveiramento, a adição de doses crescentes de terra preta no 

substrato de estabelecimento das mudas de sabiá não diferiu entre os níveis aplicados, para a 

biomassa da parte aérea, folhas e biomassa total das plantas e, comparativamente, apresentou 

resposta equivalente nas mudas cuja oferta de nutrientes foi feita pela adubação química 

(Tabela 3). Na biomassa das raízes, entretanto, foi constatada uma tendência de resposta aos 

tratamentos aplicados (P<0,05), com as menores médias de desenvolvimento radicular sendo 

verificada nas plantas que cresceram em substrato com 13,8% de TP, que tiveram metade do 

peso de raízes que as cresceram na mistura base 3:2 de solo argiloso e areia adubada 

quimicamente. 

 

Tabela 3. Efeito da adição de doses crescentes de terra preta antropogênica (TP) e da 

adubação química, em mistura substrato base do tipo 3:2 de solo argiloso e areia (v:v), 

sobre os valores da biomassa da parte aérea, raízes, folhas e total, após secagem, e 

estimativas do Índice de Qualidade de Dickson (IQD) em mudas de sabiá (Mimosa 

caesalpiniifolia), aos 120 dias de enviveiramento. (n = 10) *1*2 

Níveis de TP (%) 
Parte aérea  Raízes  Folhas  Total 

IQD 
---------------------------- g ------------------------ 

0,0 + adubação 1,89 a 0,65 a 0,94 a 2,58 a 0,17 
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*1 Os níveis de TP correspondem às proporções: 3:2:0+adubação química, 3:2:0,4, 3:2:0,8, 3:2:1,2 e, 3:2:1,6 de solo argiloso, 

areia e terra preta, para concentrações respectivamente de 0,0, 7,4, 13,8, 19,3 e 24,2% (v:v:v); *2 Médias seguidas de mesma 

letra não diferem entre si no nível de 5 % de probabilidade (p ≤ 0,05), pelo teste de Tukey; ns – não significativo. 

 

A mesma resposta foi obtida por Silva et al. (2019) em mudas de cajueiro 

(Anacardium occidentale L.) cultivadas em substratos formados a partir de uma mistura base 

de terra preta + areia na proporção de 2:1 (v:v) e a adição de composto orgânico, pó serragem, 

esterco bovino, pó casca coco e casca de arroz carbonizada nas proporções de 2:1:1 (v:v:v), 

onde a massa seca das folhas, do caule e total não foram influenciados pelas misturas-

substrato, porém a massa seca da raiz foi maior no tratamento formado apenas por terra preta 

+ areia, apesar de não diferir dos substratos com composto orgânico, esterco bovino e casca 

de arroz carbonizada. 

Um parâmetro morfológico usado como referência para avaliar a qualidade das mudas 

é o Índice de Qualidade de Dickson (IQD), que integra o crescimento e desenvolvimento das 

mudas como um todo. O IQD empregado aqui como um indicador de referência para a 

qualidade das mudas, variou entre 0,09 nas mudas que cresceram em substrato com 13,8 % de 

TP e 0,17 naquelas que receberam fertilização química no substrato base. O índice ideal varia 

de espécie para espécie, porém, quanto maior, melhor o resultado. Marques et al. (2006) 

avaliando o efeito de diferentes doses de N em mudas de sabiá em três tipo de solo apresentou 

IQD variando entre 1,26 e 1,57 e Melo et al. (2018) IQD entre 0,05 e 0,69. Segundo Dickson 

et al (1960), apesar de o índice contribuir oferecendo uma base comparativa entre os 

resultados obtidos, é necessário a complementação, avaliando outros parâmetros de qualidade 

das mudas. 

Por ocasião da colheita, mesmo considerando que a biomassa da parte aérea, folhas, e 

total não diferiu entre os níveis de terra preta adicionados ao substrato, foram verificadas 

diferenças significativas na biomassa do caule (P<0,01) e na relação raiz/parte aérea (P<0,05) 

das mudas de sabiá (Figura 3). O melhor desenvolvimento caulinar ocorreu nas plantas que 

receberam adubação química na mistura base, que superaram significativamente a biomassa 

do caule seco daquelas que cresceram em substrato com 13,8 e 24,2% de TP (Figura 3a). 

Nota-se também, que a biomassa do caule das mudas de sabiá estabelecidas nos substratos 

7,4 2,03 a 0,64 a 1,29 a 2,68 a 0,15 

13,8 1,42 a 0,35 a 0,90 a 1,80 a 0,09 

19,3 1,94 a 0,49 a 1,15 a 2,35 a 0,12 

24,2 1,50 a 0,56 a 0,99 a 2,11 a 0,14 
Teste F 2,22ns 2,70* 2,27ns 2,34ns - 

Coef. de variação (%) 33,33 43,99 34,72 33,50 - 
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que receberam 7,4 e 19,3% de TP não diferiram daquela cuja oferta de nutrientes foi feita pela 

adubação química, embora com menor resposta. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3. Efeito da adição de doses crescentes de terra preta antropogênica (TP) e da 

adubação química, em mistura substrato base do tipo 3:2 de solo argiloso e areia (v:v), 

sobre a biomassa do caule seco (a) e nos valores da relação raiz/parte aérea (b), em mudas 

de sabiá (Mimosa caesalpiniifolia), aos 120 dias de enviveiramento. (n = 10) *1*2  

 

*1 Os níveis de TP correspondem às proporções: 3:2:0+adubação, 3:2:0,4, 3:2:0,8, 3:2:1,2 e, 3:2:1,6 de solo argiloso, areia e 

terra preta, para concentrações respectivamente de 0,0, 7,4, 13,8, 19,3 e 24,2% (v:v:v); *2 Médias seguidas de mesma letra 

não diferem entre si no nível de 1 ou 5 % de probabilidade (p ≤ 0,01; p ≤ 0,05), pelo teste de Tukey. 

 

Em experimento com mudas de sabiá, Costa Filho et al. (2013) inoculou fungos 

micorrízicos arbusculares nativos e adicionou diferentes adubações com fosfato natural e 

material orgânico. Neste experimento constatou-se que a aplicação de calcário não interfere 

no crescimento das mudas de sabiá, porém, o P pode influenciar na altura, diâmetro e 

biomassa daparte aérea e raízes. Da mesma forma o N pode influenciar o desenvolvimento do 

sabiá segundo Marques et al. (2006), que analisando os efeitos de fontes e doses de N em 
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mudas de sabiá constatou que a adição de sulfato de amônio afetou positivamente o diâmetro 

do coleto, a biomassa seca da parte aérea, das raízes, total, e o número de nódulos. 

Em uma espécie florestal, os valores da relação raiz/parte aérea também fornecem boa 

indicação sobre a qualidade das mudas formadas, e entre as misturas substrato, foram 

verificadas diferenças significativas nesta variável. Neste caso, as mudas que se 

desenvolveram em substrato que recebeu 24,2% de terra preta, apresentaram maiores valores 

da razão raiz/parte aérea (P<0,05), que aquelas desenvolvidas em substrato com 13,8% de TP 

(Figura 3b). 

É possível que as tendências já apontadas no desenvolvimento radicular das mudas 

(Tabela 3), tenham relação com essas respostas, já que a biomassa das raízes é parte 

integrante do cálculo da relação raiz/parte aérea.  

Ao estudar o desenvolvimento de mudas de sabiá em substratos constituídos de 3:1 

(v:v) de solo argiloso e diferentes compostos orgânicos, Rodrigues et al. (2014) observaram 

que o substrato composto por humos prejudicou  o desenvolvimento da altura, Diâmetro do 

colo e acúmulo de biomassa. Apesar da resposta negativa, não houveram grandes diferenças 

na relação raiz/parte aérea, mostrando que houve uniformidade na distribuição de recursos 

pela planta.  

Crescendo em um espaço limitado, a relação raiz/parte aérea também pode sofrer 

influenciada pelas dimensões dos recipientes e da nutrição disponível no substrato (Pereira et 

al. 2010), e os valores observados neste indicador entre as plantas que cresceram com 24,2% 

de TP foram muito próximos daquelas onde o substrato base recebeu adubação química, 

também não diferindo significativamente daquelas nos níveis de 7,4 e 19,3% de TP. Assim, 

considerando-se o desenvolvimento das mudas de M. caesalpiniifolia nos substratos 

avaliados, fica evidenciada a potencialidade de aproveitamento dos nutrientes presentes nos 

solos antropogênicos como uma fonte acessível, de baixo custo e alternativa para uso no 

viveiro. 

 

3.4. Uso de terra preta antropogênica na composição de materiais da mistura substrato e 

seus efeitos sobre indicadores da nodulação em mudas de Mimosa caesalpiniifolia. 

 

Nas Fabaceae, a habilidade nodulífera e fixadora de N2 é uma propriedade evolutiva, 

adquirida progressivamente no grande estoque de diversidade genética que constitui essa 

família, cuja origem é tropical (Allen & Allen, 1981). Há diferenças na habilidade nodulífera 
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entre as subfamílias e, com o avanço das pesquisas sobre a simbiose rizóbios e leguminosas, 

foi reconhecido inicialmente, que as Mimosoideae formam um grupo de inoculação com certo 

grau de especificidade (Moreira et al., 2008). 

Aos 120 dias de enviveiramento, houve pouca variação no número, biomassa e peso 

específico dos nódulos formados no sistema radicular das mudas de sabiá, em resposta a 

distintos níveis de terra preta adicionados a mistura substrato base, ou a oferta de adubo 

químico (Tabela 4). Os nódulos formados eram externamente marrom-claro ou cor de palha, 

de crescimento indeterminado, ramificados, e, aqueles mais jovens e mais numerosos eram 

esféricos, evoluindo para formas em bastão, bifurcadas até a forma madura que os tipificam 

como coraloides. Na tipologia morfológica nodular desenvolvida por Corby (1981), são 

classificados como crotalarióides. 

 

Tabela 4. Efeito da adição de doses crescentes de terra preta antropogênica (TP) e da 

adubação química, em mistura substrato base do tipo 3:2 de solo argiloso e areia (v:v), 

nas variáveis da nodulação radicular, em mudas de sabiá (Mimosa caesalpiniifolia), aos 

120 dias de enviveiramento. (n = 10) *1*2 

Níveis de TP (%) 
Número de 

nódulos 

Biomassa dos nódulos 

secos (mg planta-1) 

Peso específico 

(mg nódulo-1) 

0,0 + adubação 66 a 49,4 a 5,9 a 

7,4 79 a 57,2 a 7,2 a 

13,8 40 a 30,5 a 5,3 a 

19,3 40 a 29,7 a 5,6 a 

24,2 30 a 30,1 a 5,7 a 
Teste F 2,60* 1,93ns 0,34 ns 

Coeficiente de variação (%) 39,77 75,08 67,75 

*1 Os níveis de TP correspondem às proporções: 3:2:0+adubação, 3:2:0,4, 3:2:0,8, 3:2:1,2 e, 3:2:1,6 de solo argiloso, areia e 

terra preta, para concentrações respectivamente de 0,0, 7,4, 13,8, 19,3 e 24,2% (v:v:v); *2 Médias seguidas de mesma letra 

não diferem entre si no nível de 5 % de probabilidade (p ≤ 0,05), pelo teste de Tukey; ns – não significativo. 

 

O número de nódulos formados variou entre 30 e 79 nódulos por planta, e é possível 

que boa parte destes tenha sido em resposta a infecção de rizóbios nativos. Foi verificada uma 

tendência de variação no número de nódulos formados em resposta aos níveis de TP 

adicionados a mistura substrato, com a maior média de nódulos no menor nível de TP, de 

7,4%, decrescendo em geral com o aumento das concentrações de TP na mistura (Tabela 4). 

Nota-se que no substrato que recebeu adubação química, houve 66 nódulos formados, o que 

foi relacionado a habilidade que as leguminosas nodulíferas possuem de se adaptar a solos 

com baixos níveis de matéria orgânica. 

Estudando o efeito da nodulação de rizóbios sobre mudas de Mimosa tenuiflora, 

Freires et al. (2020) contatou que o inóculo de rizóbios específicos da espécie propiciou o 
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crescimento em biomassa seca das raízes, caule, folhas e total semelhante a adição de doses 

de nitrogênio equivalentes a 210 a 280 mg dm-3, podendo ser usada para a promoção do 

crescimento vegetal.  

Freire et al. (2017) constatou que pequenas doses de N ajudaram a estimular a 

nodulação em mudas de Mimosa bimucronata, e que substratos formados por solo argiloso, 

areia, esterco também pode ser indicado como substrato para a espécie, incrementando a 

altura, diâmetro e biomassa das mudas. 

A adição de terra preta não afetou a biomassa de nódulos secos e o peso específico dos 

nódulos, que apresentaram médias de 39,4 mg planta-1 e 5,9 mg nódulo-1 respectivamente 

(Tabela 4). Comparado as médias gerais, o substrato que continha 7,4% de TP, apresentou 

31,1% a mais de biomassa nodular e 22,0% a mais em peso específico dos nódulos. Recorde-

se que o coquetel de estirpes que foi empregado como inoculante de sabiá, não foi constituído 

por estirpes homólogas, mas por inóculo isolado de duas espécies congêneres. Tavares et al. 

(2016) concluiu que mudas de sabiá colonizadas por rizóbios e micorrizas, ou apenas rizóbios, 

aumentaram os teores de N disponível e aumentam o acúmulo de N, K, Mg, Cu, Mn e Fe na 

biomassa da parte aérea, porém o uso de substratos com níveis acima de 30% de composto 

orgânico podem inibir a nodulação. É possível que a inoculação com estirpes específicas e 

selecionadas possa influenciar a formação de nódulos em mudas de sabiá em misturas 

substratos onde a TP seja um dos elementos constituintes, mas isso ainda precisa ser 

demonstrado. 

 

3.5. Uso de terra preta antropogênica na composição de materiais da mistura substrato e 

estimativas de desenvolvimento relativo em mudas de Mimosa caesalpiniifolia, 

comparado a adubação química 

 

A adubação química praticada nos agrossistemas exige conhecimento de nutrição 

mineral de plantas, prescrições de recomendações, acesso ao comércio de fertilizantes e 

balanceamento proporcional dos nutrientes essenciais, nos fertilizantes aplicados, 

necessitando de apoio técnico. Assim, tecnologias acessíveis e de baixo custo, incluem 

diferentes fontes de matéria orgânica, que contém todos os nutrientes essenciais de forma 

balanceada. 

Assim, comparamos por estimativas de desenvolvimento relativo, o efeito da adubação 

química e a resposta obtida aos 120 dias de enviveiramento para a adição de doses crescentes 
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de TP na mistura substrato sobre a biomassa das folhas secas e biomassa total das mudas de 

sabiá (Figura 4). Usando-se a adubação química como referência, o efeito favorável dos níveis 

de terra preta na mistura foi muito mais pronunciado para o desenvolvimento foliar do que 

para a biomassa total das mudas. Entretanto, a resposta verificada não seguiu à tendência 

linear, e o menor desenvolvimento foliar e total das mudas ocorreu em níveis intermediários 

de TP, o de 13,8%. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4. Efeito da adição de doses crescentes de terra preta antropogênica (TP) e da 

adubação química, em mistura substrato base do tipo 3:2 de solo argiloso e areia (v:v) nas 

estimativas do desenvolvimento relativo das folhas secas (a) e da biomassa total seca (b) 

em mudas de sabiá (Mimosa caesalpiniifolia), aos 120 dias de enviveiramento. (n = 9)*1  

 

*1 Os níveis de TP correspondem às proporções: 3:2:0+adubação química; 3:2:0,4; 3:2:0,8; 3:2:1,2; e, 3:2:1,6 v:v:v de solo 

argiloso, areia e terra preta respectivamente. 

 

O desenvolvimento relativo da biomassa foliar para três dos níveis de TP adicionados 

superou as mudas que receberam adubação química, destacando-se as plantas que cresceram 

na menor concentração de TP, de 7,4%, onde a biomassa foliar foi 37,2% maior que a das 
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plantas adubadas (Figura 4a). Por outro lado, no desenvolvimento em biomassa total das 

mudas, somente no substrato com 7,4% de TP as taxas estimadas foram maiores que nas 

plantas adubadas quimicamente, embora tenha sido de somente 3,9 % (Figura 4b). 

Os indicadores da nodulação podem, possivelmente, evidenciar o maior 

desenvolvimento foliar nas mudas de sabiá, já que no substrato com 7,4% de TP, foram 

também constatadas as maiores médias do número, biomassa e peso específico dos nódulos, 

como já apresentado. No desenvolvimento vegetal, a autonomia em N contribui 

principalmente para a formação das folhas, por seu papel na síntese de proteínas e de outros 

metabólitos, cuja atividade fisiológica se processa no limbo (Malavolta 2006). Não por acaso, 

a cor verde da biomassa foliar é um indicador de suficiência em N, e o amarelecimento ou 

clorose das folhas indica deficiência e, considerando-se que, nas condições do ensaio, não 

foram observados esses sinais de declínio é possível que este nutriente esteja relacionado com 

os resultados aqui obtidos.  

Estudando a nodulação natural em diferentes solos do Pernambuco, Souza et al. (2007) 

constataram que independentemente do substrato, as plantas aumentaram o teor de N das 

folhas, contribuindo para o seu desenvolvimento, porém apesar de não haver diferença 

estatística, as maiores médias de N2 foram em solos com o pH variando entre 5,30 a 5,50. 

Conforme a Figura 5, existe uma forte relação entre biomassa total e biomassa dos 

nódulos secos das plantas de sabiá. A fixação biológica de N2 depende do número de nódulos 

ativos, que diminuem com o aumento de matéria orgânica (Allen e Allen 1981). Ainda são 

necessários mais estudos voltados para o uso de terra preta como fonte nutricional em 

substratos de mudas florestais. 

 

 
Figura 5. Correlações entre as variáveis independentes biomassa total seca e biomassa dos 

nódulos secos em mudas de sabiá (Mimosa caesalpiniifolia), desenvolvidas em mistura 
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substrato que receberam doses crescentes de terra preta antropogênica, após 120 dias de 

enviveiramento. (n = 10) 

 

4. Conclusões 

 

A presença de níveis de terra preta antropogênica (TP) na mistura substrato não afetou 

a estabilidade da classificação textural, que foi franco argilo-arenosa. 

O uso de TP pode ser utilizado como fonte alternativa de nutrientes em substratos de 

mudas de sabiá. 

A mistura com a combinação de 3:2:0,4 de solo argiloso, areia e terra preta (com 7,4% 

de TP) apresentou maiores valores médios das biomassas de folhas e total, e pode substituir a 

adubação química em viveiros de produção de mudas. 

Niveis de TP entre 7,4 e 24,2 não inibiram a formação de nódulos. 
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