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vPREFÁCIO

Este livro começou a ser planejado na segunda metade dos anos 90, quando 
foi feita uma unificação das listagens de dados da produção científica da 
Coordenação de Pesquisas em Ciências Agronômicas – CPCA, do Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA. Esta lista unificada teve como 
base informações retiradas de relatórios anuais, relatórios individuais dos 
pesquisadores e algumas listagens existentes da produção bibliográfica, 
preparadas pelos grupos de pesquisas. A listagem dos trabalhos foi sendo 
atualizada ao longo dos anos, e em paralelo uma cópia das publicações 
passou a ser abrigada em um banco de separatas que deu origem à atividade 
de Documentação, na sede da CPCA.

Em comemoração aos 30 anos da CPCA/INPA, no ano de 2005, foram 
reunidos neste livro 319 resumos de artigos científicos completos publicados 
em periódicos indexados por pesquisadores da CPCA e seus colaboradores.

A publicação dos resultados da pesquisa científica nos periódicos indexados 
é um dos paradigmas da ciência moderna, onde a informação científica, antes 
de ser disponibilizada, é avaliada por referees, (pesquisadores pares da área 
de conhecimento), que atestam a importância, adequação metodológica e 
qualidade dos trabalhos. O crescimento da pesquisa científica no Brasil, com 
o estabelecimento de grupos de pesquisas e consolidação de cursos de Pós-
Graduação tem incrementado a formação de recursos humanos valorizando 
ainda mais a publicação nas revistas científicas. Estes trabalhos publicados 
são considerados na avaliação da qualidade dos cursos de Pós-Graduação pela 
CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), ou 
como critério para reconhecer e atestar a produtividade dos pesquisadores. 
Na atualidade, o acesso à informação científica tem sido facilitado com a 
popularização da Internet, que permite o acesso livre do conteúdo resumido 
ou do texto completo dos artigos publicados nas revistas científicas mais 
importantes do país.

Neste livro foram compilados os resumos e abstracts dos artigos publicados 
em periódicos nacionais e internacionais e, para promover a divulgação das 
informações contidas, estes estão apresentados em português. Nosso objetivo 
foi recuperar a história científica da CPCA em 30 anos de atividades na região 
amazônica, compreendendo o período 1975-2005. Ao folhear este livro, o 
leitor poderá acompanhar a evolução dos resultados gerados em diversas 
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áreas temáticas relacionadas com as ciências agrárias, enfatizando-se a 
originalidade das pesquisas. Para a apresentação dos resumos obedeceu-se a 
uma organização temático-temporal, e estes foram subdivididos segundo a 
sua área temática e apresentados na seqüência cronológica, do trabalho mais 
antigo ao mais atual. Nas referências listadas, os nomes dos pesquisadores 
e dos ex-pesquisadores estão sublinhados.

Na Figura 1 estão apresentadas informações sobre a freqüência dos 
trabalhos publicados neste período, abrangendo 17 diferentes áreas do 
conhecimento. Nestes 30 anos, o destaque nas contribuições da CPCA para o 
desenvolvimento do conhecimento em ciências agronômicas na Amazônia está 
em Fruticultura Tropical (84 trabalhos), Microbiologia do Solo e Olericultura 
(41 trabalhos cada), Fitopatologia (25 trabalhos), Cultivos Econômicos e 
Sementes (22 trabalhos cada), Fertilidade do Solo (18 trabalhos) e Biologia do 
Solo (15). Dentre as publicações científicas também há trabalhos publicados 
nas áreas temáticas: Amazônia e Sistemas Agroflorestais (11, cada), Biologia 
Molecular e Produção de Mudas (7, cada), Entomologia Agrícola e Pedologia 
(4, cada), Botânica e Silvicultura (3, cada) e Estatística Experimental (1).

Entre a produção científica inicial e a atual é possível rever um pouco da 
história deste grupo de pesquisas do INPA, mas também como as pesquisas 
foram mudando conforme os interesses de cada época, percebendo-se que hoje 
as pesquisas estão mais voltadas sobretudo para o uso sustentável dos recursos 
da biodiversidade e para as demandas da realidade atual da região amazônica.

Figura 1. Frequência temática dos trabalhos publicados por pesquisadores do INPA-CPCA entre os anos de 
1975 e 2005, abrangendo o período de trinta anos de pesquisas científicas na região Amazônica.
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Para a conclusão deste livro foi necessária uma pesquisa apurada de 
material e persistência quando certas referências já pareciam perdidas no 
passado, fato que ocorreu com algumas das bibliografias mais antigas. 
Muitas das publicações, já amareladas pelo tempo e disponíveis apenas em 
papel, foram as que imprimiram o caráter de realização desta proposta. Em 
contraste, a facilidade com que as publicações mais modernas fazem uso da 
tecnologia digital, favoreceu a complementação desse trabalho de uma forma 
mais rápida e eficiente.

Esperamos portanto, que o leitor faça uso deste livro como uma referência 
que faltava em sua estante. Gostaríamos que as dificuldades encontradas na 
recuperação dos artigos e a oportunidade de lê-los novamente, pudessem 
incentivar e alertar a equipe atual de pesquisadores para a necessidade de 
que as novas publicações alimentem o banco de dados que baseou este 
trabalho, garantindo as suas disponibilidades para as consultas que se fizerem 
necessárias. Se assim for, a CPCA poderá contar sua história de forma mais 
completa no futuro.

Luiz Augusto Gomes de Souza
Rosa de Nazaré Silva Clement
Organizadores

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
Coordenação de Pesquisas em Ciências Agronômicas
Av. André Araújo, 2936 – Petrópolis
Caixa Postal 478
69083-000 - Manaus – AM
Fone-fax – 92-3643-1867
souzalag@inpa.gov.br
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xiAPRESENTAÇÃO

O INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) foi proposto 
pelo primeiro Presidente do CNPq, Almirante Álvaro Alberto, e criado pelo 
Presidente Getúlio Dorneles Vargas em 29 de outubro de 1952, pelo decreto 
31672, sendo suas finalidades assim definidas “realizar o estudo do meio físico 
e das condições de vida da região, tendo em vista o bem estar humano e os 
reclamos da cultura, da economia e da segurança Nacional”.

De sua criação até o final da gestão do Dr. Djalma Batista (justamente 
homenageado pela Prefeitura de Manaus, colocando o seu nome na sua 
principal avenida), o INPA ocupou uma casa na Praça da Saudade, Rua 
Simão Bolívar, Manaus; a seguir passou para o 10º andar do IAPETEC e daí, 
para uma casa na Rua Guilherme Moreira; todas as vezes que vim a Manaus 
visitei-o com quem sempre mantive colaboração e amizade.

Na gestão do Dr. Paulo de Almeida Machado, este trocou a casa no Centro 
por um terreno no Aleixo (hoje Petrópolis) e aí construiu 12 edifícios. Nesta 
fase foi criada a revista Acta Amazônica. O Dr. Paulo de Almeida Machado 
saiu da Diretoria do INPA em 1975, quando foi elevado ao cargo de Ministro 
da Saúde. Foi substituído pro-tempore pelo Dr. Mário Honda e, em 1975, por 
Warwick Estevam Kerr, que foi indicado pelo Presidente do CNPq Dr. José 
Dion Teles; tendo sua indicação aceita pelo Presidente Ernesto Geisel.

A diferença desta terceira fase foi a grande quantia de fundos que o 
Governo Federal investiu (Ernesto Geisel, Presidente; J. Reis Veloso, Ministro 
do Planejamento, J. Dion de Melo Teles, Presidente do CNPq). O INPA possuía 
na época um PhD (Dr. Herbert Schubart), 2 mestres (José Maia e Willian 
Rodrigues) e 14 graduados; 4 anos depois tinha 54 PhD, 50 mestres e 136 
graduados e 4 cursos de Pós-Graduação com 48 alunos.

O primeiro Planejamento Estratégico feito pelo INPA para receber as 
verbas que nos iam ser dadas ocorreu durante toda a terceira semana de 
abril de 1975. Essa primeira Comissão de Planejamento Estratégico traçou 
as linhas mestras de pesquisa do INPA e compôs-se de 11 pesquisadores: 2 
pesquisadores da EMBRAPA, liderados pelo Dr. Acilino do Carmo Canto; Dr. 
Antônio Dantas Machado do CNPq; Drs. Herbert Schubart, Dr. Mário Honda 
e Dr. Warwick Estevam Kerr, do INPA; Dr. Esteves Pedro Colnago, Secretário 
da Agricultura; Drs. Miguel Luiz Scaff e Mário Simões, do Museu Paraense 
Emílio Goeldi; Dr. Heitor Dourado do Hospital Tropical; e Dr. Paulo Vanzolini, 
do Museu de Zoologia da USP, sob a presidência do Diretor Warwick Estevam 
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Kerr. Como resultado final desse Planejamento Estratégico sugeriu-se ao 
Diretor do INPA que:

1) nas Ciências da Saúde que se desse ênfase às doenças tropicais, especial-
mente a malária, leishmaniose, oncocercose, verminoses, dermatoses e à 
nutrição infantil;

2) que se criasse um Departamento de Agronomia para complementar as 
pesquisas da EMBRAPA e estudar plantas amazônicas usadas na alimen-
tação (iniciando-se com pupunha, tuberosas e cubiu). Esse mesmo De-
partamento deveria conter pesquisas florestais;

3) que fosse organizado um grande Departamento de estudo de peixe, pesca 
e peixe-boi;

4) que se fizessem pesquisas químicas e florestais, em madeiras e celulose;

5) que se comprasse um microscópio eletrônico de transmissão para pesqui-
sas médicas;

6) que se transformasse o Curso de Botânica Tropical do Dr. Ghilean Tolmy 
Prance em um Curso de Pós-Graduação em Botânica;

7) que se criasse um curso de Ecologia e Climatologia. Por sugestão do Dr. 
Paulo Vanzolini, que se contratasse uma especialista para informar a 
composição da floresta há 2.100 e há 12.000 anos e respectivos climas;

8) que se criasse um Departamento de Entomologia. Este tipo de investiga-
ção incluiria o estudo da biologia das abelhas sem ferrão e as pragas das 
plantas de valor econômico ou médico;

9) como regra geral aceitou-se que todo o problema de importância para a 
Amazônia, que necessitasse de pesquisa para ser resolvido, seria parte 
integrante dos objetivos do INPA. Assim, no primeiro semestre de 1975 
foi criada a Divisão de Agronomia.

Como resultado deste Planejamento, com uma exceção, todos os 
pesquisadores que apenas tinham graduação foram enviados para o sul, 
nordeste e exterior a fim de obterem seus mestrados e doutorados. Para 
substituí-los, pesquisadores tanto de dentro como de fora da Amazônia, 
foram contratados para trabalharem em uma das 8 linhas traçadas. Aqui 
chegando executaram as pesquisas pedidas e mais algumas que quiseram fazer 
na Amazônia. As pesquisas feitas com o WWF e Smithsonian (fragmentos 
florestais), a “Cartilha da Amazônia” e o “Projeto Aripuanã” não constavam do 
planejamento inicial. Deu-se uma ênfase na Botânica, na reforma do Herbário, 
no aumento das coleções, tornando o INPA ponto mundial de referência para 
a biodiversidade Amazônica.
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Em 1976 conseguimos com o Dr. Esteves Pedro Colnago, o uso da área de 
Pesquisas Agrícolas do Km 14. Em 1976 tiveram início 4 cursos de Pós-Graduação: 
Botânica, Entomologia, Ecologia e Biologia de Água Doce e Pesca Interior.

A proposta de pesquisa em Ciências Agronômicas foi extremamente 
inovadora apontando em direção de uma Agricultura Amazônica Sustentável 
tendo como objetivos:

1. Suprimento sustentável da demanda de alimento às populações huma-
nas rurais e urbanas (adaptação genética de hortaliças, introdução de 
hortaliças do trópico úmido não americano e estudos das hortaliças não 
convencionais nativas da Amazônia);

2. Conservação e Uso Econômico dos Recursos Naturais da Amazônia: 
mapati, pupunha, açaí, araçá-boi, araçá-pera, sapota-do-Solimões, abiu, 
cupuaçu, graviola, camu-camu, etc.

3. Sistemas Agroflorestais.

4. Fixação de N2 e Solubilização de Fósforo – uso de microrganismos para 
desenvolvimento de sistemas de produção agrícola sustentáveis.

5. Desenvolvimento da Meliponicultura e Fruticultura Amazônica.

Até hoje estes temas são atuais e outras instituições passaram a direcionar 
suas pesquisas dentro da perspectiva já definida pelo INPA, em 1975. Em 
1977 já estavam trabalhando na nova Divisão: Dr. Alejo Von Der Pahlen, 
Dr. Hiroshi Nodaa, Dr. Kaoru Yuyamaa, Dr. Luiz Antônio de Oliveiraa, Dr. 
Charles Roland Clementa, Dr. Carlos Roberto Buenoa, Dra. Rosemary Bradley, 
Dr. Danilo Fernandes da Silva Filhoa (na época, técnico agrícola), Dr. Fazal 
Rahman, Dr. Warwick Estevam Kerr, Dr. Peter Weigela, Dr. Guido Ranzani, 
Dr. John Harwood e Dra. Waldelice Oliveira de Paiva, Dr. David Arkoll, Dr. 
Eduardo Lleras; aqueles indicados com um a ainda permanecem no corpo de 
pesquisadores do INPA.

Em 1977, conseguimos com o Dr. Dion e Dr. Reis Veloso duas conquistas 
importantes. 1º - Aumento de 80 % no salário para quem trabalhasse aos 
sábados e 2º -Desapropriação da área do atual INPA-III e, com a Marinha e 
Suframa, o direito de usar a Marchantaria.

Não obstante a crise do preço do petróleo ter tido início em 1975 afetou 
o INPA dramaticamente a partir de 1979 chegando a níveis críticos de 1980 
até 1991. Em 1979-1983 foi Diretor o Dr. Enéas Salati; de 1983-1987 o Dr. 
Henrique Bergamin e de 1987 a 1991 o Dr. Herbert Otto Roger Schubart. 
Foram diretores que souberam viver com pouca verba. Na gestão do Dr. 
Herbert Schubart foi feito o 2º Planejamento Estratégico do INPA, porém 
as dificuldades econômicas foram muito grandes. Em 1982, conseguimos a 
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doação do atual INPA-II, que era do DNOS. Na Diretoria do Dr. Roberto dos 
Santos Vieira teve lugar o 3º Planejamento Estratégico do INPA.

Com o Dr. José Seixas Lourenço e Dr. Ozório José Menezes Fonseca (1995-
1999), conseguiu-se recursos do PPG-7 e houve nova arrancada, tendo o 
INPA seu auge de 1994 ao presente, tendo atingido em 1998, 94 Doutores, 
89 Mestres, 24 Graduados, 35 bolsistas e 195 alunos de Pós-Graduação (136 
Mestrado e 59 Doutorado) totalizando 437 pesquisadores; esses cursos 
formaram 342 Mestres e 69 Doutores até 21/07/1998 (dados de Fonseca, 1998). 
De acordo com informação da Dra. Maria Lúcia Absy, 70 % dos graduados 
dos cursos de Pós-Graduação do INPA após graduarem-se permanecem na 
Amazônia Legal.

Em 06/12/1999 W. E. Kerr foi novamente indicado Diretor do INPA. O Vice 
Diretor foi o Dr. Hiroshi Noda que o substituiu eficientemente. Kerr impôs a 
condição de demitir-se assim que cessasse os impedimentos políticos, o que 
ocorreu no início de 2002. Foi então re-eleito Diretor do INPA o Prof. Marcos 
Barroso Barros, hoje Presidente do IBAMA. Kerr continuou como pesquisador 
até 05/03/2003 a fim de consolidar o GPA. Vale a pena dizer que entregou 
nessa época 300 colônias de Melípona à Dra. Gislene Carvalho Zilse que em 
meados de 2005 já tinha 8.000 colméias, multiplicadas a partir dessas.

Em polinização, as abelhas dessas 8.000 colméias fecundaram um mínimo 
de 200 bilhões de flores em um ano. Dentro desse programa cerca de 120 
ribeirinhos aprenderam a aumentar suas rendas com a meliponicultura.

O INPA é um Instituto atuante em áreas estratégicas e exerce o seu poder 
de pesquisas em vários municípios da Amazônia. A cada mês uma descoberta 
é relatada. O Camu-camu com 2.300 mg a 6.200 mg de vitamina C (por 100 
gramas de polpa) é a grande descoberta do Dr. Kaoru Yuyama e a grande 
descoberta da Dra. Lucia Yuyama: é que essa vitamina C é do tipo C4, que não 
degrada com o calor. O trabalho de Carlos Lima e equipe, demonstram que 
a presença de peixes adultos é maior nos arredores de onde foram lançados 
em estágios iniciais. Pesquisadores trabalham em uma instituição que garante 
condições de plena viabilidade aos seus projetos e não há na Amazônia outra 
organização como o INPA com infra-estrutura para realização de pesquisas. 
Temos 40 prédios numa área de 18 hectares (INPA I + INPA II + INPA V-8 + 
Ilha da Marchantaria) ocupados por 12 coordenações de pesquisas, biblioteca, 
laboratórios, um corpo de guardas (com 112 componentes), uma cantina para 
almoço, uma área de lazer para os funcionários.

Tem uma área de demonstração para visitantes (Bosque da Ciência) que 
são informados por 40 guias mirins (Educação Infantil), educados pela 
pesquisadora Maria Inês Higuchi. Os pesquisadores têm ao seu dispor: área 
de hora de 4 Ha no Km 14; uma área para fruticultura (50 Ha, ampliável 
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até 56.000 Ha); Reserva Ducke (10.000 Há; hoje cercada por Manaus) para 
botânicos, ecólogos e para o Jardim Botânico, e três outras florestas (ZF-2, 
Egler e Rondônia) para estudos florestais, ecológicos, médicos, climáticos, 
entomológicos e botânicos num total de 96.000 Ha. Os rios, igarapés, lagos, 
furos e tanques servem para pesquisas de biologia aquática (peixe-boi, botos, 
capivaras, ariranhas, jacarés, tartarugas e agricultura de várzea). Fora isso 
os nossos pesquisadores mantém contato com os colegas da Amazônia, da 
EMBRAPA, das várias universidades do Brasil e do mundo tanto por visitas 
recíprocas quanto pela Internet. Trabalhos científicos de primeira grandeza são 
feitos nas áreas de agricultura e da saúde (malária, doenças intestinais, tanto 
em populações caucasianas afrodescendentes e em nossas etnias indígenas: 
Yanomami, Kokama, Kaiapó, ticuna, Mura, e outras). Os trabalhos do Dr. 
Pi Daniel entre os Yanomami e os do Dr. Hiroshi Noda entre os Tikuna e 
Kokama são emocionantes. Dificilmente se passa uma semana sem novidades 
científicas produzidas por nossos pesquisadores.

Sem dúvida uma das áreas mais produtivas é aquela que comemora neste 
ano 30 anos e que neste volume apresenta parte de seus resultados científicos 
sumariados. Porem, a grande parte importante das pesquisas agronômicas é 
a Extensão, que aparece na hora do caboclo, na fazenda do fazendeiro, na 
mesa de todos nós mas não aparece nas revistas Qualis A.

Em 1979, o INPA tinha a terceira biblioteca científica do País; a crise do 
Petróleo afetou o INPA de tal modo que após 1988 poucas revistas tiveram 
suas assinaturas renovadas. Hoje, estimamos que sua atualização custará R$ 
15.000.000,00. A crise salarial afetou drasticamente o INPA especialmente 
provocando evasão de 82 doutores e 200 funcionários de 1997 a 2001.

Os três campi apresentam um conjunto de oportunidades científicas, 
proporcionadas aos 266 pesquisadores contratados, mais 220 pesquisadores 
de Pós-Graduação, um número variável de 30 a 60 pesquisadores visitantes e 
cerca de 120 pesquisadores de outras instituições que colaboram conosco em 
rede,m completando um número respeitável superior a 630 mulheres e homens 
especialistas em vários ramos da ciência e da tecnologia e 600 auxiliares, 
todos procurando decifrar a Amazônia e aproveita-la para as populações que 
nela habitam. É por isso que o famoso Dr. Harald Sioli falou que: “O INPA é 
o maior Instituto de biologia tropical do mundo”.

Prof. Dr. Warwick Estevam Kerr

Instituto de Genética e Bioquímica da Universidade Federal de Uberlândia
Laboratório de Genética
38400-902 – Uberlândia – MG – Brasil
kerr@ufu.br
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1.

Giugliano, R.; Shirmpton, R.; Arkcoll, D.B.; Giugliano, L.G.; Petrere Júnior. M. 
1978. Diagnóstico da realidade alimentar e nutricional do estado do Amazonas. 
Acta Amazonica, 8(2) Suplemento:5-54.

RESUMO: O presente documento foi elaborado para e apresentado no V 
Simpósio Brasileiro Sobre Alimentos e Nutrição (V SIBAN) realizado em 
Maceió, Alagoas em janeiro de 1978. O objetivo foi diagnosticar os alimentos e 
a situação nutricional no estado de Amazonas. Os dados apresentados incluem 
aspectos estatísticos de saúde, programas de distribuição de alimentos, testes 
padrões dos alimentos, consumo de nutrientes dos alimentos, produção dos 
alimentos, ocorrência e tipos de má nutrição. As seguintes conclusões foram 
alcançadas: 1. O desenvolvimento do estado é concentrado em Manaus e 
em áreas circunvizinhas com um êxodo rural conseqüente; 2. A situação 
sanitária da maioria da população é precária; 3. A freqüência de doenças 
gastrointestinais é elevada, especialmente em comparação com outras 
doenças endêmicas (hanseniase, tuberculose, malária, leshimaniose); 4. A 
produção de alimentos é estagnada com a crescente importação de alimentos, 
especialmente aqueles como o trigo que nunca será produzido localmente; 5. 
A várzea do rio Solimões-Amazonas não está sendo usada suficientemente 
para a produção de alimentos vegetais e de gado; 6. Há um grande número 
de produtores de subsistência migratórios em pequena escala sem nenhum 
direito à terra; 7. O consumo e a produção de vegetais e legumes é baixo, 
mas o consumo de peixe é elevado, assegurando as exigências de proteína; 
8. O aleitamento materno é prolongado ainda, mas está diminuindo em áreas 
urbanas sem que haja preocupação local aparente, e o suplemento alimentar 
ocorre muito cedo em áreas rurais e urbanas, geralmente no primeiro mês; 9. 
Há uma alta freqüência de má nutrição crônica de calorias e proteínas, anemia 
e sinais clínicos de deficiência de vitamina A e de riboflavina, provavelmente 
relacionada à alta freqüência de doenças gastro-intestinais e do baixo consumo 
de vegetais e legumes; 10. Há freqüência elevada da cárie dentária. Baseado 
nestas conclusões, sugestões são oferecidas sobre como estes problemas 
devem ser resolvidos a longo, médio e curto prazo.

RETORNAR AO SUMÁRIO



30 ANOS DE PESQUISAS EM  
CIÊNCIAS AGRONÔMICAS NA AMAZÔNIA2

2.

Kerr, W.E.; Clement, C.R. 1980. Práticas agrícolas de conseqüências genéticas 
que possibilitaram aos índios da Amazônia uma melhor adaptação às 
condições regionais. Acta Amazonica, 10(2):251-261.

RESUMO: Os cultivares de plantas, de valor alimentício, encontrados na 
Amazônia, diferentes da população selvagem encontrada nas matas, foram 
selecionados pelos índios nos últimos 10.000 anos, para a América do Sul 
inteira e, possivelmente, nos últimos 4000 a 1000 anos para as plantas 
domesticadas na Amazônia. Este trabalho analisa 40 cultivares de mandiocas 
e macaxeiras dos Desâna e 13 dos Tikuna. Contagens em 7 tribos revelaram 
uma média de 22 cultivares por tribo. Indica-se para as fruteiras: abiu, sapota, 
sapoti, pupunha, abacaxi, o tamanho e características das plantas selvagens 
e das selecionadas pelos índios. Mencionam-se, também, algumas tuberosas 
(cará, batata-doce, taioba, ariá, caroço-de-umari) domesticadas e o cupá 
(Cissus gongilodes); este último talvez seja uma das domesticações mais 
recentes. Sugere-se que o pato (Cairina moschata) se tenha autodomesticado, 
por meio de poucas mutações, com o que ocuparia um nicho ecológico vazio.

3.

Weigel, P.; Bueno, C.R.; Clement, C.R.; Alves., M.L.B.; Ranzani, G.; Asakawa, 
N.; Harwood, J.H. 1981. O Departamento de Ciências Agronômicas. Acta 
Amazonica, 11(1):25-37.

RESUMO: O Departamento de Ciências Agronômicas foi criado em 1975, 
pelo ex-Diretor do INPA, Prof. Dr. Warwick E. Kerr. A Divisão de Genética 
e Melhoramento concentra suas atividades no melhoramento de hortaliças 
e leguminosas e na coleta, análise, testes de adaptação e desenvolvimento 
de variedades de espécies indígenas com potencial olerícola. Aproxima-se, 
no momento, de seus primeiros resultados de real expressão prática, com 
perspectivas do lançamento de 4 novas variedades. A Divisão de Fruticultura 
iniciou suas atividades com experimentos de sistemas de produção de 
frutíferas em consorciação em 1976 e 1977 e com as primeiras coletas de 
germoplasma de espécies indígenas. Atualmente dedica atenção prioritária 
às seguintes espécies: pupunha, graviola, cupuaçu, sapota, mapati, araçá-boi, 
araçá-pera, camu-camu-camu e abiu. Foram instalados diversos experimentos 
de adubação e espaçamento e feitas novas introduções de pupunha e sapota. 
A Divisão de Fitossanidade iniciou suas atividades em meados de 1980, 
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concentrando-se na constatação e confirmação das doenças nas principais 
culturas estudadas pelo INPA, para posteriores estudos de métodos de controle 
ecologicamente aceitáveis. A Divisão de Agricultura de subsistência tem como 
objetivo desenvolver uma agricultura mais apropriada para a região, conhecida 
pela sua ecologia frágil e que sofre os efeitos da agricultura convencional. 
Assim, estão sendo desenvolvidos vários trabalhos básicos sobre utilização de 
biomassa, ciclagem de nutrientes, os efeitos do homem sobre essa ciclagem, 
sistemas agroflorestais e experiências práticas sobre sistemas alternativos 
de agricultura. A Divisão de Solos realiza no momento pesquisas sobre o 
comportamento dos solos da Amazônia, conservação dos solos e controle 
da erosão, levantamento de nodulação de leguminosas florestais e outras, 
fixação de nitrogênio em plantas aquáticas e cupins e solubilização de fosfatos 
naturais. A Divisão de Fontes Alternativas de Energia desenvolve projetos 
de uso de correnteza de rios como fonte de energia, gasogênio com carvão 
vegetal, estufa solar e biogás.

4.

Harwood, J.H. 1981. Lenha e restos de madeiras como fonte de energia na 
Amazônia. Acta Amazonica, 11(3):553-559.

RESUMO: Dados foram coletados sobre as fontes de lenha na Amazônia 
(desmatamento, restos de serrarias e plantios energéticos) e sobre seus 
processos de conversão (combustão, carborização e ou geseificação). As 
vantagens e desvantagens de máquinas a vapor (locomóveis) e gasogênios são 
apresentadas com especial enfoque em serrarias e na geração de eletricidade 
em municípios. É demonstrado que a lenha é um combustível rico, versátil e 
que os problemas em ampliar sua utilização são mais institucionais do que 
técnicos.

5.

Clement, C.R.; Kerr, W.E.; Ken-Hiri, T. 1982. Erosão cultural na Amazônia: 
empobrecimento econômico conseqüente. Ciência e Cultura, 34(9):1150-1153.

RESUMO: A catastrófica perda de população indígena após contato foi 
acompanhada por uma aculturação ou erosão cultural igualmente importante. 
Esta erosão cultural foi especialmente trágica porque a perda incluía etnias 
humanas completas, com todo seu conhecimento acumulado sobre como 



30 ANOS DE PESQUISAS EM  
CIÊNCIAS AGRONÔMICAS NA AMAZÔNIA4

viver na Amazônia. Mais que nunca, precisamos destes conhecimentos, 
pois a ciência ocidental não oferece respostas para viver na Amazônia sem 
destruí-la. Para reencontrar os conhecimentos perdidos, e os que ainda estão 
sendo perdidos hoje, será necessário um enorme investimento em pesquisas 
para evitar a erosão dos recursos naturais da Amazônia e transformar suas 
riquezas vegetais potenciais em fontes de renda para o povo da região.

6.

Magalhães, L.M.S.; Oliveira, M.V.; Moreira, F.W. 1988. Relação entre solo e 
floresta, no território de Roraima. Acta Amazonica, 18(1-2):363-366.

RESUMO: O solo e a área basal de floresta natural estão sendo investigados em 
sete diferentes localidades de Roraima. O objetivo é estudar a relação entre 
a floresta natural e as características do solo. As observações preliminares 
sugerem a influência da profundidade do solo e do balanço de água nas 
características da floresta.

7.

Kerr, W.E.; Carvalho-Zilse, G.A.; Coletto-da-Silva, A.; Assis, M.G.P. 2001. 
Aspectos pouco mencionados da biodiversidade amazônica. Parcerias 
Estratégicas, 12:20-41.

RESUMO: A salvação das espécies, envolvendo a proteção do meio ambiente, 
é mais voltada aos grandes mamíferos, chamados “megafauna carismática” 
(Mark J. Plotkin). Plotkin (1988) demonstrou que qualquer tentativa para 
salvar os ursos pandas seria desastrosa caso não fossem tomadas providências 
para salvar a espécie de bambu que eles comem. Se há real intenção em salvar 
as árvores nativas brasileiras, é necessário que se polinizem suas flores. A 
polinização é um dos itens mais importantes para a conservação desse meio 
e as abelhas têm papel fundamental neste contexto. Elas são responsáveis por 
38 % da polinização da flora mundial. O INPA tem trabalhado em defesa da 
natureza e da vida, especialmente nas comunidades pobres da Amazônia. O 
nosso trabalho está voltado para o desenvolvimento de técnicas em conexão 
de informação científica e prática e gerenciamento de proteção às abelhas. É 
necessário conhecer mais sobre a biologia e genética das “abelhas sem ferrões” 
para perpetuarmos essa espécie através das colméias caseiras.
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8.

Noda, S.N.; Noda, H.; Azevedo, A.R.; Martins, A.L.U.; Paiva, M.S. 2001. 
Agricultura familiar: a organização espacial na produção e no turismo. 
Parcerias Estratégicas, 12:84-111.

RESUMO: O artigo mostra que o ecoturismo tem sido um dos principais meios 
de desenvolvimento econômico na região do Rio Negro e, nos últimos anos, 
vem absorvendo grande parte da agricultura familiar tradicional. Assim, a 
manutenção dos métodos de produção tradicionais depende uma organização 
espacial e de uma integração das atividades econômicas que levem em contra 
as noções de sustentabilidade ambiental.

9.

Noda, S.N.; Noda, H.; Martins, L.H.P.; Martins, A.L.U.; Paiva, M.S.S.; Mendonça, 
M.A.F.; Azevedo, J.H; Neves, R.F.; Silva, M.P.S.C. 2003. Arranjos e usos dos 
recursos naturais na agricultura do povo Deni. Revista Tellus, 3(4):37-55.

RESUMO: A pesquisa foi realizada buscando compreender a organização do 
espaço em um sistema de produção por Agricultura Familiar Indígena, no 
momento de transição e adaptação particular, em conseqüência da demarcação 
das terras indígenas dos Deni e a busca por proposta de desenvolvimento 
sustentável. Procurou-se compreender enquanto Agricultura Familiar 
Indígena, aquela da exploração familiar dos recursos vegetais onde ocorre 
a influência da cultura da etnia indígena Deni. Uma unidade de produção 
agrícola onde a apropriação e o acesso aos bens, principalmente a terra e 
o trabalho estão intimamente ligados à família, ao parentesco e como tal, 
no seu processo de funcionamento, estão representados na transmissão 
do patrimônio sociocultural e na reprodução da exploração dos recursos 
naturais com técnicas de conservação. O esquema interpretativo utilizado 
na pesquisa foi o da abordagem sistêmica com o uso do método etnográfico. 
A estratégia metodológica adotada foi com o intuito de explicar a forma de 
funcionamento atual da exploração agrícola dos Deni buscando explicar o 
estado encontrado, como sendo um momento de transição onde o anterior, o 
passado, é referido e mencionado como um modo de funcionamento inicial, 
um modelo anterior. Na atualidade, há um momento de transição onde, 
apesar dos processos de transmissão cultural permanecerem, o status dos 
mesmos já recebe interferência do contato com uma economia de mercado, 
que forja necessidades de consumo e participações político-sociais bem 
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diversas, o que provoca um projeto futuro de produção para o mercado, num 
empreendimento onde o trabalho permanece familiar, mas os recursos naturais 
já são valorizados como alternativas para uso no mercado de bens e produtos, 
em acordo com o processo de desenvolvimento sustentável. Os arranjos e 
usos dos recursos naturais na agricultura do povo Deni se dão pelas atividades 
produtivas que proporcionam os meios para satisfazer as necessidades de 
vida diária, como alimentação, moradia, ferramentas e artefatos culturais, 
denominadas genericamente de atividades de subsistência. No entanto, a 
subsistência é um requisito para a manutenção da forma de vida étnica e 
não somente para a sobrevivência física. Os mesmos são os resultados da 
combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e 
antrópicos em determinadas porções do espaço. As áreas ocupadas pelos 
Deni mostram claramente o processo de ocupação humana com o manejo 
do meio de forma a comportar a transformação da paisagem natural em um 
sistema agroflorestal onde as plantações de árvores frutíferas e outras são 
associadas ao cultivo de plantas alimentícias de ciclo curto destinadas ao 
consumo local e eventualmente ao abastecimento dos mercados urbanos. Esta 
organização revela a complexidade das técnicas e experiências acumuladas 
na organização de um sistema produtivo, onde processos conservacionistas 
podem ser praticados em acordo com os preceitos dos Deni.

10.

Santos, M.O.; Ribeiro, J.D.; Costa, S.S. 2003. Plantas medicinais e o 
conhecimento da legislação vigente: um estudo de caso em Manaus. Revista 
de Tecnologia e Ambiente, 9(2):77-101.

RESUMO: Com o objetivo de investigar o conhecimento do uso de plantas 
medicinais e da legislação vigente, são apresentados os registros referentes a 
entrevistas obtidas por meio de questionários (perguntas abertas e fechadas) 
feitos à população residente do bairro do Japiim, em Manaus (AM). Foi 
constatado que os hábitos culturais e padrões de consumo de plantas medicinais 
por essas populações modificaram-se na última década. Essa mudança sofreu 
influência da crescente industrialização do setor e das migrações inter-
regionais. Nesta última também se constata uma interferência intercultural. 
Ficou explícito neste trabalho que o saber científico pressupõe a separação 
entre natureza e cultura, contudo no saber popular essa separação não existe. 
A população (97 %) afirma ter conhecimento sobre a legislação referente ao 
uso e conservação dos recursos naturais, entretanto esse conhecimento é 
limitado pela atuação e fiscalização do poder público. A legislação brasileira 
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sobre plantas medicinais tem evoluído e está adaptada às novas descobertas 
farmacêuticas e botânicas, sendo a patente dos conhecimentos tradicionais 
o ponto conflitante entre os interesses empresariais e o popular.

11.

Ruiz-Pérez, M.; Belcher, B.; Achdiawan, R.; Alexiades, M.; Aubertin, C.; 
Caballero, J.; Campbell, B.; Clement, C.R.; Cunningham, T.; Fantini, A.; 
Foresta, H. de; García-Fernández, C.; Gautam, K.H.; Hersch-Martínez, P.; Jong, 
W. de; Kusters, K.; Kutty, M.G.; López, C.; Fu, M.; Martínez-Alfaro, M.A.; 
Nair, T.K.R.; Ndoye, O.; Ocampo, R.; Rai, N.; Ricker, M.; Schreckenberg, K.; 
Shackleton, S.; Shanley, P.; Sunderland, T.; Youn, Y. 2004. Markets drive the 
specialization strategies of forest peoples. Ecology and Society, 9(2):4.

Mercados orientam as estratégias de especialização dos povos da floresta.

RESUMO: A interação com o mercado muda as oportunidades e as estratégias de 
povos relacionados com a floresta. Os esforços para apoiar o desenvolvimento 
rural precisam compreender melhor à importância potencial dos mercados e 
as maneiras como os povos respondem a eles. Neste sentido, comparamos 61 
estudos de caso da produção e comércio de produtos florestais não madeireiros 
da Ásia, África, e América Latina. Os resultados mostram que o uso do 
produto é moldado conforme o mercado e instituições locais, abundância 
do recurso, e nível relativo de desenvolvimento. Padrões regionais mais 
gerais também são importantes. Os produtos de maior valor tendem a ser 
manejados intensivamente por produtores especializados e proporcionam 
lucros substancialmente superiores àqueles manejados por produtores menos 
especializados com produtos de valor mais baixo. Concluímos que o comércio 
incentiva um processo de produção intensa e especialização familiar entre 
os povos da floresta.
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12.

Clement, C.R.; Aradhya, M.K.; Manshardt, R.M. 1997. Allozyme variation in 
spineless pejibaye (Bactris gasipaes Palmae). J. Economic Botany, 51(2):149-157.

Variação isoenzimática em pupunha (Bactris gasipaes Palmae) inerme.

RESUMO: A variação isoenzimática foi examinada em três populações de 
pupunha (Bactris gasipaes) introduzidas no Havaí para usar no melhoramento 
genético da espécie para a produção de palmito fresco: Benjamin Constant 
(raça Putumayo), San Carlos (raça Guatuso) e Yurimaguas (raça Pampa 
Hermosa). Nove enzimas codificadas por 16 loci com um total de 38 alelos 
foram obtidas de um extrato meristemático. Cinco loci foram fixados em 
todas as populações, quatro outros loci foram encontrados somente em BC 
e um outro em Y; dois alelos com frequências moderadamente altas foram 
encontrados somente em SC. O número médio de alelos por locus foi menor 
em SC (1,6), com BC e Y apresentando 2,1 alelos por locus. A porcentagem de 
loci polimórficos foi menor em SC (44) e maior em Y (69). A heterozigosidade 
observada foi menor em SC (0,051) e BC (0,066), e maior em Y (0,141). A 
identidade genética de Nei foi 0,985 entre BC e Y, e apresentou uma média de 
0,952 entre SC e BC-Y. As heterozigosidades baixas são provavelmente devidas 
a uma longa história de seleção e endocruzamento (entre irmãos) durante o 
processo de domesticação, seguido recentemente por seleção intensiva contra 
espinhos e mais endocruzamentos. As três populações são muito aparentadas, 
sugerindo um único evento de domesticação na Amazônia.

13.

Cavada, B.S.; Madeira, S.V.F.; Calvete, J.J.; Souza, L.A.G.; Bomfim, L.R.; 
Dantas, A.R.; Lopes, M.C.; Granjeiro, T.B.; Freitas, B.T.; Pinto, V.P.T.; Leite, 
K.B.; Ramos, M.V. 2000. Purification, chemical, and immunochemical 
properties of a new lectin from Mimosoideae (Parkia discolor). Preparative 
Biochemistry & Biotechnology, 30(4):271-280.

RETORNAR AO SUMÁRIO
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Purificação e propriedades químicas e imunoquímicas de uma nova lectina 
de Mimosoideae (Parkia discolor).

RESUMO: Uma lectina que estabelece ligações com glicose e manose foi isolada 
das sementes de Parkia discolor (Mimosoideae) usando cromatografia de 
afinidade num gel Sephadex G-100. A proteína apresentou um componente 
único em SDS-PAGE, que corresponde a uma massa molecular de 58.000 
Da, que é muito similar com outra lectina que foi identificada em Parkia 
platycephala. Entre os açúcares simples testados, a manose apresentou 
o melhor efeito inibidor, mas os glucanos bi-particulados contendo um 
anel de trimanosídeos se apresentaram na forma de N-glicoproteínas, que 
também foram comprovados como poderosos inibidores da atividade de 
hemaglutinação induzidos por uma lectina que foi purificada. A proteína 
foi caracterizada por um alto conteúdo dos aminoácidos glicina e prolina, 
pela ausência de cisteína. Anticorpos produzidos por células do sangue de 
coelho, com atividade anti-lectina das sementes de Parkia platycephala, foram 
reconhecidos pela lectina de Parkia discolor. Entretanto, nenhuma reação 
cruzada foi observada quando foram testadas outras lectinas de origem 
da família das Papilionoideae e outras como Moraceae e Euphorbiaceae 
em contraste com a lectina do gênero Parkia. Isto sugere que a lectina de 
Parkia compreende um novo grupo de lectinas das Leguminosas, exibindo 
características distintas.

14.

Sousa, N.R.; Rodrigues, D.P.; Clement, C.R.; Nagao, E.O.; Astolfi-Filho, S. 
2001. Discriminação de raças primitivas de pupunha (Bactris gasipaes) na 
Amazônia brasileira por meio de marcadores moleculares (RAPDs). Acta 
Amazonica, 31(4):539-545.

RESUMO: A pupunha (Bactris gasipaes Kunth, Palmae) foi domesticada por seu 
fruto pelos primeiros povos da Amazônia Ocidental, possuindo um complexo 
de raças primitivas (landraces) parcialmente caracterizado e mapeado 
morfologicamente. Ao longo dos Rios Amazonas e Solimões, no Brasil, foram 
propostas três raças primitivas [Pará (rio Amazonas), Solimões (baixo e médio 
rio Solimões), Putumayo (alto rio Solimões)], com indicações de que a raça 
Solimões poderia ser artefato de análise morfométrica. Marcadores RAPDs 
foram usados para avaliar a hipótese de três raças. Extraiu-se DNA de 30 
plantas de cada raça mantida no BAG de Pupunha em Manaus, AM, Brasil. Na 
amplificação por PCR, 8 primers geraram 80 marcadores, cujas similaridades 
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de Jaccard foram estimadas para agrupamento das plantas com UPGMA. O 
dendrograma conteve 2 grandes grupos que se juntaram a uma similaridade 
de 0,535: o grupo da raça Pará conteve 26 plantas dessa raça, 5 da Putumayo e 
1 da Solimões; o grupo do Rio Solimões conteve 29 plantas da raça Solimões, 
19 da Putumayo e 1 da Pará. A estrutura do segundo grupo sugere que existe 
apenas uma raça ao longo do Rio Solimões, pois as plantas amostradas são 
misturadas em subgrupos sem ordem aparente. A análise genética não apóia 
a hipótese de três raças e sugere que a raça Putumayo estende-se ao longo do 
Rio Solimões até Amazônia central. Será necessário juntar dados genéticos 
com morfológicos para avaliar esta nova hipótese com mais precisão.

15.

Clement, C.R.; Sousa, N.R.; Rodrigues, D.P.; Astolfi-Filho, S.; Núñez Moreno, 
Y.; Torres Pascual, V.; Gallego Rodríguez, F.J. 2002. Use of AFLPs to distinguish 
landraces of pejibaye (Bactris gasipaes) in Brazilian Amazonia. Scientia 
Agricola, 59(4):749-753.

Uso de AFLPs para distinguir raças primitivas de pupunha na Amazônia 
brasileira.

RESUMO: Os primeiros povos de Amazônia ocidental domesticaram a pupunha 
(Bactris gasipaes Kunth, Palmae) por seu fruto, embora hoje seja muito plantada 
por seu palmito. Como outros cultivos domesticados, a pupunha apresenta 
uma hierarquia complexa de raças primitivas criadas antes da conquista das 
Américas. A existência de três raças (Pará, Solimões, Putumayo) foi proposta 
ao longo dos rios Amazonas e Solimões, Brasil, com base em características 
morfológicas. Algumas dúvidas existem sobre a raça intermediária, pois podia 
ser um artefato da análise morfométrica. AFLPs foram usados para avaliar 
as relações entre amostras destas raças hipotéticas. DNA foi extraído de 99 
plantas representando 13 populações mantidas no Banco de Germoplasma 
de Pupunha, Manaus, AM; seis combinações de ‘primers’ geraram 245 
marcadores via PCR, que foram codificados num seqüenciador ABI Prism 
310 e analisados com o programa GeneScan; similaridades de Jaccard foram 
estimadas e um dendrograma foi criado com UPGMA. Dois grupos de plantas 
foram observados no dendrograma, em lugar de três, com similaridade de 
0,795. Cada grupo continha dois subgrupos, similares a 0,815. Um grupo (n 
= 41) continha 73 % de plantas da raça Pará, com um subgrupo (n = 22) 
contendo 91 % Pará e o outro (n = 19) contendo 53 % Pará. O outro grupo 
(n = 58) continha 53 % de plantas da raça Solimões e 40 % da Putumayo, 
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com um subgrupo (n = 21) contendo 52 % Solimões e 43 % Putumayo, e o 
outro (n = 35) contendo 57 % Solimões e 37 % Putumayo. O primeiro grupo 
confirmou a raça Pará, mas o segundo grupo sugeriu que a raça Solimões 
não existe; em lugar desta raça, a raça Putumayo se estende ao longo do rio 
Solimões até a Amazônia central. 

16.

Rodrigues, D.P.; Astolfi-Filho, S.; Clement, C.R. 2004. Molecular marker-
mediated validation of morphologically defined landraces of Pejibaye (Bactris 
gasipaes) and their phylogenetic relationships. Genetic Resources and Crop 
Evolution, 51(8):871-882.

Validação de raças primitivas de pupunha definidas morfologicamente com 
uso de marcadores moleculares.

RESUMO: Marcadores de RAPD foram usados para avaliar a variabilidade 
e a estrutura genética de sete raças de pupunha (Bactris gasipaes Kunth, 
Palmae) definidas morfologicamente para determinar sua validade e relações 
filogenéticas. Duzentas e vinte plantas de quatro raças amazonenses e três 
raças da América Central da var. gasipaes (domesticadas) e 30 plantas da 
var. chichagui (parente silvestre do cultivo) mantidas no Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas, Brasil, foram utilizadas. Oito 
iniciadores de RAPD geraram 113 marcadores, com boa reprodutividade, dos 
quais 97 eram polimórficos. As quatro raças da Amazônia tiveram uma média 
de heterozigosidade de 0,30, com um polimorfismo de 86 %, maior do que 
as raças da América Central (0,25; 74,3 %) e var. chichagui (0,27; 80 %). A 
diversidade genética entre as raças (GST) foi de 15 %, enquanto a de dentro 
(Hs) foi de 85 %, essencialmente equivalente à AMOVA, com variações dentro 
(82,2 %) e entre (17,8 %). As similaridades de Jaccard, PCA, coeficientes 
do fluxo do gene e os testes exatos sugeriram que existe apenas uma raça na 
América Central, chamada Utilis como o primeiro táxon já descrito, e que 
a raça Solimões é parte da raça Putumayo, e não uma entidade separada. 
As raças de Pampa Hermosa e Pará foram validadas de acordo com suas 
interpretações morfométricas. O dendrograma de distâncias genéticas de Nei 
entre raças e a var. Chichagui confirmaram a hipótese de uma única origem 
para a pupunha no sudoeste da Amazônia, com duas rotas de migração: uma 
a nordeste, chegando à raça Pará, e a outra a noroeste ao longo dos Andes, 
espalhando-se na Amazônia ocidental (raças Pampa Hermosa e Putumayo) 
e atravessando os Andes, alcançando a América Central (raça Utilis).
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17.

Rodrigues, D.P.; Vinson, C.; Ciampi, A.Y.; Farias, I.P.; Lemes, M.R.; Astolfi-
Filho, S.; Clement, C.R. 2004. Novel microsatellite markers for Bactris gasipaes 
(Palmae) Molecular Ecology Notes, 4(4):575-576.

Marcadores micro-satélites novos para pupunha.

RESUMO: Dez novos micro-satélites polimórficos foram isolados e 
caracterizados em Bactris gasipaes usando um protocolo de enriquecimento 
para micro-satélites e hibridização seletiva com sondas oligonucleotidas. Os 
loci são altamente polimórficos, com uma média de 14,6 alelos por locus e 
uma média esperada de heterozigosidade de 0,83 entre 62 indivíduos da raça 
Pampa Hermosa. Esses micro-satélites serão úteis para a análise genética de 
populações e a caracterização de germoplasma para melhoramento de palmito.

18.

Teixeira, A.S.; Chaves, L.S.; Yuyama, K. 2004. Esterases for examining the 
population structure of camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh-
Myrtaceae). Acta Amazonica, 34(1):89-96.

Emprego de enzimas para examinar a estrutura de populações de camu-camu 
(Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh.-Myrtaceae.

RESUMO: Dois sistemas enzimáticos (esterase e esterase-D), analisados pela 
técnica de eletroforese em gel de amido, em folhas jovens de plantas cultivadas 
em terra firme, de sementes provenientes de três amostras de populações 
naturais de camu-camu, Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh.-Myrtaceae, 
procedentes de Iquitos, Boa Vista e Uatumã, revelaram a presença de 6 
locos: Est-1, Est-2, Est-3, Est-4, Est-D1 e Est-D2. Dois dos seis locos gênicos 
examinados no presente estudo (Est-3 e Est-D2) mostraram-se polimórficos, 
sendo desse modo considerados valiosos no estudo de caracterização da 
estrutura populacional da espécie. Os padrões de polimorfismo revelados nos 
locos Est-3 e Est-D2 de camu-camu, são típicos de enzimas monoméricas e 
diméricas, respectivamente. O loco Est-3 apresentou um grande desbalanço 
genético dentro e entre as amostras populacionais examinadas, devido ao 
excessivo número observado de plantas heterozigóticas em relação ao número 
esperado. O loco Est-D2 apresentou um polimorfismo exclusivo para os 
alelos Est-D21, Est-D22 e Est-D23, e um bom balanço genético na amostra 
populacional de Uatumã. Em função disso, dentre os demais locos gênicos 
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aqui investigados, o loco Est-D2 parece ser o mais adequado para identificação 
e delimitação de prováveis estoques de camu-camu. Portanto, recomenda-se 
que esse loco esteja presente na lista dos marcadores isoenzimáticos a serem 
usados em futuras prospecções sobre genética populacional dessa espécie 
na região amazônica. Dados sobre a distribuição das freqüências alélicas, 
estimativas das distâncias genéticas, e estimativas de variação genética nos 6 
locos de esterases examinados, foram eficazes na demonstração de diferenças 
genéticas entre as amostras populacionais examinadas da espécie. Os maiores 
valores de heterozigozidade média (0,1353); proporção de locos polimórficos 
(0,33) e número médio de alelos por loco (1,33) revelados na amostra 
populacional de Uatumã, devem-se ao fato dessa amostra ter apresentado um 
loco polimórfico a mais (Est-D2), em relação as demais amostras investigadas.
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19.
Guerra, R.T.; Bueno, C.R.; Schubart, H.O.R. 1982. Avaliação preliminar 
dos efeitos da aplicação do herbicida Paraquat e aração convencional na 
mesofauna do solo na região de Manaus. Acta Amazonica, 12(1):7-13.

RESUMO: Foi realizado um estudo, com a finalidade de avaliar, preliminarmente, 
os efeitos produzidos na mesofauna do solo sob preparo convencional para 
a agricultura (aração e gradagem) e sob aplicação do herbicida Paraquat 
(de contato e não residual), em comparação com uma área agrícola coberta 
por vegetação rasteira pós-cultivo. Os resultados mostraram que os grupos 
predominantes em todos os três ambientes são Ácaros, Colêmbolas e Formigas 
e que modificações nos fatores abióticos podem acarretar diminuição no 
número de indivíduos, bem como no número total de grupos. O grupo das 
Colêmbolas revelou-se o mais sensível às modificações do meio, sendo mais 
drasticamente influenciados pela aração do que pela aplicação do pesticida.

20.
Adis, J.U.; Rodrigues, J.M.G.; Platnick, N. I.; Morais, J.W. 1989. On the 
abundance and ecology of Ricinulei (Arachnida) from Central Amazonia, 
Brasil. Journal of the New York Entomological Society, 97(2):133-140.

Sobre a abundancia e ecologia de Ricinulei (Arachnida) da Amazônia 
Central, Brasil.

RESUMO: Ricinulei de solos de florestas primárias e secundárias da terra firme 
na região de Manaus foram de duas espécies: (1) Cryptocellus becki, com 94 
espécimes, na maior parte de juvenis, com abundância máxima de 38 ind./
m2, e obtidos predominantemente durante a estação seca; e (2) Cryptocellus 
adisi, com 17 espécimes, na maior parte de juvenis, com até 10 ind./m2, e 
mais freqüentes durante a estação seca. Estas espécies simpátricas parecem 
estar separadas em seu habitat mútuo por diferenças espaciais, com C. becki 
ocorrendo principalmente nas camadas orgânicas do solo e C. adisio, de menor 
tamanho, ocorrendo no subsolo. C. becki não apresentou um período reprodutivo 
distinto e seu primeiro estágio de desenvolvimento ocorreu ao longo do ano.

RETORNAR AO SUMÁRIO
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21.
New, T.R.; Adis, J.; Morais, J.W. de; Rodrigues, J.M.G. 1991. Notes on 
phenology and abundance of Psocoptera from primary and secondary 
dryland forest in Central Amazonia, Brasil. Studies on Neotropical Fauna and 
Environmental, 26(4):243-247. 

Notas sobre a fenologia e abundância de Psocoptera de floresta primária e 
secundária de terra firme na Amazônia central, Brasil

RESUMO: Psocoptera foi coletado do solo (por extração de Kempson) e dos 
troncos de árvores (por fotoecletores arbóreo) em dois locais contrastantes 
perto de Manaus, Brasil, durante um ano. A taxa predominante do solo foram 
Epipsocetae, especialmente Isthmopsocus, e um número de constituintes menores 
foram provavelmente de freqüentadores ocasionais de liteira. Três troncos 
apresentaram diversos taxa ausentes do solo. O solo em um local de floresta 
secundária rendeu aproximadamente quatro vezes mais psocidos do que em 
local de floresta primária e os psocidos foram mais abundantes na estação seca 
do que na estação chuvosa. Os fotoecletores arbóreos coletaram mais psocidos 
na floresta primária, mas as capturas em ambos os locais foram maiores na 
estação seca. Cerca de 81 % dos psocidos estavam em estágios imaturos. 

22.
Rodrigues, J.M.G. 1992. Abundância e distribuição vertical de coleópteros 
do solo em capoeira de terra firme na região de Manaus - AM, Brasil. Acta 
Amazonica, 22(3):323-333.

RESUMO: Na região Amazônica, pouco se conhece sobre a fauna de Coleópteros 
do solo. Efetuou-se o presente trabalho para conhecer sua abundância e 
distribuição vertical no solo de terra firme, com cobertura florística de capoeira. 
O estudo compreendeu 13 coletas mensais de amostras de solo na reserva 
Tarumã-Mirim., 20 km ao norte de Manaus. As 156 amostras, provenientes de 
uma área de 1320 m2, média 21 cm de diâmetro por 7 cm de profundidade, e 
foram divididas em sub-amostras de 0-3,5 e 3,5-7 cm; para extrair os coleópteros 
em laboratório usou-se o método de Kempson modificado. Dos 2828 adultos 
capturados (524 ind./m2), encontrou-se 81 % na camada superficial. As famílias 
mais abundantes foram Scydmaenidae (22 %), Ptiliidae (22 %) e Pselaphidae 
(21 %). Do total dos adultos, 52 % foram capturados na época seca e fêz-se 
correlações entre o número de indivíduos das principais famílias com fatores 
climáticos. As larvas (1138 indivíduos) não foram classificadas.
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23.

Adis, J.U.; Minelli, A.; Rodrigues, J.M.G.; Morais, J.W.; Pereira, L.A.; Barbieri, 
F. 1996. On the abundance and phenology of Geophilomorpha (Chilopoda) 
from Central Amazonian upland forests. Ecotropica, 2(2):165-175.

Sobre abundância e fenologia de Geophilomorpha (Chilopoda) de florestas 
da terra firme da Amazonia Central.

RESUMO: Os 629 Geophilomorpha coletados no período de 12 meses no solo 
(profundidade de 0-7 cm) de uma floresta primária de terra firme (24 ± 16 
indivíduos/m2 mês em média) e de uma floresta secundária de terra firme 
(94 + 28 ind./m2/mês em média) próximo de Manaus (Brasil) incluíram 7 
e 8 espécies terrícolas, respectivamente. Somente 3 espécies foram comuns 
a ambos os tipos de floresta. Na floresta primária, o Schendylidae (3 spp.) 
representaram 57 %, e na floresta secundária, o Geophilidae (4 spp.) 
representaram 82 % de todos os geofilomorfos. A correlação encontrada entre a 
abundância mensal de Hyphydrophilus adisi (Geophilidae) e a umidade do solo 
indicou que esta espécie eudominante e provavelmente plurivoltina da floresta 
secundária (71 ± 29 ind./m2/month em média) é xerófila. Estudos adicionais 
mostraram que o Geophilomorpha representou 0,l-0,3 % dos artrópodes totais 
extraídos do solo (profundidade de 0-14 cm) em três diferentes florestas da 
terra firme na Amazônia central. Entre 65 % e 91 % (48-72 ind./m2/mês) dos 
totais de geofilomorfos foram obtidos dos 7 cm superiores do solo durante 
a estação seca e 44-100 % (29-91 ind./m2/mês) durante a estação chuvosa, 
comparada ao subsolo (profundidade de 7-14 cm).

24.

Adis, J.U.; Rodrigues, J.M.G.; Scheller, U.; Morais, J.W.; Condé, B. 1997. On the 
abundance and phenology of Palpigradi (Arachnida) from Central Amazonian 
upland forests. The Journal of Arachnology, 25(3):326-332.

Sobre abundância e fenologia de Palpigradi (Arachinida) na floresta de terra 
firme da Amazônia Central.

RESUMO: Os 745 palpigrados (escorpiões micro-chicote) coletados durante 
12 meses em solo (profundidade de 0-7 cm) de uma floresta secundária 
(120,1 ± 50,8 ind./m2/mês) e de uma floresta primária da terra firme (29,4 
± 20,2 ind./m2/mês) próximo de Manaus pertencem a espécie Eukoenenia 
janetscheki Condé 1993. Aproximadamente 75 % de todos os espécimes 
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habitavam a camada mineral do solo (profundidade de 3,5-7 cm) onde as 
capturas mensais foram correlacionadas negativamente com a temperatura e a 
umidade do solo. As fêmeas foram quase duas vezes mais abundantes que os 
machos. A falta de um período reprodutivo distinto e da presença dos juvenis 
e de adultos (de ambos os sexos) durante todo o ano indicou um modo de 
vida plurivoltina. Nenhum espécime foi capturado na ou acima da superfície 
do solo. Abundâncias de E. janetscheki foram comparadas com aquelas do 
Schizomida (tartarids) e Thelyphonida (vinegaroons) nos mesmos locais de 
estudo. O E. janetscheki representou também os palpigrads obtidos do solo de 
três outros tipos de florestas de terra firme na Amazônia central (profundidade 
de 0-14 cm) e representou 0,1- 0,3 % da fauna total de artrópode. 

25.
Adis, J.U.; Rodrigues, J.M.G.; Scheller, U.; Morais, J.W.; Rochus, C. 1997. 
Symphyla from Amazonian non-flooded upland forests and their adaptations 
to inundation forests. Entomológica Scandinavica/ Supplementum, 51:307-317.

Symphyla das florestas de terra firme não-inundadas e suas adaptações às 
florestas inundadas.

RESUMO: Quatro espécies terricolas de Symphyla foram encontradas como 
habitantes de solos de florestas primárias e secundárias da terra firme na 
Amazonia central: Scolopendrellopsis tropicus Scheller, 1992, Symphylella 
adisi Scheller, 1992, Ribautiello amazonica Scheller, 1984 (Scolopendrellidae), 
e Hanseniella arborea Scheller, 1979 (Scutigerellidae). As últimas três listadas 
obtiveram êxito na colonização de florestas periodicamente inundadas por água 
misturadas e águas pretas do vale do Rio Negro. Os resultados deste trabalho 
indicam que as espécies mudaram de um modo de vida plurivoltina em florestas 
näo inundadas de terra firme para um ciclo de vida univoltina em florestas 
inundadas. Além disso, as estratégias de sobrevivência que evoluíram incluem 
um estado migratório, representado por adultos que passam a inundação na 
área de troncos e copas das árvores (Scutigerellidae), e em um estado dormente, 
representado por estágios juvenis avançados e estágios subadultos que passam 
o período da inundação sob a água em recuos (Scolopendrellidae).

26.

Adis, J.U.; Rodrigues, J.M.G.; Scheller, U.; Morais, J.W. 1999. Abundance, 
species composition and phenology of Pauropoda (Myriapoda) from a 
secondary upland forest in Amazonia. Revue Suisse de Zoology, 106(3):555-570.
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Abundância, composição e fenologia da espécie Pauropoda (Myriapoda) em 
uma floresta secundária de terra firme na Amazônia.

RESUMO: Os 6.878 pauropódos coletados no período de 12 meses em solo 
(profundidade de 0-7 cm) de uma floresta secundária de terra firme (1.085,7 
+/- 42,3 ind./m2/mês) próximo de Manaus foram representados por 41 
espécimes de Pauropodidae (ordem Tetramerocerata). Os Pauropodinae 
foram representados por 31 espécimes, Polypauropodinae por 6 espécies, 
e Scleropauropodinae por 4 espécimes. Aproximadamente a metade de 
todos os espécimes pauropódos obtidos habitava a camada orgânica do solo 
(profundidade de 0-3,5 cm) comparado ao horizonte mineral do subsolo 
(3,5-7 cm). A abundância de pauropódos no solo foi duas vezes mais elevada 
em comparação à de Symphyla do mesmo local do estudo. A falta de um 
período reprodutivo distinto nos espécimes de pauropódos eudominantes e 
dominantes, e a presença de juvenis e adultos durante todo o ano indicou 
um modo de vida plurivoltina. Somente em um espécime a captura mensal 
de adultos foi correlacionada positivamente com a temperatura máxima do 
solo. Os pauropódos obtidos do solo de quatro outras florestas de terra firme 
na Amazônia central (profundidade de 0-14 cm) representaram 1,1-4,4 % 
dos artrópodes totais do solo. Uma possível partenogenese encontrada em 
três espécimes de paurópodos é discutida.

27.

Adis, J.U.; Cokendolpher, C.; Reddell, J.R.; Rodrigues, J.M.G.; 2001. Abundance 
and phenology of Schizomida (Arachinida) from a secondary upland forest 
in Central Amazonia. Revue Suisse de Zoologie, 108(4):879-889.

Abundância e fenologia of Schizomida (Arachinida) de uma floresta 
secundária de terra firme na Amazônia Central.

RESUMO: Os 357 Schizomida (escorpiões chicote de rabo-curto) coletados 
no período de 12 meses no solo (profundidade de 0-7 cm) de uma floresta 
secundária de terra firme (60,4 +/-32,2 ind./m2/mês) perto de Manaus são 
representados por Surazomus mirim e S. rodriguesi (99,7 % e 0,3 % da captura 
total, respectivamente). Aproximadamente 74 % de todos os espécimes do 
S. mirim habitavam a camada orgânica do solo (profundidade de 0-3,5 cm) 
onde as capturas mensais de juvenis foram correlacionadas negativamente 
com as temperaturas do solo. As fêmeas foram duas vezes mais abundantes 
que os machos. A falta de um período reprodutivo distinto e a presença de 
juvenis (em particular o primeiro instar ninfal) e de adultos (ambos os sexos) 
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durante todo o ano indicou um modo de vida plurivoltina. Poucos espécimes 
foram encontrados na superfície do solo, e nenhum em troncos de árvores. 
A abundância de S. mirim foi comparada com a de Palpigradi (escorpiões 
micro-chicote) e Uropygi/Thelyphonida (vinegaroons) do mesmo local de 
estudo. Schizomidas obtidos do solo de outras quatro florestas de terra firme 
na Amazonia central (profundidade de 0-14 cm) representaram 0,1 % da 
fauna total de artrópodes nestas localidades e foram representados por três 
espécimes adicionais. 

28.

Barros, E.; Curmi, P.; Hallaire, V.; Chauvel, A.; Lavelle, P. 2001. The role of 
macrofauna in the transformation and reversibility of soil structure of an 
Oxisol during forest to pasture conversion. Geoderma, 100:193-213.

O papel da macrofauna na transformação e reversibilidade da estrutura do 
solo de um latossolo durante a conversão de floresta em pastagem.

RESUMO: Numa pastagem da Amazônia central, uma única espécie de 
minhoca, Pontoscolex corethyrys, se torna mais abundante (400 i. m-2) depois 
da abertura da floresta. Seus excrementos formam uma crosta compacta, 
contínua e impermeável, com cerca de 20 cm de espessura. Para analisar 
as modificações estruturais, estabelecemos um experimento de campo onde 
blocos de solo da floresta foram inseridos na pastagem e solos da pastagem 
foram inseridos na floresta. Os objetivos foram (1) verificar a formação da 
crosta compacta na superfície do solo no ambiente de pastagem, (2) avaliar 
o tempo necessário para formação e destruição da crosta, e (3) descobrir 
se a formação da crosta foi um processo reversível. Utilizamos morfologia 
quantitativa para identificar a estrutura biogenica formada por diferentes 
grupos de fauna e quantificar as modificações na fase sólida assim como na 
porosidade resultante. Para a profundidade de 0-5 cm no solo, a porosidade 
medida foi 48 % na floresta e 16 % na pastagem. Após 1 ano os blocos de 
solos da floresta instalados na pastagem apresentaram uma porosidade de 
26 %, e os blocos de solos da pastagem instalados na floresta apresentaram 
uma porosidade de 34 %. Houve diferenças significativas entre os blocos de 
controle e os blocos trocados. Os resultados demonstraram que o processo de 
formação e destruição da estrutura biogênica é reversível. É necessário cerca de 
um ano para recuperar o equilíbrio entre os blocos trocados e os de controle.
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29.

Decaens, T.; Jiménez, J.J.; Barros, E.; Lavelle, P.; Chauvel, A.; Thomas, 
R.J. 2001. Pourquoi et comment gérer la macrofaune du sol dans les 
agroécosystemes tropicaux? C.R. Acad. Agric. Fr., 87(8):125-137.

Por que e como manejar a macrofauna do solo em agroecossistemas tropicais.

RESUMO: A conversão de ecossistemas naturais em agroecossistemas geralmente 
tem impactos muito dramáticos nas comunidades de macroinvertebrados do 
solo. De acordo com seus impactos, dois tipos principais de sistemas podem 
ser distinguidos: (1) as pastagens intensivas são apropriados para a atividade 
da fauna do solo, mas em alguns casos podem diminuir sua diversidade; (2) as 
colheitas anuais são geralmente prejudiciais para a abundância e diversidade 
das comunidades. Alguns exemplos (tirados de experimentos in ou ex-situ 
ou da observação de casos estabelecidos no campo) demonstraram que a 
modificação de comunidades faunais pode conduzir a perdas significativas 
das funções do solo. Em alguns casos, as conseqüências na produção vegetal 
mostraram ser importantes. Além disso, diversos estudos de experimentos em 
vasos indicaram que a manutenção de uma biomassa mínima da minhoca de 
40 g m-2 permite um aumento significativo do crescimento da planta cultivada. 
O interesse em manejar a fauna do solo parece ser inegável em termos de 
produtividade agrícola, especialmente para aqueles produtores de países 
tropicais cujos meios financeiros reduzidos não são suficientes para usar 
insumos de forma intensiva. Assim, a pergunta que fica é como os produtores 
podem manejar este recurso natural. Diversos estudos em áreas tropicais 
avaliaram o uso de inoculação massiva de minhocas em solos cultivados. 
Os benefícios de tais práticas compensam os custos associados somente em 
alguns casos, principalmente para aqueles cultivos de valor comercial elevado. 
O exemplo mais espetacular é no caso de chá, na Índia. Uma outra estratégia 
consiste na tentativa de conservar ou facilitar a fauna nativa preexistente. 
Estes métodos de manejo indireto de agroecossistemas respeitam a fauna 
edáfica (por exemplo, sistema de cultivo mínimo). Uma outra solução é 
usar o potencial de deslocamento de alguma espécie, e favorecer uma rápida 
recolonização de parcelas de cultivo de “zonas de refúgio” (e.g., justaposição 
de pastos às colheitas). A rotação a longo prazo associando cultivos anuais 
e pastos temporais parecem representar um agroecossistema interessante.
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30.

Lavelle, P.; Barros, E.; Blanchart, E.; Brown, G.G.; Desjardins, T.; Mariani, L.; 
Rossi, J.P. 2001. Soil organic matter management in the tropics: why feeding 
the soil macrofauna. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 61:53-61.

Manejo da matéria orgânica em solos tropicais: por que alimentar a 
macrofauna do solo

RESUMO: Este trabalho sintetiza as informações sobre as exigências alimentares 
de macroinvertebrados do solo e alguns de seus efeitos sobre a dinâmica 
da matéria orgânica do solo. Algumas dicas para técnicas que otimizariam 
suas atividades por meio do manejo da matéria orgânica são sugeridas. 
Os macroinvertebrados do solo podem consumir quase qualquer tipo de 
resíduos orgânicos em associação mutualistica com a microflora do solo. 
Quantidades significativas, estimadas em diversas toneladas por hectare 
predominantemente de fontes de C facilmente assimiláveis, são usadas 
anualmente em ecossistemas naturais como energia para sustentar estas 
atividades. Fontes de C usadas são altamente variáveis dependendo do regime 
de alimentação. A parte maior da energia assimilada (por exemplo, 50 % 
pela minhoca tropical Millsonia anomala) é gasta em escavação no solo e 
transporte e mistura do solo. Bioturbação frequentemente afeta diversas mil 
toneladas de solo por hectare por ano e diversos décimos de m3 de vácuos são 
criados no solo. Uma grande diversidade de estruturas biogênicas se acumula 
e sua natureza e persistência no tempo controlam as propriedades hidráulicas 
do solo. O material orgânico integrado nas estruturas biogênicas compactas 
(montes de cupins, fezes globulares de minhocas) é frequentemente protegido 
de futura decomposição. A maioria das práticas de manejo tem efeitos negativos 
na diversidade e abundância de comunidades de macroinvertebrados. As 
estruturas herdadas das atividades faunais podem persistir de várias semanas 
a anos e o relacionamento entre seu desaparecimento e a degradação do solo 
é raramente reconhecido. Quando a quantia de matéria orgânica solúvel é 
mantida mas a diversidade não é, a acumulação excessiva de estruturas de 
uma única categoria pode ter efeitos destrutivos no solo. Conseqüentemente 
é essencial desenhar práticas que forneçam as fontes orgânicas adequadas 
para sustentar a atividade e a diversidade dos invertebrados. Atenção especial 
deve também ser dada à disposição espacial dos lotes e às rotações no tempo.
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31.

Araújo, Y.; Luizão, F.J.; Barros, E. 2004. Effect of earthworm addition on 
soil nitrogen availability, microbial biomass and litter decomposition in 
mesocosms. Biology and Fertility of Soils, 39(3):146-152.

Efeito da adição de minhocas na disponibilidade de nitrogênio no solo, 
biomassa microbiana e decomposição de liteira em mesocosmos.

RESUMO: O objetivo desse estudo foi determinar o efeito da adição de duas 
espécies de minhocas tropicais, Rhinodrilus contortus e Pontoscolex corethrurus, 
a mesocosmos na disponibilidade de N mineral (concentrações de NH4

+ e NO3
-

), biomassa microbiana de solo (bio-N), e taxas de decomposição da liteira 
de três espécies contrastantes, em um experimento em casa de vegetação. 
Os mesocosmos foram preenchidos com solo de floresta e cobertos com uma 
camada de liteira que diferem em qualidade nutritiva: (1) Hevea brasiliensis 
(C/N = 27); (2) Carapa guianensis (C/N = 32); (3) Vismia sp., a espécie 
arbórea dominante na floresta de crescimento secundário (controle, C/N = 
42); e (4) uma mistura das três espécies em proporções iguais (C/N = 34). 
No fim do experimento aos 97 dias, as concentrações de mineral N no solo, a 
bio-N e a perda de peso da litera foram determinadas. Ambas as espécies de 
minhoca mostraram efeitos significativos nas concentrações de NO3

- (p<0,01) 
e NH4

+ (p<0,05) no solo. A bio-N foi sempre maior nos mesocosmos com 
minhocas (especialmente com R. contortus) e nos mesocosmos com a liteira de 
H. brasiliensis (6 mg N g-1), a espécie com decomposição mais rápida, do que 
nos outros tratamentos (0,1 a 1,6 mg N g-1). Assim, a atividade das minhocas 
aumentou as concentrações de N mineral no solo, possivelmente devido ao 
consumo da biomassa microbiana do solo, que pode apressar a ciclagem e a 
mineralização de tecidos microbianos. Nenhuma diferença significativa na taxa 
de decomposição foi encontrada entre os mesocosmos com e sem minhocas, 
sugerindo que experimentos mais longos são necessários para determinar o 
efeito das minhocas nas taxas de decomposição da liteira.

32.

Barros, E.; Grimaldi, M.; Sarrazin, M.; Chauvel, A.; Mitja, D.; Desjardins, 
T.; Lavelle, P. 2004. Soil physical degradation and changes in macrofaunal 
communities in Central Amazon. Applied Soil Ecology, 26:157-168.

Degradação física do solo e mudança nas comunidades da macrofauna na 
Amazônia central.
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RESUMO: Na Amazônia brasileira há 26 milhões de hectares de pastagens 
degradadas. Acredita-se que uma das causas da degradação são as alterações 
na estrutura do solo que são determinadas em parte por uma redução na 
diversidade da macrofauna do solo. O objetivo deste estudo de caso foi 
identificar as conseqüências da diversidade macrofauna alterada na estrutura 
do solo e nos processos hidrológicos. Após o desmatamento da floresta para 
o estabelecimento do pasto, a diversidade de macroinvertebrados do solo 
diminuiu fortemente. As medidas tensiométricas mostraram a formação de 
uma lâmina superficial da água do solo em uma pastagem de 4 anos de idade 
(P4), e uma lâmina de água mais profunda no solo em um pasto abandonado 
(Pa), que foi uma situação excepcional. O solo da floresta, em contraste, quase 
nunca ficou saturado com água devido a sua estrutura microagregada. Uma 
vez que a pastagem foi abandonada, a macrofauna do solo foi dominada por 
uma única espécie de minhoca, Pontoscolex corethrurus, que pode modificar, 
no curso de alguns anos, a morfologia e funcionamento hidrólogico de solos, 
via a deposicao de fezes muito úmidas na superfície do solo de pastagem, 
a P.corethrurus pode criar uma camada contínua que é relativamente 
impermeável à água e ar. Embora limitadas inicialmente à camada superficial, 
as condições episódicas de saturação da água e anoxia podem também 
ocorrer em horizontes mais profundos, favorecendo o desenvolvimento de 
condições hidromórficas, mesmo que a estrutura da superfície do solo possa 
estar regenerando devido à atividade de outros grupos de macrofauna, tais 
como cupins, após a redução de populações de P. corethrurus.

33.

Decaens, T.; Jiménez, J.J.; Barros, E.; Chauvel, A.; Blanchart, E.; Lavelle, 
P. 2004. Soil macrofaunal communities in permanent pastures derived 
from tropical forest or savanna. Agriculture. Ecosystems and Environment, 
103(2):301-312.

Comunidades da macrofauna do solo em pastagens permanentes derivadas 
da floresta tropical ou da savana.

RESUMO: A macrofauna do solo é sensível às mudanças do uso da terra 
e isto pode trazer implicações no funcionamento do solo. O impacto da 
conversão de ecossistemas nativos em pastagens extensivas ou intensivas 
na macrofauna do solo foi avaliado com uma metodologia padronizada em 
duas regiões fitogeográficas neotropicais, isto é, uma área tropical de savana 
(Llanos Orientais na Colômbia) e uma área de floresta tropical (Amazônia 
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brasileira). Na área de savana, a pecuária extensiva somente levou a um 
ligeiro incremento das populações de minhocas e às diminuições temporárias 
na densidade da macrofauna induzidas pelo fogo. Em pastagens intensivas, 
a riqueza taxonômica inicial e a composição da macrofauna do solo foram 
mantidas, enquanto a biomassa nativa de minhocas aumentou fortemente. Isto 
pode ser explicado pelas condições mesológicas similares entre estes sistemas 
(estrutura similar da vegetação) e pela mais alta qualidade das entradas 
orgânicas nas pastagens (raízes, liteira e estrume). Com a atividade aumentada 
da macrofauna e com uma diversidade taxonômica elevada espera-se ter 
impactos positivos na sustentabilidade das pastagens em savanas colombianas. 
Na bacia Amazônica, o corte e queima da floresta para o estabelecimento 
intensivo de pastagens resultaram em efeitos mais dramáticos na macrofauna 
nativa. A diversidade taxonômica foi afetada fortemente. As espécies nativas 
de minhoca foram esgotadas à custa de espécies exóticas peregrinas como 
Pontoscolex corethrurus. Estes resultados provavelmente são causados pelas 
profundas mudanças ambientais que seguem a conversão da floresta em 
ecossistemas de gramíneas. Tais modificações das comunidades da macrofauna 
são conhecidas por seus efeitos negativos potenciais no funcionamento do 
solo e na sustentabilidade de sistemas agropastoris nessas áreas.
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34.

Ferreira, S.A.N.; Cohen, A.I.; Jansen, M.R.A. 1994. Biologia reprodutiva de 
Clidemia hirta (L.) D. Don (Melastomataceae). Acta Amazonica, 24(3-4):183-188.

RESUMO: Este trabalho foi desenvolvido com a finalidade de apresentar 
algumas considerações sobre a biologia reprodutiva de Clidenia hirta. Conclui-
se que: 1) A ântese tem início em torno das 18:00 h e termina por volta das 
09:00 h do dia seguinte; 2) Esta é uma espécie preferencialmente alógama, 
porém não apresenta auto-incompatibilidade genética; 3) A polinização parece 
depender de agentes polinizadores, principalmente abelhas das famílias 
Apidae (Bombus, Melipona, Euglossa, Trigona) e Halictidae.

35.

Silva, M.F.; Souza, L.A.G. 2002. Levantamento das leguminosas do arquipélago 
das Anavilhanas, baixo Rio Negro, Amazonas. Boletim Museu Paraense Emílio 
Goeldi, Série Botânica, 18(1):3-35. 

RESUMO: O arquipélago das Anavilhanas está localizado no baixo rio Negro, 
entre os municípios de Manaus e Novo Airão. Na área, predomina vegetação 
de igapó e matas ribeirinhas onde foi efetuado um levantamento das espécies 
de Leguminosae. O material coletado e identificado foi incorporado ao acervo 
do herbário do INPA. Foram relacionadas 67 espécies, distribuídas nas três 
subfamílias, predominando Papilionoideae com 29 espécies, Caesalpinioideae 
com 21 e Mimosoideae com 17. Os gêneros com maior diversidade são Swartzia 
(oito espécies), Dalbergia, Dioclea, Inga, Macrolobium e Ormosia, com três 
espécies cada. A posição taxonômica das tribos e sinonímias das espécies é 
abordada. A maioria das espécies encontradas tem hábito arbóreo, ocorrendo 
ainda espécies lianescentes e arbustivas. A distribuição geográfica foi considerada, 
encontrando-se espécies com ocorrência em toda a região amazônica, algumas 
se estendendo até a América Central e do Sul. Outras revelaram certo grau de 
“endemismo”, por terem sido registradas somente no Rio Negro, como o macucu 
(Aldina heterophylla), a faveira-branca (Clathrotropis nitida) e a saboarana 
(Swartzia sericea). Na avaliação do potencial bioeconônico das espécies, 

RETORNAR AO SUMÁRIO
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verificou-se que a maioria tem na madeira o seu principal produto econômico, 
e estas podem fornecer germoplasma para futuros estudos, exploração em 
florestamento e reflorestamento e recuperação de áreas degradadas. Outras 
espécies podem ser aproveitadas para produção de frutos comestíveis, gomas 
naturais, cortiça, vernizes, laca, fitoterápicos, ornamentais, etc. 

36.

Silva, J.B.F.; Clement, C.R. 2005. Wild pejibaye (Bactris gasipaes var. 
chichagui) in southeastern Amazonia. Acta Botanica Brasilica, 19(2):283-286.

Pupunha brava no sudeste da Amazônia.

RESUMO: A distribuição geográfica e da variação morfogenética de populações 
silvestres e cultivadas de espécies agrícolas são informações essenciais para 
identificar o centro de origem de um cultivo. A pupunha (Bactris gasipaes 
Kunth) é a única palmeira domesticada nos Neotrópicos, cujos frutos amidosos 
e oleosos são produtos de subsistência e cujo palmito é um agronegócio em 
expansão. A origem da pupunha é desconhecida, mas pode ser encontrada 
na distribuição de B. gasipaes var. chichagui do tipo 1, até agora encontrado 
apenas no sudoeste da Amazônia. Uma nova área de ocorrência deste tipo 
foi encontrada ao redor de São Félix do Xingu, Pará, Brasil, 52°41’ W 6°34’ 
S, cerca de 600 km ao nordeste da próxima população ao oeste, no centro 
de Mato Grosso, Brasil. As plantas dessa população são um pouco menos 
robustas que as de outras populações do tipo 1 e possuem cachos de frutos 
menores (60-70 frutos), frutos menores (0,45 g e 10 por 9 mm) e sementes 
menores (0,23 g e 6,5 por 7,4 mm) que os relatados anteriormente. Embora 
essas populações sejam disjuntas das relatadas previamente, é pouco provável 
que outras populações estejam ausentes entre São Félix e o centro de Mato 
Grosso, o que expande a distribuição da variedade chichagui tipo 1 em cerca 
de 30 % e a redefine como um componente típico das florestas transicionais 
úmidas / semi-úmidas ao sul da Amazônia, em vez de um elemento dos 
Andes que está expandindo sua presença na região.
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37.

Carvalho, N.M.; Bueno, C.R.; Sanches, L.C. 1976. Maturação de sementes de 
amendoim (Arachis hypogaea L.). Científica, 4(1):39-42.

RESUMO: Um estudo realizado com amendoim da variedade “Tatu-53”, 
cultivado no chamado “período das águas”, mostrou que a maturidade 
fisiológica das sementes foi atingida entre 91 e 99 dias após o plantio. O teor 
de umidade das sementes, que mostrou boa correlação com a maturação, 
estava, na ocasião, entre aproximadamente 45 e 50 %. O conteúdo de matéria 
seca que também se correlacionou muito bem com a maturação das sementes, 
era de aproximadamente 300 miligramas por semente.

38.

Maeda, J.A.; Miranda, M.A.C.; Arkcoll, D.B. Zink, E. 1977. Influência de 
diversos fatores externos sobre a qualidade da semente de soja. Bragantia, 
36(17):179-186.

RESUMO: Cinco lotes de sementes de soja foram caracterizados de acordo 
com as especificações de exportação do CONCEX – Resolução nº 82, que 
classifica as sementes em avariadas, rachadas e manchadas. Uma vez que o 
lote que apresentou o maior índice total de necrose foi o do cultivar “Viçoja” 
da safra de 1976, dedicou-se a este uma análise detalhada em laboratório. 
Assim, conforme o tipo de danificações encontradas, elaborou-se um sistema 
de nove classes, determinando a seguir a porcentagem de cada classe a 
porcentagem em relação ao total. A classe de danificação de maior ocorrência 
foi a mecânica, vindo a seguir a climática. As que proporcionaram maior 
índice de plântulas normais foram a mancha-café e a mancha-púrpura, ambas 
não diferindo da classe de sementes boas. A danificação mecânica foi a que 
proporcionou o menor índice de germinação. Do mesmo modo, foi elevado 
o índice de necrose nos cotilédones, nas classes de sementes avariadas por 
percevejos, com depressões e rachaduras devido a danificações mecânicas. 

RETORNAR AO SUMÁRIO
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Tanto os testes de germinação como os de vigor demonstraram que entre 
as classes estudadas, aquela cujas sementes eram aparentemente livres de 
danificações foi superior às demais, enquanto a de sementes atacadas por 
percevejo foi a que apresentou valores mais baixos. 

39.

Rahman, F. 1977. Introdução e melhoramento de soja na várzea do Rio 
Solimões (Caldeirão-Cacau-Pirera), no período de 1975 a 1976. Acta 
Amazonica, 7(4):449-454.

RESUMO: Nossos primeiros estudos indicaram que a produção de soja, em 
larga escala, nas áreas férteis nas várzeas do Amazonas, é possível desde que 
se resolvam os problemas de secagem e armazenagem durante os períodos 
de chuva ou muito úmidos. De 15 variedades testadas neste experimento, 5 
produziram mais de 2000 kg por hectare. Júpiter produziu a maior quantidade 
de sementes, isto é, 4588 kg por hectare, seguida pela Williams, Hardee, 
Pelicano Melhorado e Semmes com, respectivamente, 2628, 2610, 2114, 2053 
kg de produção por hectare. Júpiter floresceu em 37 dias, maturou em 116 dias, 
teve porte ereto, excelente nodulação e qualidade de sementes. Suas sementes 
contiveram 43.6 % de proteína e 25,3 % de óleo. Júpiter mostrou também 
uma grande resistência às doenças, sob as condições mais desfavoráveis, 
de excesso de chuva e umidade; suas sementes também mantiveram boa 
qualidade. Pelicano Melhorado também exibiu características semelhantes.

40.

Eiroa, M.N.U.; Arkcoll, D.B. 1978. Investigação de aflotoxinas, patulina e 
esterigmatocistina em amostras de diversos tipos de farinha. Boletim do 
Instituto de Tecnologia de Alimentos, 57:113-121.

RESUMO: Amostras de farinhas de trigo, milho, mandioca e soja, coletadas 
em estabelecimentos comerciais foram estudadas quanto à contaminação por 
bolores potencialmente produtores de aflatoxinas, patulina e esterigmatocistina. 
Foram isoladas, principalmente, espécies de Penicillium, Aspergillus, Mucor 
e Fusarium. Não foram evidenciados bolores potencialmente produtores de 
aflotoxinas e nenhuma das amostras apresentou contaminação por aflotoxina, 
patulina ou esterigmatocistina.
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41.

Rahman, F. 1978. Desempenho de 15 variedades de soja plantadas em terra 
firme, na fazenda Araçá, Manaus, em 1976. Acta Amazonica, 8(4):545-548.

RESUMO: Treze variedades de soja anteriormente incluídas num experimento 
na várzea e duas novas introduções, Pickett 71 e Calland, foram plantadas 
em 30/06/76 na terra firme (Fazenda Araçá, Km 4 da BR-319, Manaus-Porto 
Velho), onde a floresta foi derrubada há 8 anos. A produção de sementes 
foi baixa neste experimento principalmente devido ao atraso no plantio. No 
presente trabalho são discutidas brevemente as possíveis causas da baixa 
produtividade e são feitas recomendações para uma melhor avaliação do 
plantio de variedades de soja em terra firme. Hampton 266A foi à variedade 
que mais produziu neste experimento com 563 kg por hectare, enquanto que 
Júpiter, com uma produção de 4588 kg por hectare na várzea de Caldeirão, 
produziu apenas 400 kg por hectare na terra firme. Esta mesma variedade 
Júpiter produziu 2100 kg/ha em um canteiro de multiplicação de sementes 
próximo da área do experimento, plantado com 42 dias de antecedência. A 
época de plantio de soja em terra firme carece ser ajustada de modo que o 
tempo de maturidade das plantas coincida com a estação seca.

42.

Rahman, F. 1978. Experimento com variedades de soja do Programa de 
Colaboração INPA/INTSOY, realizado na várzea da ilha da Paciência, Rio 
Solimões, 1976-1977. Acta Amazonica, 8(4):549-555.

RESUMO: O presente experimento foi realizado em colaboração com o Programa 
Internacional de Soja (INTSOY), dos E.U.A., dando continuidade à procura 
de novas e diversificadas fontes de germoplasma adaptáveis à Amazônia. 
O plantio foi realizado tardiamente na época de cultivo da várzea. Embora 
experimentos dessa natureza sejam indesejáveis, se vistos do ponto de vista 
de um produtor, fornecem informações valiosas para o melhorista de plantas. 
Devido ao fato dos genótipos serem submetidos às condições naturais mais 
severas e desfavoráveis, os tipos resistentes são os que sobrevivem e são 
selecionados e usados nos programas gerais de melhoramento e produção. Hill, 
uma nova variedade introduzida, produziu 1265 kg por hectare de sementes 
de alta qualidade em 74,5 dias e foi resistente a doenças. Esta variedade 
pode ser importante para várzeas, onde há necessidade de cultivares com 
produção relativamente alta e curto período de maturação, para que a colheita 
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possa ser feita mecanicamente ainda durante a estação seca. Manaus-1 (uma 
linhagem do INPA) produziu a maior colheita, de 2217 kg por hectare. Ambas 
as variedades devem ser plantadas mais cedo e testadas sob condições mais 
favoráveis, para que possam ser melhor avaliadas.

43.

Lám-Sanchez, A.; Yuyama, K. 1979. Época de plantio na cultura de soja 
(Glycine max (L.) Merril), cultivares “Santa Rosa” e “Viçoja” em Jaboticabal, 
SP. Científica, 7(2):225-234.

RESUMO: Oito épocas de plantio espaçadas de 10 em 10 dias, iniciando em 20 
de outubro, foram utilizadas num ensaio de campo instalado na Faculdade 
de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal, com o objetivo de estudar 
os efeitos das épocas de plantio sobre várias características agronômicas 
das cultivares ‘Santa Rosa’ e ‘Viçoja’ durante o ano agrícola de 1974/75. 
Os resultados obtidos mostraram que: com um atraso no plantio há uma 
diminuição do ciclo da planta, seja no período vegetativo ou no reprodutivo, 
sendo isto uma conseqüência do fotoperíodo; com a diminuição do ciclo da 
planta houve uma diminuição na altura da planta, diâmetro do caule, número 
de vagem por planta, número de grãos por vagem e consequentemente 
uma redução na produção, por outro lado a altura da inserção da 1ª vagem 
aumentou. A cultivar “Santa Rosa” mostrou maior susceptibilidade ao vírus 
do mosaico comum da soja, sendo característica influenciada pela época de 
plantio. A melhor época de plantio foi 30 de outubro para ambas cultivares, 
que resultou em uma produção média de 3612,01 kg/ha. Sendo que para 
a cultivar ‘Santa Rosa’ as épocas de 20 de outubro a 30 de novembro não 
diferiram estatisticamente (3222.20 kg/ha, 2755,53 kg/ha). Na cultivar 
‘Viçoja’, 30 de outubro foi a melhor época do plantio que produziu 2468,49 
kg/ha. Portanto a época de plantio escolhida também foi baseada nas outras 
características agronômicas estudadas. 

44.

Rahman, F. 1979. Desempenho de oito variedades de soja na várzea do 
rio Solimões, na ilha da Paciência, no período agrícola de 1976-1977. Acta 
Amazonica, 9(1):5-7.

RESUMO: Oito variedades de soja do Instituto de Agricultura Tropical da 
Nigéria (IITA) foram testadas no Amazonas, acrescentando germoplasma 
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valioso à soja que foi anteriormente plantada na várzea, em programas de 
melhoramento. Uma das características dessas variedades é a insensibilidade 
fotoperiódica e a alta produtividade em ambientes tropicais. O máximo 
rendimento obtido neste experimento foi de 1145 kg por hectare pela variedade 
de TGM 256-1-B. Devido terem sido plantadas em 24-11-1976, as variedades 
ficaram expostas a condições climáticas extremamente desfavoráveis durante 
os estágios críticos de crescimento. Muitas linhagens apresentaram excelentes 
características fotoperiódicas que, sem dúvida alguma, terão uso prático em 
futuros programas de melhoramento. A nodulação foi relativamente pobre e a 
qualidade das sementes, na maioria dos casos, foi consideravelmente reduzida. 
Para uma avaliação justa dessas linhagens, é necessário que o plantio seja 
feito logo após a descida do nível da água na várzea (agosto e setembro).

45.
Yuyama, K. 1979. Ensaio de épocas de plantio sobre varias características 
agronômicas na cultura de soja (Glycine max (L.) Merril), variedades Júpiter, 
Prata, Oriente e Pelicano, em Aripuanã, MT. Acta Amazonica, 9(3):419-436.

RESUMO: Quatro épocas de plantio, espaçadas de 15 em 15 dias, iniciando-
se em 04 de dezembro, foram utilizadas num ensaio de campo instalado no 
Campo Experimental do INPA-Aripuanã, com o objetivo de estudar os efeitos 
das épocas de plantio sobre várias características agronômicas das variedades 
de soja: Júpiter, Prata, Oriente e Pelicano, durante o ano agrícola de 1976/77. O 
delineamento experimental utilizado foi o de parcelas subdivididas em blocos 
ao acaso, com quatro repetições, sendo as épocas consideradas como parcelas 
e as variedades como sub-parcelas. Os resultados obtidos mostram que: com 
um atraso no plantio, há uma diminuição de ciclo da planta, seja no período 
vegetativo seja no reprodutivo (com exceção das variedades Júpiter e Prata), 
sendo isto uma conseqüência do fotoperíodo; com a diminuição do ciclo da 
planta, houve uma diminuição na altura final das plantas, diâmetro do caule, 
número de vagens por planta e aumento da altura de inserção da 1ª vagem. 
A variedade Júpiter mostrou-se resistente à pústula bacteriana (Xanthomonas 
phaseoli var. sojensis). A melhor época de plantio foi a de dezembro, sendo 
a produção média de: 2795,83 kg = Oriente; 2245,83 kg = Júpiter; 1733,33 
kg = Pelicano e 1145,08 kg Prata, por hectare Recomenda-se, para o plantio 
de soja na região de Aripuanã-MT, a variedade Oriente, no mês de dezembro 
e variedade Júpiter no mês de dezembro e 1ª quinzena de janeiro. Como 
este ensaio é pioneiro nesta região tropical, a época de plantio escolhida foi 
baseada na condição climática da região, com variedades de regiões menos 
sensíveis ao fotoperíodo.
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46.

Marinho, H.A.; Arkcoll, D.B. 1981. Estudos sobre o caroteno em algumas 
variedades amazônicas de mandioca (Manihot esculenta Crantz). Acta 
Amazonica, 11(1):71-75. 

RESUMO: Foram conduzidos experimentos com raízes de mandioca nos 
quais foi verificado um efeito da variedade, idade e corte transversal, sobre 
o conteúdo de caroteno. Notaram-se grandes perdas ocorridas durante o 
processamento das raízes na farinha d’água consumida na região. Essas 
perdas podem ser reduzidas se as raízes forem bem fermentadas e a farinha 
armazenada em boas condições. Constatou-se que dos carotenóides 30 % 
era Beta caroteno e o consumo de 100g de farinha pode fornecer 20 % das 
recomendações diárias de vitamina A. 

47.

Arkcoll, D.B. 1981. Algumas variedades interessantes de mandioca (Manihot 
esculenta Crantz) da Amazônia. Acta Amazonica, 11(2):207-211.

RESUMO: Durante os três últimos anos, foram coletadas mais de 150 
variedades de mandioca entre os índios e pequenos agricultores. Experimentos 
preliminares já identificaram algumas com características interessantes. 1) 
IM 171, uma variedade amarela com 3,2 mg caroteno/100 g de raiz; 2) IM 
097 capaz de render mais de 5 kg de raiz/m2/ano quando fertilizada em 
latossolo amarelo; 3) IM 159 capaz de render 7 kg de raiz/m2 em apenas sete 
meses em várzea fértil; 4) IM 176 com alguma tolerância à podridão de raiz 
(Phytophthora drechsleri).

48.

Yuyama, K. 1981. Comportamento de vinte cultivares de feijão de praia (Vigna 
unguiculata (L.) Walp) em terra firme do Estado do Amazonas durante o ano 
de 1977. Acta Amazonica, 11(4):1-7.

RESUMO: Vinte cultivares de feijão-da-praia, 19 cultivares introduzidas do IITA e 
uma cultivar local, tiveram seus desempenhos estudados, em solo de terra firme, 
localidade de Iranduba-Manaus, no ano de 1977. O experimento indicou que 
as 19 cultivares introduzidas apresentaram resultados superiores em relação à 
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melhor cultivar local INPA-III. As cinco cultivares mais produtivas foram VITA-3, 
TVx1193-059D, VITA-1, VITA-4 e TVx 456-01F, com 2128, 2055, 2038, 1957 e 1850 
kg/ha de grãos, respectivamente. A cultivar VITA-3 mostrou melhor desempenho 
para as características estudadas, tais como: índice de debulha de 62 %, alta 
produção de grãos, alto peso de sementes, plantas altas, ciclo biológico médio 
e número de vagens por planta razoável. Houve pouca incidência de insetos 
e doenças, atribuindo-se tal fato à baixa precipitação, durante a condução do 
experimento, sendo que a praga mais freqüente foi a vaquinha (Diabrotica spp) 
e algumas plantas isoladas apresentaram podridão branca da haste (Sclerotinia 
sclerotiorum) e vírus do mosaico (CPMV). Para recomendação final das cultivares 
introduzidas, devem ser conduzidos ensaios regionais sobre épocas de semeadura 
e sua influência em incidência de pragas e doenças.

49.

Yuyama, K. 1982. Comportamento preliminar de duas cultivares de amendoim 
(Arachis hipogaea L.) uma cultivar americana e outra indígena. Acta 
Amazonica, 12(4):840-844.

RESUMO: Duas cultivares de amendoim, uma indígena (Makap) e uma 
americana (Altika), foram testadas para adaptação, desenvolvimento e 
resistência a pestes na região Amazônica. As duas cultivares mostraram boa 
adaptação - Altika demonstrou bom desenvolvimento, produção de grãos 
e vigorosa germinação de sementes, enquanto que a Makap demonstrou 
resistência a cercospora.

50.

Bueno, C.R.; Weigel, P. 1984. Comportamento preliminar de algumas 
variedades de mamoneira (Ricinus communis L.) em Manaus, AM. Acta 
Amazonica, 14(3-4):331-336.

RESUMO: A produção de mamona é de grande importância econômica para o 
Brasil. Entretanto, não existem informações sobre o comportamento da espécie 
na Amazônia. Para obter algumas informações a respeito, foram comparadas 
três variedades comerciais e uma “população” coletada nas proximidades de 
Manaus, tendo-se obtido produções médias/ha da ordem de 1090 kg, 950 kg, 
802 kg e 635 kg para a “população” Manaus e para as variedades Guarani, 
IAC-38 e Campinas, respectivamente, sendo que a variedade Campinas diferiu 
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estatisticamente da “população” Manaus. Os resultados obtidos sugerem a 
necessidade de implantação de um programa de melhoramento da mamoeira, 
antes que se possa recomendar seu cultivo na região Amazônica. 

51.

Corrêa, A.F.F; Ranzani, G.; Ferreira, L.G.R. 1986/1987. Relações entre o déficit 
hídrico e alguns processos fisiológicos e bioquímicos em quatro clones de 
seringueira. Acta Amazonica, 16/17(nº único):3-12.

RESUMO: No presente trabalho estudou-se a variação da resistência difusiva 
estomática, teor de prolina livre e clorofila total durante um período de 
cinqüenta dias após a suspensão da rega em clones jovens de seringueira, IAC 
222, IAN 717, IAN 873 e IAN 6484, visando-se avaliar suas resistências à seca. 
A tolerância ao déficit hídrico foi determinada através da resistência difusiva 
estomática e pelo acúmulo de prolina livre. Também se avaliou o efeito de 
déficit hídrico sobre o teor de clorofila total. O clone IAN 873 apresentou os 
mais altos valores da resistência estomática e de prolina livre, enquanto o teor 
de clorofila decresceu com déficit hídrico. O clone IAN 717, comparado aos 
demais, mostrou baixa resistência estomática e o menor acúmulo de prolina 
livre, porém manteve alto teor de clorofila durante quase todo o período 
experimental. Os resultados sugerem que prolina livre é um parâmetro mais 
indicador do nível de hidratação do tecido do que de resistência à seca em 
serigueira. O clone IAN 873 foi o que sofreu maior desidratação. O clone 717 
manteve os tecidos mais hidratados, sendo provavelmente o mais resistente.

52.

Saragoussi, M. 1986. Estudo da composição genética da resistência a 
Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron.) Deighton em quatro linhagens de 
trigo (Triticum aestivum L.) por meio de um cruzamento dialético. Revista 
Brasileira de Genética, 9(4):625-636.

RESUMO: Quatro linhagens de trigo (Triticum aestivum L.) foram cruzadas 
de modo a formar todas as combinações dialélicas possíveis, inclusive os 
cruzamentos recíprocos e as autofecundações. O caráter estudado foi a 
reação de resistência ao patógeno Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron.) 
Deighton, avaliada pelo nível de penetração do micélio do fungo nas bainhas 
das plântulas. Os resultados foram analisados pelos métodos de análise 
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dialética de Hayman (1954) - método gráfico - e de Griffing (1956) - método 
analítico. As conclusões obtidas pelos dois métodos são convergentes: a 
variedade R 3-7 possui um gene dominante de resistência, incorporado de 
Aegilops ventricosa; a variedade Bounty possui resistência de tipo aditivo que 
transmite à sua descendência; o uso de estratégia de seleção de tipo recorrente 
poderá favorecer o aparecimento de linhagens transgressivas. A existência 
de dois sistemas genéticos (dominante e aditivo) permite um trabalho no 
sentido de reforçar a resistência monogênica usada atualmente no controle 
genético deste patógeno.

53.

Yuyama, K.; Menezes, J.M.T. 1986/1987. Estudos preliminares de cinco 
cultivares de amendoim em Vilhena e Ouro Preto do Oeste, Estado de 
Rondônia. Acta Amazonica, 16/17 (nº único) Suplemento:27-31.

RESUMO: Foram instalados dois ensaios de amendoim (Arachis hipogaea L.), 
um no município de Ouro Preto do Oeste e outro em Vilhena, testando o 
comportamento de cinco cultivares de tipos diferentes (Tatu, Altiba, Makap, 
Penapolis e VC-42) de procedências diferentes. O delineamento utilizado 
foi o de blocos casualizados com 4 repetições (Ouro Preto do Oeste) e 5 
repetições (Vilhena). Os resultados mostraram que há viabilidade de cultivo 
de amendoim do tipo Spanish e Virginia em dois municípios testados e a sua 
produtividade foi maior no ensaio de Ouro Preto D’Oeste (2,235 a 2,677 kg/ha 
de grãos) em relação a de Vilhena (1,060 a 2,220 kg/ha de grãos), provável 
conseqüência da melhor fertilidade do solo devido ao cultivo realizado 
capoeira de 3 anos recém-desmatada.

54.

Yuyama, K. 1986/1987. Estudo das épocas de semeadura de soja em condições de 
terra firme na região de Manaus - AM. Acta Amazonica, 16/17(nº único):41-52.

RESUMO: As condições climáticas na região de Manaus, AM, indicam-na como 
uma micro-região específica. A variação da rentabilidade de soja em diferentes 
ambientes oscila muito. A meta deste trabalho foi determinar a melhor época 
de semeadura para a região de Manaus em condições de terra firme. Foram 
feitas semeaduras em dez épocas, iniciando-se em 25 de janeiro de 1979, 
espaçadas de dez em dez dias; outro ensaio complementar foi realizado no 
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ano agrícola seguinte, iniciando-se no dia 09 de novembro de 1979, espaçando-
se as semeaduras de quinze em quinze dias. Verificou-se que no primeiro 
ensaio a produção de grãos não mostrou diferenças significativas em épocas 
de semeadura até o dia 23 de março e, após esta época, mostrou redução de 
produção. O segundo ensaio mostrou que a semeadura feita a partir de 25 
de novembro até 10 de março foi estatisticamente melhor do que as outras 
épocas. A melhor época de semeadura para estes dois anos de ensaio pode 
considerar-se desde o mês de janeiro até meados do mês de março.

55.

Yuyama, K. 1986/1987. Avaliação de cultivares de soja na região Amazônica. 
Acta Amazonica, 16/17(nº único):53-64.

RESUMO: Quatro ensaios de campo foram realizados no período de 1979 
a 1982, são componentes dos projetos do Ensaio de Competição Norte/
Nordeste de Soja (Glycine max (L.) Merrill). O delineamento experimental 
foi de blocos casualizados com quatro repetições. Os resultados mostraram 
que neste período as cultivares Tropical, Doko, Timbira, Júpiter e LO-75,1148 
respectivamente foram superiores à testemunha IAC-2 na ordem de 18,44 
%, 16,64 %, 6,11 %, 2,85 % e 2,46 % respectivamente, na produção de 
grãos. A cultivar Doko tem uma característica inadequada por possuir baixa 
cultura final das plantas. Dentro dos ensaios de três anos, as cultivares 
Manaus e Paranagoiana mostraram-se superiores a testemunha, sendo que 
a Paranagoiana possui uma característica negativa de desuniformidade na 
maturação. Outras cultivares que foram superiores ou inferiores até 5 % em 
relação à testemunha nos ensaios de um ou dois anos, serão testadas por 
mais tempo. As cultivares que se recomendam para a região Amazônica são: 
Tropical, Timbira, Júpiter, LO-75,1448 e Manaus.

56.

Mendonça, M.S.; Noda, H.; Corrêa, M.P.F. 1992. Aspectos morfológicos da semente 
e da germinação do guaraná (Paullinia cupana var. sorbilis (Mart.) Ducke). Revista 
da Universidade do Amazonas. Série: Ciências Agrárias. 1(2):71-82.

RESUMO: Considerando a importância do guaraná (Paullinia cupana var. 
sorbilis) não só para a Amazônia, mas para o Brasil, o único país do mundo 
a produzir o guaraná, fez-se um estudo da morfologia de sua semente que 
é largamente consumida depois de seca, aparecendo no comércio como 
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pó (semente torrada e moída), em bastões (forma também artesanal já 
utilizada pelos indígenas) ou ainda usada na fabricação de xaropes, licores 
ou refrigerantes, bem como alguns aspectos de sua germinação. As estruturas 
da semente foram visualizadas e classificadas em: arilódio, a estrutura mais 
externa, que envolve praticamente 2/3 da semente, tegumento, de cor escura 
e formada por várias camadas de células e embrião, formados pelos dois 
cotilédones e o eixo embrionário.

57.

Oliveira, L.A.; Smyth, T.J.; Bonetti, R. 1992. Efeito de adubações anteriores 
na nodulação e rendimento da soja e do feijão caupi num latossolo amarelo 
da Amazônia. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 16:195-201.

RESUMO: O latossolo amarelo argiloso, um dos mais representativos 
da Amazônia, tem como características químicas, acidez elevada, alta 
saturação por alumínio e baixa fertilidade. Assim, é indispensável adubá-
lo adequadamente, e um dos aspectos a ser considerado nesse sentido é 
a duração do efeito que adubações anteriores proporcionam nas culturas 
subseqüentes. Com esse objetivo, foram realizados três experimentos de 
campo, avaliando esse feito na nodulação e no rendimento da soja e do feijão 
caupi. Observou-se que, mesmo após a utilização pelas culturas anteriores à 
soja e ao caupi, os resíduos de adubação com P, K, restos culturais e calagem 
favoreceram a nodulação e rendimento dessas culturas, dispensando, pelo 
menos parcialmente, a adubação nitrogenada. A aplicação de doses maiores 
de P contribuiu para o desenvolvimento de tais culturas, obtendo-se nestes 
casos, produção de grãos bem mais elevada, chegando, na soja, a ser quase 
dez vezes superior (2,533 kg/ha) à da testemunha (239 kg/ha), anteriormente 
cultivada sem adubo e, no caupi, o aumento (1,300 kg/ha) chegou a ser 
superior a 180 vezes à produção da testemunha (7 kg/ha).

58.

Camacho, R.; Calvache, A.M.; Falcão, N.P.S.; Fernandez, F.; Demattê, J.A.M.; 
Malavolta, E. 1995. Avaliação do estado nutricional do feijoeiro (Phaseolus 
vulgaris L.) cultivado em solução nutritiva, com variação no fornecimento 
de NPK. Scientia Agricola, 52(3):73-78.

RESUMO: O feijoeiro (Phaseolus vulgaris L. cv. Carioca) foi cultivado em 
solução nutritiva na presença das seguintes concentrações de N, P e K, 



30 ANOS DE PESQUISAS EM  
CIÊNCIAS AGRONÔMICAS NA AMAZÔNIA38

respectivamente em milimoles por litro: 16-2-6; 4-2-6; 1,6-2-6; 16-0,5-6; 16-
0-6; 16-2-3; 16-2-0,6. Os outros macronutrientes e os micronutrientes foram 
fornecidos em doses iguais a todas as plantas. O estado nutricional foi avaliado 
através das seguintes técnicas: diagnose foliar (determinação dos teores 
totais de N, P e K e da concentração de nitrato e fosfato solúvel), atividade 
da redutase do nitrato (RNO3). Todos os métodos utilizados refletiram bem o 
estado nutricional do feijoeiro, exceto para P, sendo que para a atividade da 
RNO3, os teores totais de N e K e de N-nitrato foram os que apresentaram a 
melhor correlação positiva com a produção das vagens. 
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59.

Sylvester-Bradley, R.; Bandeira, A.G.; Oliveira, L.A. 1978. Fixação de nitrogênio 
(Redução de Acetileno) em cupins (Insecta: Isoptera) da Amazônia central. 
Acta Amazonica, 8(4):621-627.

RESUMO: Vinte e uma espécies de cupins foram coletadas de seus cupinzeiros 
em áreas de pastagem, floresta secundária e floresta primária, numa fazenda 
na Amazônia central no Brasil. A atividade de nitrogenase associada com os 
cupins foi testada imediatamente pelo método de redução de acetileno. Todas 
as atividades maiores (acima de 100 nmoles C2H4 produzidos/g de peso seco/
hora) ocorreram em cupins do gênero Nasutitermes coletados na pastagem. 
Nasutitermes é conhecido como o gênero mais comum na área. As taxas de 
redução de acetileno detectadas em cupins da floresta primária e secundária 
foram mais baixas que na pastagem; porém, cupins do gênero Nasutitermes 
não foram testados na floresta secundária. A diferença da taxa de redução de 
acetileno entre os operários e soldados foi pequena. As taxas foram lineares 
dentro de períodos de três horas de incubação, exceto em dois de nove casos. 
A fixação de nitrogênio associada com cupins pode ser um fator ecológico 
importante na Amazônia central.

60.

Couturier, G.; Clement, C.R.; Viana Filho, P. 1991. Leptoglossus lonchoides 
Allen (Heteroptera, Coreidae), causante de la caída de los frutos de Bactris 
gasipaes (Palmae) en la Amazonia Central. Turrialba, 41(3): 293-298. 

Leptoglossus lonchoides Allen (Heteroptera, Coreidae), causador da queda 
de frutos de Bactris gasipaes (Palmae) na Amazônia Central.

RESUMO: Leptoglossus lonchoides Allen (Heteroptera, Coreidae) é o agente 
causador da queda dos frutos em pupunha, Bactris gasipaes H.B.K. (Palmae), 
na Amazônia central. As plantações em monocultivo de pupunha, palmeira 
domesticada neotropical, desde alguns anos, sofrem importantes perdas de frutos 
jovens na Amazônia central (Manaus, Amazonas, Brasil), as quais reduzem 
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consideravelmente a produtividade. Estas perdas foram denominadas de síndrome 
da “queda de frutos”; o que se deve, entre outros fatores, ao inseto heteróptero da 
família Coreidae, L. lonchoides. Neste artigo se avalia a importância econômica 
dos danos causados por esta síndrome e se descreve o inseto.

61.

Carvalho-Zilse, G.A. 2001. The number of sex alleles (CDS) in a bee population 
and its practical importance (Hymenoptera, Apidae). Journal of Hymenoptera 
Research, 10(1):10-15.

O número de alelos sexuais (CDS) em uma população de abelhas e sua 
importância prática (Hymenoptera, Apidae).

RESUMO: Este trabalho foi realizado para monitorar o número de alelos de sexo 
xo (determinação de sexo complementar-CSD) em uma população limitada de 
Melipona scutellaris Latreille (Apidae, Meliponini) e verificar se a introdução 
de rainhas inseminadas de populações distantes é um método bom e prático 
para evitar a extinção de pequenas populações. Vinte e duas colônias de 
Melipona scutellaris foram trazidas de Lençóis, Bahia (12º34’S; 41º23’W) 
para Uberlândia, Minas Gerais (18º52’56”S; 48º12’55”W), 500 km ao sul da 
borda sul de sua distribuição geográfica. Trinta rainhas estrangeiras foram 
introduzidas de 1992 a 1995, e o número de alelos de sexo xo oscilou de 7 a 
36. O número de alelos sexuais foi estudado usando uma fórmula modificada 
de Laidlaw et al. (1956) n=2M(N+!)(H+1) (onde n é o número de alelos 
sexuais xo na população, N é o número total de amostras das colônias desta 
população, H é o número das colônias que produziram machos diplóides e 
M é o número de machos que copularam com a rainha). Estes resultados 
mostraram que a introdução de rainhas inseminadas serve para manter a 
variabilidade de alelos sexuais e, conseqüentemente, permitir a existência de 
pequenas populações de Meliponini. Esses dados estão sendo transferidos 
aos donos de abelhas Melipona com o objetivo de melhorar as colméias e 
ajudar a proteger a espécie de extinção.

62.

Carvalho-Zilse, G.A.; Kerr, W.E. 2004. Substituição natural de rainhas 
fisiogástricas e distância de vôo dos machos em tiúba (Melipona compressipes 
fasciculata Smith, 1854) e uruçu (Melipona scutellaris Latreille, 1811) (Apidae, 
Meliponini). Acta Amazonica, 34(4):649-652.
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RESUMO: Este trabalho relata detalhes da vida reprodutiva de duas espécies 
de abelhas sem ferrão. Rainhas velhas de Melipona compressipes fasciculata, 
no Maranhão, morrem e são substituídas com sucesso em todos os meses. 
Rainhas de Melipona scutellaris, trazidas de Lençóis (BA - nordeste do Brasil) 
para Uberlândia (MG, centro-sudeste do Brasil) morreram durante todos os 
meses e não mostrou a existência de trimestre preferencial para as novas 
rainhas iniciarem postura. Quarenta machos de M. scutellaris, após serem 
marcados no tórax e libertados em grupos de 10 a 100, 400, 800 e 1000 
metros do meliponário, tiveram seus retornos observados. Todos os machos 
libertados a 100 e 400 metros regressaram ao meliponário, 7 de 10 machos 
e 2 de 10 machos retornaram de 800 e 1000 metros, respectivamente. Os 
machos esperam constantemente pela saída de uma rainha virgem, próximos 
às colônias órfãs, o que indica que a maioria das rainhas é inseminada 
próximo aos seus ninhos, portanto, a dispersão dos genes depende do vôo 
dos machos e da distância de enxameagem para ocupação de uma cavidade 
para o novo ninho.
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63.

Costa, S.S. 1992. Análise univariada de dados com medidas repetidas em 
experimentos de floresta Amazônica. Revista Regional da Associação Brasileira 
de Estatística, 67-79.

RESUMO: Dados de experimentos em que se tomam medidas repetidas em 
ocasiões sucessivas sobre a mesma unidade experimental são analisados 
através de Método Univariado de Parcela Subdividida (Split-Plot), o qual 
pressupõe que as medidas tomadas em ocasiões distintas tenham iguais 
variâncias e iguais covariâncias e ainda que tenham uma matriz uniforme. Uma 
alternativa interessante para a execução da análise é, sem dúvida, a correção 
nos números de graus de liberdade. Embora existam outros procedimentos 
de análises, este é mais acessível à compreensão e, consequentemente, 
mais usual. Procedimentos estes que serão abordados durante o trabalho. O 
método será ilustrado com uma análise de um experimento, cujo objetivo 
foi estudar o efeito global de tratamentos ao fim do experimento e a variação 
destes tratamentos ao longo de oito épocas de observação, em dois substratos 
diferentes, em sucupira vermelha (Andira parviflora Ducke).
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64.

Ranzani, G. 1980. Erodibilidade de alguns solos do Estado do Amazonas. 
Acta Amazonica, 10(2):263-269. 

RESUMO: A presença de dados morfológicos e analíticos de grandes grupos 
de solos do Estado do Amazonas permitiu a avaliação de sua erodibilidade, 
empregando um método nomográfico. Os resultados são sugestivos de 
índices de erodibilidade maiores nos solos podzolizados e menores nos solos 
latossólicos. O latossolo vermelho amarelo apresentou indices de erodibilidade 
muito baixos em toda a extensão do perfil. O latossolo amarelo apresentou 
menores índices apenas nos horizontes superficiais.

65.

Alfaia, S.S.; Nogueira, F.D. 1985. Capacidade de troca de cátions da fração 
mineral e orgânica de três solos da Amazônia central. Ciência & Prática, 
9(1):30-38.

RESUMO: Estudou-se a contribuição das frações mineral e orgânica para a 
capacidade de troca de cátions de três solos da Amazônia central, classificados 
como latossolo amarelo, podzólico vermelho amarelo e glei pouco húmico. 
Constatou-se que a matéria orgânica contribuiu mais para a CTC das amostras 
dos horizontes superficiais nos solos classificados como podzólicos e latossolo, 
enquanto que, nos horizontes subsuperficiais daqueles solos e em todos 
os horizontes do solo glei pouco húmico, a fração mineral foi a principal 
responsável. A presença de minerais de argila tipo 2:1 e 2:2 foi responsável 
pela maior atividade da fração mineral ao longo de todo o perfil do solo glei 
pouco húmico.

66.

Alfaia, S.S. 1988. Correlação entre a capacidade de troca de cátions e outras 
propriedades de três solos da Amazônia central. Acta Amazonica, 18(3-4):3-11.

RETORNAR AO SUMÁRIO
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RESUMO: Foi determinada a capacidade de troca de cátions a pH natural 
do solo e a pH 7,0 ao longo do perfil de três solos da Amazônia central e 
correlacionou-se os valores de CTC encontrados com outras características 
intrínsecas de cada solo, tais como: matéria orgânica, superfície específica, 
teor e mineralogia da fração argila, as quais causam variação na CTC do 
solo. As diferenças entre os valores de CTC obtidos foram decorrentes 
principalmente do teor de matéria orgânica e da mineralogia da fração 
argila. A matéria orgânica do solo apesentou-se altamente correlacionada 
com a CTC determinada à pH 7,0 dos solos latossolo amarelo (r = 0,998) e 
podzólico vermelho amarelo (r = 0,974), principalmente para os horizontes 
de superfície, enquanto que para o solo glei pouco húmico foram encontradas 
correlações significativas apenas ao nível de 5 %. Para a CTC a pH natural 
do solo, altas correlações também foram obtidas somente para latossolo (r 
= 0,980) e podzólico (r = 0984). A correlação entre a superficíe específica 
e a CTC do solo apresentou-se altamente significativa para o latossolo (r = 
0,957) e glei pouco húmico (r = 0,952), enquanto que para o podzólico (r = 
0,873), a correlação foi significativa apenas ao nível de 5 %. Foi observado 
ainda que a classe textural, o teor de matéria orgânica e, principalmente, a 
composição mineralógica conferiram maiores valores de superficie específica 
para o solo glei pouco húmico. 

67.

Alfaia, S.S.; Magalhães, F.M.M.; Yuyama, K.; Muraoka, T. 1988. Efeito de 
aplicação de calcário e micronutrientes em latossolo amarelo da Amazônia 
central. Acta Amazonica, 18(3-4):13-25.

RESUMO: O efeito de diferentes níveis de calagem na presença e ausência de 
micronutrientes, foram testados na cultura da soja, em latossolo amarelo da 
Amazônia central, sob três áreas com diferentes maneiras de preparo do solo: 
desmatamento seguido da queima de floresta primária; desmatamento seguido 
da retirada da floresta primária com uso de máquinas e desmatamento seguido 
da queima de vegetação de capoeira. As produções obtidas com as doses 2, 
3 e 5 t/ha, na ausência de micronutrientes, não diferiram estatisticamente 
da testemunha (0 t/ha). No entanto, com a aplicação de 2 t/ha de calcário 
mais micronutrientes, o aumento de produção foi bastante pronunciado. 
Os menores rendimentos foram obtidos no solo preparado com o uso de 
máquinas. A disponibilidade de nutrientes em latossolo amarelo, assim como 
o preparo de solo são discutidos.
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68.

Alfaia, S.S.; Falcão, N.P. 1993. Estudo da dinâmica de nutrientes em solos de 
várzea da Ilha do Careiro no Estado do Amazonas. Amazoniana, 12(3/4):485-493.

RESUMO: Ao contrário da área de “terra firme”, a área de várzea da bacia 
amazônica é onde se pode praticar uma agricultura racional sem uso de 
fertilizantes. Objetivando acompanhar a dinâmica dos principais nutrientes 
em solo de várzea, foi coletado ao longo do ano de 1987, material de solo em 
duas áreas distintas do ecossistema: várzea alta e baixa. Dentre os principais 
nutrientes analisados não foram observadas diferenças significativas entre 
as diferentes épocas de amostragens, no entanto, para vários elementos 
tais como Ca, Mg, Na, Al, H, Cu, Zn e Mn os teores mais elevados foram 
observados na área de várzea baixa, o que pode ser uma consequência da 
reposição desses nutrientes durante o período das cheias, uma vez que esta 
área é mais sujeita as inundações anuais do que a área de várzea alta. Para 
os principais nutrientes analisados os solos de várzeas estudados podem ser 
classificados como sendo de alta fertilidade natural.

69.

Alfaia, S.S.; Jacquin, F.; Guiraud, G. 1995. Transformation of nitrogen fertilizers 
in Brazilian Amazonia soils. Arid Soils Research and Rehabilitation. 9:335-340.

Transformação de adubos nitrogenados em solos da Amazônia brasileira.

RESUMO: Comparamos o efeito de uréia e sulfato de amonia marcado com 
15N no processo de estabilização da matéria orgânica e mineralização em três 
solos da Amazônia Central, classificados como latossolo, podzólico, e glei 
pouco-humico. Durante o primeiro mês de incubação no laboratório, o adubo 
nitrogenado aumentou levemente a mineralização de nitrogênio orgânico 
em ambos os solos ácidos (latossolo e podzólico). Nestes solos, 60 % do 
nitrogenio adicionado foram recuperados como NH4 depois de dois meses de 
incubação, enquanto no glei pouco-humico, 50 % do nitrogenio aplicado foi 
nitrificado. A incorporação do adubo nitrogenado na matéria orgânica deste 
solo foi mais alta (30 %) do que nos solos acidos. A incorporação nos solos 
ácidos, no entanto, foi baixa; foi mais importante para N derivado da uréia 
do que do sulfato de amonio. Para o latossolo, a incorporação do nitrogenio 
na matéria orgânica variou entre 12 % e 19 %, e 7-9 % para o podzólico.
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70.

Alfaia, S.S. 1997. Destino de fertilizantes nitrogenados (15N) em um latossolo 
amarelo cultivado com feijão caupi (Vigna unguiculata L.). Acta Amazonica, 
27(2):65-72.

RESUMO: O trabalho foi realizado com o objetivo de estudar o destino de duas 
formas de fertilizantes nitrogenados enriquecidos com 15N em um latossolo 
amarelo da Amazônia Central, cultivado com feijão caupi (Vigna unguiculata 
L.). A aplicação de 30 kg/ha de N não mostrou efeito significativo na produção. 
O balanço do nitrogênio aplicado no final do período da cultura mostrou que 
a remoção do N dos fertilizantes pelos grãos foi, respectivamente, 23 e 25 %, 
com aplicação de sulfato de amônio e uréia; 35 % do N do sulfato de amônio 
e 39 % da uréia, permaneceram no solo na camada de 0-30 cm. As perdas 
variaram de 36 a 42 % para uréia e sulfato de amônio, respectivamente. 
Aproximadamente 15 % do N dos fertilizantes foram determinados nos 
horizontes mais profundos, indicando que as perdas de N nesse solo são 
provavelmente devidas à lixiviação e a outros processos não determinados 
neste trabalho.

71.

Alfaia, S.S.; Muraoka, T. 1997. Efeito residual de calagem e micronutrientes 
em latossolo amarelo sob rotação de culturas. Acta Amazonica, 27(3):153-162.

RESUMO: O ensaio de campo foi conduzido por um período de três anos, 
num latossolo amarelo da Amazônia Central cultivado com soja (1985), 
arroz (1986), caupi (1987) e caupi (1988), em rotação, visando estudar o 
efeito residual da calagem e interação com micronutrientes. Os tratamentos 
foram 0, 2, 3 e 5 t/ha de calcário calcítico e 2, 3 e 5 t/ha de calcário calcítico 
+ micronutrientes (5 kg/ha Cu; 7,5 kg/ha Mn; 0,5 kg/ha Mo; 4,5 kg/ha Zn; 
2,0 kg/ha B). Não houve acréscimo significativo na produção de soja e arroz 
com doses crescentes de calcário; soja variou de 260 a 732 kg/ha e arroz de 
557 a 919 kg/ha. No entanto, com calcário + micronutrientes foram obtidos 
aumentos significativos de produção com relação aos tratamentos só com 
calagem e à testemunha; soja variou de 1986 a 2357/kg/ha e arroz de 1471 
a 2133 kg/ha. No terceiro ano (caupi) ainda houve uma pequena resposta 
à aplicação de micronutrientes, enquanto que no quarto ano de cultivo a 
produção do caupi foi bem menor que a do ano anterior e não houve resposta 
aos tratamentos estudados. A análise do solo nos dois primeiros anos de 
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cultivo mostrou que a maioria dos micronutrientes analisados encontrava-se 
acima dos níveis críticos; somente o Cu e o Mn apresentaram baixos teores, 
principalmente nos tramentos só com calagem. As produções dos dois 
primeiros cultivos apresentaram alta correlação positiva com os teores de 
Cu e Mn no solo. É possível que nos dois primeiros cultivos a calagem tenha 
induzido deficiências de Cu e Mn nos tratamentos sem micronutrientes.

72.

Alfaia, S.S. 1997. Destino de adubos nitrogenados marcados com 15N em 
amostras de dois solos da Amazônia Central. Revista Brasileira de Ciência do 
Solo, 21(3):379-385.

RESUMO: Foi estudado, em condições de casa de vegetação, em Nancy 
(França), em 1992, o destino de duas formas de fertilizantes nitrogenados, 
marcados com 15N, sulfato de amônio e uréia, em amostras do horizonte A 
de dois principais solos da Amazônia Central, classificados como latossolo 
amarelo e podzólico vermelho-amarelo. A planta teste foi o “rye-grass” da 
Itália (Lolium multiflorum L.). Em ambos os solos, a uréia foi melhor utilizada 
do que o sulfato de amônio. Entre 60 e 70 % do N aplicado como uréia foi 
absorvido pela planta, enquanto com a aplicação de sulfato de amônio, esses 
valores variaram entre 44 e 49 %. O balanço do 15N no final do ciclo da 
cultura mostrou que a imobilização do N nos dois solos foi maior na presença 
de uréia que na de sulfato de amônio. As perdas, estimadas por diferença, 
foram mais elevadas no tratamento com sulfato de amônio. Considerando 
que perdas por lixiviação foram praticamente nulas com a técnica de cultivo 
utilizada, elas devem ter ocorrido essencialmente por via gasosa. 

73.

Alfaia, S.S. 1997. Mineralização do nitrogênio incorporado como material 
vegetal em três solos da Amazônia Central. Revista Brasileira de Ciência do 
Solo, 21(3):387-392.

RESUMO: A mineralização do N proveniente do resíduo de feijão-caupi marcado 
15N foi estudada em condições de laboratório de setembro a dezembro de 1992. 
O material vegetal foi incorporado em amostras dos três principais solos da 
Amazônia Central: dois de terra firme, classificados como latossolo amarelo 
e podzólico vermelho-amarelo, e um de várzea, classificado como glei pouco 
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húmico (GP). As variações nos teores e na forma de N mineral provenientes do 
resíduo de caupi foram relacionadas com as características químicas dos solos 
estudados. No latossolo e no podzólico, a incorporação do resíduo de caupi 
aumentou significativamente a mineralização do N, sendo a forma amoniacal 
predominante, enquanto no GP, a forma nítrica preponderou. Nos solos de 
terra firme, a incorporação do resíduo de caupi aumentou a mineralização do 
N orgânico do solo, indicando a ocorrênca do efeito “priming”. Após 60 dias 
de incubação, cerca de 30 % (podzólico) a 40 % (latossolo) do N proveniente 
do caupi foi mineralizado nesse período. Tais resultados mostram o potencial 
que essa leguminosa apresenta como fornecedora de N para as plantas nos 
solos de terra firme da Amazônia Central. 

74.

Alfaia, S.S.; Guiraud, G.; Jacquin, F.; Muraoka, T.; Ribeiro, G.A. 2000. 
Efficiency of 15N-labelled fertilizers for rice and rye-grass cultivated in an 
Ultisol of Brazilian Amazonia. Biology and Fertility of Soils. 31(3/4):329-333. 

Eficiência de fertilizantes marcados com 15N para arroz e azevem cultivados 
em um Ultisolo da Amazônia Brasileira.

RESUMO: O objetivo deste estudo foi determinar a eficiência de dois fertilizantes 
N, (NH4)2SO4 e uréia, para arroz (Oryza sativa L.) e gramínea azevem (Lolium 
multiforum L.) cultivada em um Ultissolo da Amazônia Central usando 15N 
como marcador. O arroz foi cultivado no campo, enquanto a gramínea foi 
plantada em uma casa de vegetação. A fertilização com (NH4)2SO4 causou 
um crescimento de 16 % na produtividade de grãos de arroz e a uréia 
um crescimento de 36 %. Em ambos os cultivos o total de N utilizado e a 
eficiência do uso de N dos fertilizantes foram mais altos para a uréia do que 
para (NH4)2SO4. Os baixos valores para N derivados do fertilizante mostraram 
que os fertilizantes contribuiram pouco para o N total absorvido pelas 
plantas. O “efeito inicial” de N ou interação positiva de N adicionada entre 
o N fertilizante e o N orgânico no solo foi observado, especialmente com a 
uréia. A imobilização pelos microrganismos do solo foi maior na presença de 
uréia, enquanto as perdas foram sempre mais elevadas com os tratamentos 
(NH4)2SO4. Estas perdas foram significativas e sua redução deveria permitir 
maior eficiência de uso deste N fertilizante. É possível que o uso eficiente de N 
tenha sido maior para a uréia devido ao aumento de pH, causado por hidrólise 
de uréia, que poderia ter favorecido a atividade das bactérias nitrificadoras 
neste solo extremamente ácido. 
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75.

Desjardins, T.; Lavelle, P.; Barros, E.; Brossard, M.; Chapuis-Lardy, L.; Chauvel, 
A.; Grimaldi, M., Guimarães, F.; Martins, P.F.S.; Mitja, D.; Muller, M.; Sarrazin, 
M.; Tavares Filho, J.; Topall, O. 2000. Dégradation des pâturages amazoniens 
: description d’un syndrome et de ses déterminants. Étude et Gestion des Sols, 
7(4):353-378.

Degradação das pastagens amazônicas: descrição de uma síndrome e de 
seus determinantes.

RESUMO: Durante os últimos 30 anos, as pastagens se tornaram o uso principal 
da terra depois do desmatamento na Amazônia Brasileira. Aproximadamente 
50 % destas áreas agora estão abandonadas e degradadas. Diversas suposições 
foram apresentadas para tentar explicar a degradação: mudanças em algumas 
propriedades químicas e físicas dos solos, variações em populações da 
macrofauna do solo, ataques parasíticos e práticas de manejo. A vegetação 
(gramíneas plantadas e espécies secundárias), macrofauna do solo e as 
características de diferentes pastagens foram estudadas para verificar a 
exatidão destas suposições. Dois grupos de pastagens foram selecionados 
de acordo com seu estado aparente de degradação na Amazônia central e 
Oriental (em latossolos e em argissolos, respectivamente). A fitomassa das 
gramíneas plantadas diminuiu nas pastagens degradadas enquanto que a das 
espécies secundárias aumentou. Nenhuma correlação foi observada entre 
estas mudanças e a idade da pastagem ou do grau de degradação do solo. 
O corte e a queima induziram uma compactação da camada superficial do 
solo, um aumento nos parâmetros do solo, tais como o pH, a soma de bases 
e grau de saturação. Durante o ano seguinte a instalação das pastagens, 
estas características permaneceram estáveis em todos os tipos de pastagens, 
degradadas ou não. Os conteúdos totais de carbono e nitrogênio e fósforo 
extraível também permaneceram estáveis. As populações da macrofauna do 
solo foram modificadas em sua maior parte pela instalação da pastagem, mas 
sem efeitos visíveis no funcionamento do solo, exceto em um dos casos. O 
manejo da pastagem, isto é, a escolha das gramíneas, o controle da capacidade 
de carga, o uso do fogo ou corte para controle da vegetação secundária, 
influenciaram fortemente na evolução das pastagens.
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76.

Zamora, I.L.; Falcão, N.P.S.; Comeford, N.B.; Barros, N.F. 2002. Root isotropy 
and an evaluation of a method for measuring root distribution in soil trenches. 
Forest Ecology and Management, 166(1):303-310.

Isotropia da raiz e a avaliação de um método para medir a distribuição 
radicular em trincheiras de solo.

RESUMO: Medir a densidade do comprimento da raiz (LV) com a profundidade 
do solo é tedioso e laborioso. Contudo a informação é necessária para modelar 
a absorção de nutrientes pela raiz. Medir o número das raízes que saem de uma 
superficie de uma trincheira no solo é menos trabalhoso e tem sido demostrado 
ser cinco vezes mais rápido do que o método de tradagem. Baseado na teoria 
geométrica, o relacionamento teórico entre o número das raízes na superfície 
de um bloco de solo tridimensional (N) é relacionado à LV pela equação LV 
= 2N, se as raízes forem isotrópicas e o volume do solo for pequeno. O 
coeficiente de 2 presume que as raízes são orientadas aleatoriamente no espaço 
tridimensional (isto é sem preferência por orientação vertical ou horizontal). 
A equação é apropriada às distribuições radiculares anisotrópicas, se a 
densidade das raízes for avaliada em três planos mutuamente perpendiculares. 
No caso de orientação não-aleatória ou preferencial das raízes, o coeficiente 
será diferente de 2. Se as raízes forem anisotrópicas, a equação se torna LV 
= 2NAVG, onde NAVG é a média dos valores de N medidos nas superfícies de 
um bloco do solo em todas as três dimensões. A finalidade do estudo foi 
testar esta relação com as raízes de Melaleuca quinquenervia que cresce em 
um Spodosol arenoso, Flórida, e Bactris gasipaes que cresce em um latossolo 
arenoso em Amazonas, Brasil, e avaliar um método de amostragem simples 
usando trincheiras de solo para calcular a LV com a profundidade do solo. As 
raízes de Melaleuca foram anisotropicas, com 50 % menos raízes aparecendo 
na superfície basal comparada às superfícies laterais. As raízes de pupunha 
foram isotrópicas. A relação de LV com N e NAVG não ajusta ao coeficiente 
teórico de 2, sugerindo que o problema mais provável pode ter sido que o 
método ou não contava as raízes pequenas que apareciam na superficie do 
volume de solo ou que o método estava usando um volume de solo maior 
do que o necessário para ajustar à relação teórica. Se a primeira explanação 
for correta, então o método de campo negligenciou 66-74 % das raízes de 
Melaleuca e 36-82 % das raízes de pupunha que apareciam na superfície de 
um bloco de solo. As correlações entre N e LV mostraram que N explicou entre 
80 e 87 % da variabilidade em LV, sugerindo que este pode ser um método 
útil para predizer distribuições de LV com profundidade.
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77.

Garay, I.; Kindel, A.; Carneiro, R.; Franco, A.A.; Barros, E.; Abbadie, L. 2003. 
Comparação da matéria orgânica e de outros atributos do solo entre plantações 
de Acacia mangium e Eucalyptus grandis. Revista Brasileira de Ciência do 
Solo, 27:705-712.

RESUMO: Espécies de eucalipto e acácia são amplamente utilizadas em 
plantios agroflorestais e em reflorestamento. Com o intuito de comparar a 
reconstituição das camadas orgânicas do solo, i.e., dos horizontes húmicos, 
estabelecendo-se uma relação com propriedades edáficas, sob plantações de 
Acacia mangium e Eucalyptus grandis, foram feitas coletas dos horizontes 
holorgânicos e hemiorgânicos do solo. Os referidos plantios encontravam-
se na região de Tabuleiros Terciários no norte do estado do Espírito Santo e 
pertenciam à Reserva Natural da Vale do Rio Doce. As coletas foram feitas 
quando os plantios tinham sete anos de idade, em quatro estações. Acacia 
mangium apresentou maior estoque de folhiço (10 t ha-1, em média), tanto 
na camada L, de folhas inteiras, como na camada F, de folhas fragmentadas, 
do que Eucalyptus grandis (5 t ha-1, em média). O material foliar em acácia 
apresentou menor relação C/N que o de eucalipto, cerca da metade, decorrente 
dos maiores teores de nitrogênio. Quanto às análises químicas de carbono e 
nutrientes, no solo sob Acacia mangium, foram observadas, de modo geral, 
maiores quantidades destes elementos que no solo sob Eucalyptus grandis 
(e.g., carbono: 1,74 dag kg-1 vs 1,23 dag kg-1 e cálcio: 3,34 cmolc kg-1 vs 2,75 
cmolc kg-1). O conjunto destes resultados evidencia que os aportes orgânicos 
sob Acacia mangium em relação a Eucalyptus grandis foram responsáveis pela 
maior incorporação de matéria orgânica e nutrientes ao solo. Estes dados, no 
entanto, comparados aos obtidos em estudos na floresta primária, mostraram 
que o carbono e os nutrientes do solo, em ambas as plantações, são menores 
que na floresta, evidenciando que, após sete anos de plantio, os teores de 
fertilidade e matéria orgânica do subhorizonte A11 não estavam restabelecidos.

78.

Alfaia, S.S.; Ribeiro, G.A.; Nobre, A.D.; Luizão, R.C.C.; Luizão, F.J. 2004. 
Evaluation of soil fertility in smallholder agroforestry systems and pastures in 
Western Amazonia. Agriculture, Ecosystems and Environment, 102:409-414.

Avaliação da fertilidade de solo em sistemas agroforestais em pequenas 
propriedades e em pastagens da Amazônia Ocidental.
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RESUMO: Os sistemas agroflorestais são frequentemente mencionados como 
um tipo de agricultura sustentável apropriada para as condições edafo-
climáticas da Amazônia. Entretanto, não existem estudos a longo prazo sobre 
a sustentabilidade desse uso da terra. Este estudo avalia a fertilidade do solo 
em sistemas agroflorestais de pequenos produtores na Amazônia Ocidental, 
e compara a fertilidade da terra das agroflorestas com a fertilidade de terras 
vizinhas sob pastagem e floresta nativa. Sítios de pequenos produtores 
localizados em Nova Califórnia, Rondônia, Brasil, foram selecionados pelos 
dois tipos diferentes de solos. Foram determinados o pH do solo e os teores de 
C orgânico, P, K, Ca, Mg e Al. Os solos do sistema agroforestal mantiveram suas 
características químicas melhoradas pela queimada original, especialmente 
com respeito aos níveis aumentados de Ca e Mg trocável e redução de 
Al trocável, enquanto mantinham níveis estáveis de C orgânico, mesmo 
quando comparados aos solos adjacentes da floresta primária. Entretanto, 
no sistema agroforestal K e P caíram para níveis extremamente baixos, 
abaixo daqueles considerados críticos para solos da Amazônia. Esta redução 
pode ser razoavelmente atribuída às exportações de nutrientes por colheitas 
consecutivas do cupuaçu (Theobroma grandiflorum, Sterculiaceae) e pupunha 
(Bactris gasipaes, Palmae). Estes nutrientes podem limitar rendimentos 
sustentáveis de frutos nos sistemas agroflorestais.

79.

Desjardins, T.; Barros, E.; Sarrazin, M.; Girardin, C.; Mariotti, A. 2004. 
Effects of deforestation and pasture conversion on soil carbon content and 
dynamics in Brazilian Amazonia. Agriculture, Ecosystems and Environment, 
103(2):365-373.

Efeitos do desmatamento e conversão da floresta para pastagem no conteúdo 
e dinâmica do carbono do solo, na Amazônia Brasileira.

RESUMO: Os solos têm um papel importante no ciclo do carbono, e o 
desmatamento nos trópicos afeta tanto o armazenamento de carbono no solo 
como a liberação do CO2 na atmosfera. As conseqüências do desmatamento 
e a conversão em pastagens sobre o conteúdo e a dinâmica do carbono do 
solo foram examinadas em dois tipos de solo que diferem principalmente por 
sua textura. Duas cronossequências foram selecionadas, cada uma incluindo 
uma floresta intacta e três pastos de idades diferentes (4, 8, 15 anos e 3, 9, 
15 anos, respectivamente). Uma cronossequência estava situada na parte 
central da bacia amazônica brasileira, onde os solos são latossolos argilosos, 
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e a segunda, na parte oriental da bacia amazônica brasileira, em onde os 
solos são argissolos arenoso-argilosos. Na camada superior, o conteúdo de 
C dos latossolos foi três vezes mais alto do que nos argissolos, mas, apesar 
das diferenças na textura do solo, a distribuição de C nas frações, definidas 
pelos tamanhos das partículas, foi muito similar. Nas duas cronossequências, 
a conversão para pastagens induziu um ligeiro aumento no conteúdo de C. 
Os aumentos da densidade foram maiores em solos com conteúdos mais 
baixos de argila. As medidas de C-13, que permitiram calcular a distribuição 
de C derivado da floresta e da pastagem, mostraram que todas as frações de 
tamanho de particulas incorporaram C derivado do pasto e que uma proporção 
significativa da matéria orgânica nova foi rapidamente retida nas frações mais 
finas. Embora as proporções de C derivado de pastagem foram mais elevadas 
nos solos arenosos do que nos solos argilosos, as quantidades de C derivadas 
das frações de tamanho de particula na pastagem foram 2-3 vezes maiores 
nos solos argilosos do que nos solos arenosos.

80.
Falcão, N.P.S.; Silva, J.R.A. 2004. Características de adsorção de fósforo em 
alguns solos da Amazônia central. Acta Amazonica, 34(3):337-242.

RESUMO: Com o objetivo de determinar as características de adsorção de 
fósforo utilizando-se a isoterma de Langmuir, e suas relações com algumas 
propriedades físicas e químicas de solos, foi desenvolvido um estudo no 
Laboratório de Solos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), 
com amostras da camada superficial (0 - 20 cm) de oito solos do Estado do 
Amazonas. Grande variação na capacidade máxima de adsorção (CMAP), 
energia de adsorção e fator capacidade de P máximo (FCPmáx) foi observada. 
O plintossolo argilúvico alumínico (FTa) foi o solo que apresentou os maiores 
valores de CMAP e FCPmáx e o latossolo amarelo1 (LAx -1) apresentou o maior 
valor de energia de adsorção. A CMAP variou de 0,297 a 0,888 mg P g-1 de 
solo, a energia de adsorção ficou na faixa de 0,230 a 0,730 L mg-1, e o FCPmáx 
variou de 137 a 593 mL g-1. O parâmetro FCPmáx obedeceu à seguinte ordem 
decrescente: plintossolo argilúvico alumínico > latossolo amarelo 1 > latossolo 
amarelo 3 > latossolo amarelo 6 > latossolo amarelo 2 > latossolo amarelo 
4 > argissolo amarelo distrófico > latossolo amarelo 5. A CMAP e o FCPmáx 
correlacionaram-se positivamente com o conteúdo de argila (r = 0,948** e r 
= 0,962** ) e alumínio trocável (r = 0,688* e r = 0,666*), e negativamente 
com a saturação de bases (r = - 0,667* e r = - 0,761*), respectivamente. A 
energia de adsorção apresentou correlação positiva com o conteúdo de argila 
(r = 0,783*) e negativa com a saturação de bases (r = - 0,775*).
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81.

Garay, I.; Pellens, R.; Kindel, A.; Barros, E.; Franco, A.A. 2004. Evaluation of 
soil conditions in fast growing plantations of Eucalyptus grandis and Acacia 
mangium in Brazil : a contribution to the study of sustainable land use. 
Applied Soil Ecology, 27(2):177-187.

Avaliação das condições do solo de plantações de crescimento rápido de 
Eucalyptus grandis e Acacia mangium no Brasil: uma contribuição para o 
estudo da sustentabilidade do uso da terra.

RESUMO: Este estudo é uma comparação dos horizontes holorgânicos (L 
e F) e hemiorgânicos (A11 > A12) de plantações de Eucalyptus grandis e 
Acacia mangium com 7 anos de idade, na região de Tabuleiro da Floresta, 
em Linhares, Espírito Santo, Brasil. No solo sob A. mangium, o estoque da 
matéria orgânica nos horizontes de L e de F foi mais elevado, e a relação de 
C/N foi mais baixa, devido ao índice elevado do nitrogênio no material da 
folha. O mesmo foi observado para as propriedades químicas do horizonte 
A: as concentrações de C e de nutrientes na fração fina do solo foram mais 
elevadas sob o A. mangium. A comparação das concentrações de C e de 
nutrientes entre os horizontes A11 e A12 e entre a fração agregada e a fração fina 
mostraram tendências similares em ambos os locais. Em ambas as plantações, 
as concentrações de C e de nutrientes foram mais elevadas em A11 do que 
em A12, e a fração do solo agregado teve uma concentração mais elevada de 
nutrientes do que a fração fina do solo. Não obstante, a porcentagem dos 
agregados na matriz do solo foi muito mais elevada sob A. mangium do que 
sob E. grandis. Estes resultados mostram que neste solo superficialmente 
arenoso (argissolo amarelo distrofico-ultisol), a matéria orgânica é a maneira 
mais importante de reter nutrientes, e que a fração agregada pode ser a 
maneira a mais eficaz de evitar a perda de nutrientes para os horizontes mais 
profundos do solo. Neste contexto, A. mangium fornece condições melhores 
para restaurar a fertilidade e a biodiversidade do solo, assim fornecendo uma 
melhor sustentabilidade a esse sistema de cultivo do que a E. grandis.
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82.

Clement, C.R.; Arkcoll, D.B. 1979. A política florestal e o futuro promissor 
da fruticultura na Amazônia. Acta Amazonica, 9(4) Suplemento:173-177.

RESUMO: Os cultivos de frutos são importantes na agricultura tropical pelo 
mundo e eles têm grande potencial na Amazônia. A região é rica em recursos 
genéticos de frutos e estes oferecem vantagens econômicas e ecológicas a 
produtores. Consequentemente, existe erosão genética considerável destes 
cultivos e eles são menos importantes do que deveriam ser.

83.

Clement, C.R. 1980. Teste preliminar sobre a enxertia de Sapota (Matisia 
cordata H.B.K., Bombacaceae). Revista Brasileira de Fruticultura, 2(1):69-73.

RESUMO: Das frutíferas Amazônicas, a sapota (Matisia cordata H.B.K.) da 
famí1ia das Bombacaceae tem um bom potencial, porém faltam estudos 
agronômícos necessários para sua divulgação ampla. A propagaçao vegetativa 
é uma das necessidades maiores e neste trabalho estudaram-se quatro 
métodos de enxertia para essa espécie. Foram testados: 1. Borbulhia em T. 
normal; 2. Borbulha em escudo tipo Forkert; 3. Garfagem no topo em fenda 
cheia; 4. Garfagem lateral em bisel. As borbulhas falharam completamente 
e a garfagem lateral mostrou-se significativamente melhor (80 %) do que a 
garfagem de topo (60 %).

84.

Ferreira, S.A.N.; Clement, C.R.; Ranzani, G. 1980. Contribuição para o 
conhecimento do sistema radicular da pupunheira (Bactris gasipaes H.B.K. = 
Guilielma gasipaes (H.B.K.) Bailey). I. Solo latossolo amarelo, textura média. 
Acta Amazonica, 10(2):245-249.

RETORNAR AO SUMÁRIO
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RESUMO: Relativamente poucos são os conhecimentos agronômicos que se 
dispõe sobre a exploração racional da pupunheira. Dentre esses conhecimentos, 
a distribuição do sistema radicular é essencial, para o planejamento de 
sistemas de produção. No presente trabalho, os autores utilizaram o método 
de tradagens para retirar amostras de massa radicular de sete pupunheiras 
de 2 a 9 troncos por pé. As amostras foram separadas, lavadas, secadas e 
pesadas com o objetivo de caracterizar a distribuição do sistema radicular em 
um latossolo amarelo, textura média com horizonte Ap fraco. Foi verificado 
que 58 % do total da massa radicular se localizam nos primeiros 20 cm do 
solo e ainda que 53 % (48 % copa individual) do total se encontraram nessa 
camada, dentro da projeção da copa.Verificou-se ainda que 89 % (82 % 
copa individual) do total da distribuição radicular se encontraram dentro do 
diâmetro da copa até mais de 200 cm de profundidade. 

85.

Mora Urpí, J.; Clement, C.R. 1981. Aspectos taxonómicos relativos al pejibaye 
(Bactris gasipaes H.B.K.). Revista de Biologia Tropical, 29(1):139-142.

Aspectos taxonômicos relacionados com a pupunha (Bactris gasipaes H.B.K.).

RESUMO: Discute-se brevemente a situação controversa dos gêneros Guilielma 
e Bactris sob os quais a pupunheira tem sido colocada por diversos autores. 
Resulta ainda uma incerteza se Guilielma deve ser reconhecida como algum 
tipo de táxon. Também se revisam os nomes que em alguma ocasião tenham 
sido colocados sob Guilielma. Dos 14 nomes específicos que foram incluídos 
dentro desse gênero, alguns são considerados sinônimos e outros carecem 
de suficiente afinidade para agrupá-los. Além disso, é possível que existam 
outras espécies ainda não descritas, que poderiam ser incluídas dentro desse 
gênero. Adicionalmente se discute brevemente a possível origem híbrida das 
pupunheiras cultivadas. 

86.

Clement, C.R.; Müller, C.H.; Chávez-Flores, W.B. 1982. Recursos genéticos 
de espécies frutíferas nativas da Amazônia brasileira. Acta Amazonica, 
12(4):677-695.

RESUMO: Este artigo reúne parte dos estudos com recursos genéticos das espécies 
frutíferas indígenas da Amazônia. Apresentam-se listas de prioridades históricas 
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e atuais de cada instituição que se dedica à pesquisa com estas espécies, as 
listas das coleções e os bancos de germoplasma de cada instituição e suas 
possiblidades imediatas para expandir estas pesquisas. Apresentam-se algumas 
informações sobre diversas espécies prioritárias, comentários sobre o respectivo 
potencial econômico e algumas considerações sobre a ameaça de erosão 
genética que cada uma enfrenta. Discute-se a situação atual da prospecção e 
conservação de germoplama de espécies frutíferas nativas da região Amazônica 
e apresentam-se sugestões para conservação destes recursos genéticos.

87.
Clement, C.R.; Mora Urpí, J. 1983. Leaf morphology of the pejibaye (Bactris 
gasipaes H.B.K.). Revista de Biologia Tropical, 31(1):103-112.

Morfologia foliar da pupunha (Bactris gasipaes H.B.K.).

RESUMO: Este estudo preliminar da morfologia foliar da pupunha se inicia com 
uma descrição morfologica da folha, que complementa aquelas existentes na 
literatura. As pupunheiras da América Central possuem uma ráquis foliar mais 
larga do que a relatada para o Suriname e se supõe que parte desta diferença 
seja genotípica. Ao contrário do esperado, observou-se que as folhas mais 
velhas possuem uma raquis mais comprida do que as folhas mais jovens do 
mesmo estipe. Esta diferença é provavelmente devida a fatores sazonais, tais 
como a chuva. Os folíolos estão organizados em grupos, com cada folíolo 
apresentando um angulo diferente de inserção na raquis, resultando em 
numerosos planos ordenados o que provavelmente aumenta a eficiência na 
captura de luz. Esta disposição vantajosa dos folíolos desaparece gradualmente 
conforme a folha envelhece, anulando a eficiência de captura de luz. Existe 
assimetria entre os lados opostos da mesma folha com respeito ao número, 
comprimento, largura e área dos folíolos. Também, os folíolos no mesmo lado 
são assimétricos. Observou-se um maior número de folíolos em folhas jovens 
do que em velhas, apesar das folhas mais velhas serem mais compridas. 
Isto sugere que as folhas em plantas com 12 anos ainda não alcançaram seu 
desenvolvimento pleno, pois se supõe que o número de folíolos é menos 
afetado por fatores ambientais do que o comprimento da raquis. 

88.

Aguiar, J.P.L.; Clement, C.R. 1984. Composição de flores masculinas de 
pupunha (Bactris gasipaes H.B.K., Palmae). Acta Amazonica, 13(1-2):322-323.
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RESUMO: As flores de pupunha são ocasionalmente consumidas como vegetal 
ou misturadas com outros ingredientes como um condimento. Três amostras 
foram analisadas para descobrir seus valores nutricionais. Estas flores 
continham baixos níveis de proteínas (1,2 %), gorduras (2,8 %) e níveis 
razoáveis de carboidratos (15 %), portanto, o valor nutricional é baixo.

89.
Arkcoll, D.B.; Aguiar, J.P.L. 1984. Peach palm (Bactris gasipaes H.B.K.), a 
new source of vegetable oil from the wet tropics. Journal Sci. Food Agric., 
35:520-526.

Pupunha (Bactris gasipaes H.B.K.), uma nova fonte de óleo vegetal dos 
trópicos úmidos.

RESUMO: Cachos de frutos de Bactris gasipaes foram analizados na tentativa 
de selecioná-los para alto conteúdo de óleo. Os cachos variaram em peso 
de 1,4 a 19 kg, dos quais 86-96,8 % foram de frutos. Eles continham 8-420 
frutos de 6,7-244,4 g. O tamanho dos frutos variou de 1 a 9 cm em diâmetro 
e continha 3,8-225,1 g de mesocarpo. Este último, junto com o fino exocarpo, 
representaram 73,4–98,4 % do peso do fruto em frutos com sementes. Esta 
polpa continha 17,8-74,8 % de peso seco que consistiu de 3,1-14,7 % de 
proteína, 2,2-61,7 % de óleo, 14,5-84,8 % de extrato amidoso livre de N, e 
5,2-13-8 % de fibra. Alguns mesocarpos também apresentaram altos níveis 
de caroteno (0-70 mg 100 g-1 do peso fresco) e cristais tipo oxalato foram 
encontrados frequentemente, especialmente dentro e abaixo do exocarpo. O 
conteúdo de óleo aumentou com a maturação do fruto e também variou um 
pouco conforme o cacho e a estação. A melhor introdução poderia produzir 
34,3 % de óleo por cacho, mais 21,3 % de farinha seca contendo 22,6 % de 
proteína e 35,8 % de fibra, e ainda 4,3 % de amêndoa seca contendo 21,0 % 
de óleo. Este alto conteúdo de óleo está muito acima de resultados anteriores 
e sugere que esta espécie pode se tornar uma alternativa útil para óleo no 
trópico úmido, uma vez que o caracter é combinado com alta produtividade 
no campo. Adicionalmente, o resíduo após extração do óleo poderia ser usado 
como alimento animal ou até para consumo humano, especialmente após 
separar as partículas de fibras maiores.

90.

Arkcoll, D.B. 1984. Some leguminous trees providing useful fruits in the North 
of Brazil. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 19:235-239.
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Algumas leguminosas arbóreas que produzem frutos úteis no norte do Brasil.

RESUMO: Suscintamente, são descritas várias espécies de leguminosas arbóreas 
produtoras de frutos. Árvores de Parkia phatycephala (faveira) produzem até 
200 kg de vagens secas, contendo alto teor de amido, e que são usadas para 
alimentar animais durante o período seco do ano, no Estado do Piauí e na 
região do Tocantins. Pentaclethra macroloba (Willd.) Kuntze é uma árvore 
comum ao longo dos bancos dos rios Negro e Amazonas. As sementes secas 
contêm 45 % de óleo que tem sido usado para cozinha e iluminação. Após 
a extração do óleo, o restante é usado para alimentação animal. Swartzia sp. 
(uabu) produz sementes grandes que constitutem um importante alimento 
para o grupo de índios Toototóboi. Cassia leiandra Benth (marimari) é 
uma árvore comum na parte inundável do Rio Amazonas. As sementes são 
revestidas de uma polpa verde, com sabor acre-adocicado tão apreciado que 
chega aos mercados locais. Hymenaea courbaril Linn. (jatobá, jutaí, copal) 
e vários outros membros do mesmo gênero produzem vagens com sementes 
revestidas de uma polpa pulverulenta comestível. A árvore é mais conhecida 
pela sua madeira e resina usada pra produzir verniz. Das sementes de Dipteryx 
odorata (Aubl.) Willd. (cumaru), extrai-se comercialmente a cumarina que 
é usada como substituta da baunilha, como aromatizante para tabaco e em 
perfumes. Esta espécie tem madeira muito dura e está sendo testada para 
reflorestamento na Amazônia. Inga edulis Mart. e I. macrophyla H.B.K. são 
comuns nos quintais na Amazônia e apreciadas pela polpa doce que envolve 
as sementes. As vagens colhidas das árvores silvestres de I. cinnamomea 
Spruce ex Benth., também são vendidas nos mercados. 

91.

Clement, C.R.; Arkcoll, D.B. 1984. Observações sobre auto-compatibilidade 
em pupunha (Bactris gasipaes H.B.K.). Acta Amazonica, 14(3-4):337-342.

RESUMO: A pupunha aparentemente possui duas estratégias que asseguram a 
sua polinização cruzada. Uma delas parece ser um fator genético quantitativo 
que inibe a autopolinização. Para estudar este fator, duas séries de polinizações 
controladas foram feitas em duas diferentes populações juvenis. A primeira 
população apresentou uma média de 19,2 % de autocompatibilidade, medida 
em porcentagem de frutos férteis produzidos em relação a todas as flores. 
Entretanto, o coeficiente de variação foi extremamente alto. A polinização 
aberta em algumas plantas produziu 22 % de frutos férteis, com um coeficiente 
de variação menor, sugerindo que o vingamento foi, em geral, baixo numa 
população, naquela vez. A segunda população, apresentou em média 37,62 
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% de autocompatibilidade, com um coeficiente de variação menor. Variação 
entre as árvores foi também detectada e mostrou ser considerável. Além do 
mais, a autocompatibilidade variou de 0 a 81 %, em distribuição normal. O 
uso de plantas juvenis pode ser a razão da alta variabilidade entre plantas. 
Apesar da pouca autocompatibilidade encontrada nestas populações, esta 
característica é recomendada como descritor para bancos de germoplasma e 
deve ser obtida em plantas adultas para evitar a alta variabilidade.

92.

La Torraca, S.; Haag, P.H.; Dechen, A.R. 1984. Nutrição mineral de frutíferas 
tropicais. I - Sintomas de carências nutricionais em pupunha. O Solo, 76(1):53-56.

RESUMO: Com a finalidade de se obter o quadro sintomatológico das carências 
nutricionais em N, P, K, Ca, Mg, S e B, assim como os níveis analíticos 
correspondentes, plântulas de pupunha (Bactris gasipaes) em estádio de pré-
viveiro foram cultivados em sílica e irrigados com as soluções apropriadas. 
Foram obtidos e descritos os sintomas de carência e os valores analíticos em 
folhas sadias e deficientes são: N % 2,76–1,44; P % 0,23–0,03; K % 3,02–0,52; 
Ca % 0,68–0.13; Mg % 0,46–0,20; S % 0,23-0,07; B ppm 253–38.

93.

Clement, C.R.; Mora Urpí, J.; Costa, S.S. 1985. Estimación del area foliar del 
pejibaye (Bactris gasipaes H.B.K.). Revista de Biologia Tropical, 33(2):99-105.

Estimativas da área foliar da pupunha (Bactris gasipaes H.B.K.).

RESUMO: A área foliar do dendezeiro foi correlacionada com a produção, a 
qual também poderia ocorrer em pupunha (Bactris gasipaes). Portanto, no 
dendê foram desenvolvidos métodos não destrutivos para estas estimativas. 
Informa-se de uma prova comparativa de tais métodos em pupunha e de 
uma modificação de um deles. A área dos folíolos se correlacionou con sua 
longitude multiplicada pela largura máxima. A variação entre plantas foi 
muito baixa. O coeficiente de regressão foi estimado em 0,72 e as subamostras 
dos folíolos apresentaram igual valor. A área foliar foi correlacionada com 
a longitude multiplicada pela largura máxima das diferentes subamostras 
de folíolos multiplicada pelo número total destes. Os distintos métodos 
produziram coeficientes similares, com diferenças muito pequenas, não 
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significativas. O uso destes coeficientes para as estimativas da área foliar de 
outras folhas, das mesmas plantas, produziu bons resultados. A modificação 
dos métodos utilizados mostrou uma eficiência ligeiramente maior, que, 
além de ser mais fácil de aplicar, a torna mais recomendável para estudos 
desta natureza em pupunha. O coeficiente de regressão obtido para a raça de 
pupunha estudada foi de 0,583. Ignorou-se se este coeficiente seria diferente 
para outras populações. O índice da área foliar foi estimado para as distâncias 
de plantio de 6 x 6 m e 5 x 5 m. Para o primeiro caso, esse índice variou de 
menos de 1 até quase 3 e para o segundo de mais de 1 a mais de 4.

94.

Ferreira Filho, W.C.; Chávez Flores, W.B.; Clement, C.R.; Benson, W.W. 1985. 
A influência de dois tipos de consórcios de fruteiras na incidência de broca do 
tronco (Cratasomus sp.) na graviola (Annona muricata L.). Acta Amazonica, 
15(1-2):3-11.

RESUMO: O objetivo principal deste trabalho foi estudar a incidência e intensidade 
de ataque da praga “broca do tronco” (Cratosomus sp.) na graviola (Annona 
muricata L.) em um sistema de dois tipos de consórcio de fruteiras. O estudo foi 
realizado na área do projeto “Sistema de produção Consorciado de Fruteiras”, 
instalado em 1977, localizada na E.E.S.T do INPA, Km 41 da BR-174 no 
Município de Manaus. Foram utilizadas 6 espécies de fruteiras: graviola (Annona 
muricata L.), coco (Cocos nucifera L.), pupunha (Bactris gasipaes H.B.K.), caju 
(Annacardium ocidentale L.), biribá (Rollinia mucosa (Jacq.) Baill.)) e o mapati 
(Pourouma cecropiaefolia Mart.). Os sistemas consorciados empregados foram: 
consórcio simples constituído pelas 6 espécies de fruteiras com 16 plantas em 
cada subparcela e o consórcio misto. As 6 espécies de fruteiras foram plantadas 
alternadamente usando o mapati para separar as demais. Neste consórcio utilizou-
se o seguinte número de plantas: 8 graviolas, 8 biribás, 8 cajus, 14 cocos, 14 
pupunhas e 98 mapatis. O delineamento empregado foi o de blocos casualizados 
com 20 repetições. Avaliaram-se o grau de infestação pelo inseto (Cratosomus 
sp.) e o número de plantas atacadas em cada tipo de consórcio, no qual uma 
planta foi considerada apenas quando apresentou um ataque ativo. Ataques 
anteriores não foram considerados. Os dados sobre o ataque foram coletados 
nos meses de junho/79 a julho/80. Concluiu-se que a incidência de ataque em 
plantas de graviola nas parcelas heterogêneas foi mais alta nos primeiros anos 
do desenvolvimento da plantação, apesar da hipótese geralmente aceita de 
que as plantas consorciadas sofreriam menor incidência de ataque. Entretanto, 
reconhece-se a necessidade de estudos mais especializados sobre o ciclo biológico 



30 ANOS DE PESQUISAS EM 
CIÊNCIAS AGRONÔMICAS NA AMAZÔNIA62

desta praga e sobre diferentes tipos de consórcios para fornecer recomendações 
mais seguras sobre quais sistemas de plantio são economicamente mais viáveis.

95.

Gutierrez M., G.; Astorga Domian, C.; Clement, C.R.. 1986. Estimación 
preliminar de la bioproductividad del pejibaye (Bactris gasipaes H.B.K.) de 
la Colección Panamá del CATIE. Turrialba, 36(4):561-565.

Estimativa preliminar da bio-produtividade da pupunha (Bactris gasipaes 
H.B.K.) da Coleção Panamá do CATIE.

RESUMO: A bio-produtividade da pupunha (Bactris gasipaes H.B.K.) precisa ser 
determinada para ajudar certos aspectos do melhoramento genético da espécie 
agora em curso. Para obter uma idéia preliminar sobre esta produtividade 
foram estudadas 10 plantas na Coleção Panamá do CATIE, Turrialba, Costa 
Rica. Mediram-se as dimensões do estipe e das folhas, determinou-se a 
densidade do estipe e o peso seco das folhas, e estimou-se o incremento anual 
de ambos. Com dados anteriores da produtividade econômica estimou-se a 
taxa de crescimento e a de assimilação neta. Observou-se que as pupunhas 
estudadas apresentaram uma taxa de crescimento de apenas 14 ± 1.9 t/ha/
ano, provavelmente devido às condições agro-ecológicas inadequadas. Por 
outro lado, as mesmas plantas apresentaram uma taxa de assimilação líquida 
de 0.999 ± 0.0172 g/dm2/semana, que se considera basicamente elevada 
quando se compara com a palma africana (Elaeis guineensis Jacq.). Sendo 
a TAN alta e a produtividade econômica alta, se assume que a pupunha 
pode ser mais produtiva se estes parâmetros são usados adequadamente nos 
programas de melhoramento. 

96.

Iriarte Martel, J.H.; Clement, C.R. 1986/1987. Comparação da área foliar de 
três acessos de pupunha (Bactris gasipaes H.B.K., Palmae) oriundos de três 
populações distintas da Amazônia Ocidental. Acta Amazonica, 16/17(nº 
único):13-18.

RESUMO: A área foliar é um importante parâmetro de crescimento e está 
diretamente relacionada com a produção de frutos. Neste trabalho estimou-
se a área foliar da pupunheira (Bactris gasipaes H.B.K.) em três diferentes 
acessos que representam as populações de Benjamin Constant, Coari e 
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Rio Preto da Eva, no Estado do Amazonas, Brasil. Primeiro comparou-se o 
coeficiente de regressão entre a área verdadeira e a área retangular dos folíolos 
para determinar a similaridade entre as pupunheiras da Amazônia e as da 
América Central. A seguir, estimou-se a área foliar de três folhas/plantas e 
três plantas/acesso para cada população. O número de folíolos, a média do 
comprimento e da largura máxima de uma amostra de seis folíolos e um 
fator de correção, permite fazer esta estimativa. Determinou-se que os três 
acessos são significativamente diferentes quanto a este parâmetro, sugerindo 
que a área foliar e seus componentes são descritores de importância, tanto 
na descrição de populações como no melhoramento genético da espécie. 

97.

Venturieri, G.A.; Rodrigues, W.A.; Menezes, J.M.T. 1986/1987. Salikisu e 
Kwalhakatasu, duas fruteiras dos índios Nambiquara com potencial para 
domesticação. Acta Amazonica, 16/17(nº único):19-25.

RESUMO: A Amazônia já forneceu espécies frutíferas de reconhecimento 
internacional como a castanha (Bertholetia excelsa H.B.K.), o cacau 
(Theobroma cacao L.) etc., porém, acredita-se que existam muitas outras tão 
boas quanto estas, ainda por domesticar e/ou difundir, que atualmente são de 
uso restrito dos índios. Neste trabalho propõem-se duas espécies, o SA3 LÍ, KI3 
SU2 (Onychopetalum krukoffii Fries (Annonaceae)) e o WKA3LHA2KA3TA3SU2 
(Duguetia cf. marcgraviana Martius (Annonaceae)), fruteiras dos índios 
Nambiquara, como potenciais para domesticação e uso pelos “civilizados”. 
É apresentada ainda de cada uma delas a descrição botânica.

98.

Clement, C.R.; Mora Urpí, J. 1987. Pejibaye (Bactris gasipaes H.B.K., 
Arecaceae): multi-use potential for the lowland humid tropics. J. Economic 
Botany, 41(2):302-311.

A pupunha (Bactris gasipaes H.B.K., Arecaceae): potencial de uso multíplo 
nas terras baixas dos trópicos úmidos.

RESUMO: Notas são dadas em programas de melhoramento para: frutos para 
o consumo humano; palmito; fruto para farinha; uso como ração animal; e 
fruto para produção de óleo. Concluí-se que B. gasipaes tem alto potencial 
para resgatar sua importância como um cultivo nos neotrópicos húmidos.



30 ANOS DE PESQUISAS EM 
CIÊNCIAS AGRONÔMICAS NA AMAZÔNIA64

99.

Clement, C.R. 1987. A pupunha, uma árvore domesticada. Ciência Hoje, 
5(29):42-49.

RESUMO: O táxon Guilielma (aqui considerado um subgênero de Bactris) 
provavelmente originou no noroeste da América do Sul. Até o Pleistoceno, 
as espécies deste táxon foram distribuídas ao longo do sopé dos Andes da 
Bolívia até o Panama. Uma destas espécies, ou híbridos entre várias delas, 
deu origem à pupunha, que foi domesticada pelos Ameríndios. Durante o 
decorrer dos séculos a pupunha se tornou a palmeira mais domesticada nas 
Américas, como testemunha a grande diversidade de nomes, usos e tamanhos 
dos frutos. Seu uso principal foi como fruto amidoso, cozido para consumo 
direto, fermentado para fazer caiçuma (bebida fermentada), ou moído e secado 
para fazer farinha. Uma grande diversidade genética e variadas preferências 
indígenas deram origem a muitas raças distintas de pupunha, que variam 
no tamanho, forma e composição do fruto. Um resumo do que se sabe 
sobre as raças Amazônicas é apresentado. Os usos potenciais modernos são 
dirigidos à exploração mais ampla dos usos indígenas: (1) palmito e fruto 
(2) para consumo humano direito, (3) para ração animal, (4) para farinha, e 
(5) para óleo. O potencial econômico de cada um destes é mencionado. Os 
programas de melhoramento de Costa Rica e Brasil são delineados e ideotipos 
preliminares para cada objetivo são apresentados. A pupunha possui um alto 
potencial imediato e este será maior quando os programas de melhoramento 
estiverem produzindo material selecionado. Porém, se requer ajuda financeira 
internacional para estes programas.

100.

Clement, C.R. 1987. Preliminary observations on the developmental curve of 
pejibaye (Bactris gasipaes H.B.K.) inflorescences. Revista de Biologia Tropical, 
35(1):151-153.

Observações preliminares sobre a curva de desenvolvimento das 
inflorescências da pupunha.

RESUMO: Mediu-se a longitude de todos os primórdios florais dentro da corôa 
de quatro plantas de pupunha. A curva de desenvolvimento foi gradual dentro 
do palmito e acelerou sensivelmente quando a folha que subtende o primórdio 
começou a fotosintetizar. As curvas apresentam diversas irregularidades, as 
quais provavelmente representam inflorescências que abortaram.
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101.

Clement, C.R.; Aguiar, J.P.L.; Moreira Gomes, J.B. 1988. Variação centesimal 
na progênie 318P de pupunha (Bactris gasipaes H.B.K.). Acta Amazonica, 
18(3-4):317-321.

RESUMO: A pupunha possui considerável potencial como cultura oleaginosa e 
programas de melhoramentos estão sendo planejados. A variação centesimal do 
mesocarpo do fruto dentro de uma fração da progênie mais oleosa encontrada 
até hoje (318P) é apresentada, com uma análise de correlação entre estes 
componentes. Nenhuma das progênies se aproxima do nível maternal de 61,7 % 
de peso seco. Gorduras e carboidratos são alta e negativamente correlacionados.

102.

Falcão, M.A.; Chávez-Flores, W.B.; Ferreira, S.A.N.; Clement, C.R.; Barros, 
M.J.B.; Brito, J.M.C.; Santos, T.C.T. 1988. Aspectos fenológicos e ecológicos 
do “araçá-boi” (Eugenia stipitata McVaugh) na Amazônia central. I. Plantas 
juvenis. Acta Amazonica, 18(3-4):27-38.

RESUMO: O araçá-boi (Eugenia stipitata) é uma fruteira arbustiva nativa da 
Amazônia que está introduzida na agricultura moderna. Estudou-se sua fenologia 
na Amazônia central, em latossolo amarelo, álico, textura média, durante os 
primeiros 15 meses de produção. Quando juvenil, floresce continuamente 
durante o ano, com quatro períodos de alta produção. Como muitas fruteiras, 
produzem mais flores que frutos (somente 25 % das flores produzem frutos que 
chegam à maturação). A taxa de autopolinização natural é reduzida, sugerindo 
que a espécie é alógama. Os polinizadores principais são as abelhas. O tempo 
entre floração e maturação dos frutos é de aproximadamente 34 dias.

103.

Venturieri, G.A.; Aguiar, J.P.L. 1988. Composição do chocolate caseiro de 
amêndoas de cupuaçu (Theobroma grandiflorum). Acta Amazonica, 18(1-2):3-8.

RESUMO: Do cupuaçu, uma das mais promissoras e populares frutas da Amazônia, 
podem ser obtidos diversos produtos, entre os quais o chocolate. Apresenta-se 
neste trabalho uma receita caseira de como fabricar tal produto, além da análise 
química dos seus componentes. Os dados obtidos confirmam que o chocolate 
de cupuaçu possui elevado teor de gordura e razoável quantidade de proteína. 
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104.
Alfaia, S.S.; Ferreira, S.A.N. 1989. Influência de fósforo e potássio no 
rendimento de frutas de araçá-pera (Psidium acutangulum DC.). Revista 
Brasileira de Fruticultura, 11(2):17-22.

RESUMO: Estudou-se o efeito de dois níveis de fósforo e três níveis de potássio 
sobre rendimento do araçá-pera (Psidium acutangulum DC.) uma espécie 
frutífera encontrada na forma silvestre ou em cultivos domésticos em toda 
a Amazônia. O delineamento experimental foi de bloco ao acaso com três 
repetições e doze plantas por parcela. Foram observadas respostas positivas à 
adição de fósforo e potássio. Nas três safras estudadas as maiores produções 
por área (2,04; 2,80 e 7,81 t/ha) foram obtidas nas parcelas que receberam 
maiores dosagens de P2O5 e K2O/ha (27, 75, 75 kg de N, P2O5 e K2O/ha), 
enquanto que as plantas de parcelas não adubadas apresentaram níveis de 
rendimento muito baixos 0,34, 0,31 e 0,87 t/ha.

105.
Alfaia, S.S.; Ferreira, S.A.N. 1989. Influência de fósforo e potássio no 
crescimento vegetativo de plantas de araçá-pera (Psidium acutangulum DC.). 
Revista Brasileira de Fruticultura, 11(2):23-26.

RESUMO: Estudou-se a influência do fósforo e potássio no crescimento 
vegetativo de plantas de araçá-pera (Psidium acutangulum DC.), num podzólico 
vermelho amarelo textura argilosa da região da Amazônia Central. Constatou-
se que desde o primeiro ano de plantio os nutrientes aplicados afetaram 
significativamente o crescimento das plantas, principalmente o fósforo. As 
plantas da parcela testemunha apresentaram-se pouco desenvolvidas e com 
baixo teor de fósforo nas folhas. Respostas acentuadas foram obtidas com a 
aplicação de 25-75-75 kg de N, P2O5 e K2O/ha. 

106.
Clement, C.R. 1989. A center of crop genetic diversity in western Amazonia. 
BioScience, 39(9):624-631.

Um centro de diversidade genética de cultivos na Amazônia ocidental.

RESUMO: Um centro de diversidade de árvores frutíferas é proposto, distribuído 
entre as confluências dos rios Napo e Iça com o Amazonas. Dados de produção 
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de frutos, distribuição e raças primitivas das seguintes espécies servem de 
apoio para esta hipótese: pupunha (Bactris gasipaes), biribá (Rollinia mucosa), 
abiu (Pouteria caimito), sapota (Quararibea cordata), araça-boi (Eugenia 
stipitata), mapati (Pourouma cecropiaefolia) e cubiu (Solanum sessiliflorum). 
Outros cultivos de hortaliças, especialmente Capsicum chinensis, outras frutas 
e uma droga, Erythroxylum coca var. ipadu, provavelmente fornecem apoio 
também. Sugerimos que estas espécies podem ter sido restritas a um refúgio 
no oeste da Amazonia durante a era do Pleistoceno. 

107.

Clement, C.R.; Aguiar, J.P.L.; Arkcoll, D.B.; Firmino, J.L.; Leandro, R.C. 1989. 
Pupunha brava (Bactris dahlgreniana Glassman): progenitora da pupunha (B. 
gasipaes H.B.K.)? Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Série Botânica, 
5(1):39-55.

RESUMO: A pupunha brava (Bactris dahlgreniana) é considerada como uma 
possível progenitora da pupunha (B. gasipaes). Amostras de duas populações, 
uma de Rondônia e outra do Acre, foram caracterizadas com os descritores de 
pupunha e três amostras de frutos foram analizadas. A variação fenotípica é 
discutida, bem como a composição centesimal e da qualidade do óleo. Três 
análises discriminantes comparando B. dahlgreniana e a pupunha demonstram 
que as espécies são vegetativamente similares e reprodutivamente diferentes, 
com gradientes fenotípicas que sugerem que a primeira é progenitora da segunda. 

108.

Chávez-Flores, W.B.; Noda, H.; Clement, C.R. 1990. Genetic/phenotypic 
studies on spines in pejibaye (Bactris gasipaes H.B.K., Palmae). Revista 
Brasileira de Genética, 13(2):305-312.

Estudos genético-fenotípicos sobre os espinhos da pupunha.

RESUMO: A pupunha (Bactris gasipaes), palmeira alimentícia da Amazônia, 
está começando a ser melhorada geneticamente. De uma subpopulação de 
pupunha sem espinhos no estipe, procedentes de Yurimaguas, Peru, foram 
amostradas ao acaso 28 progênies de polinização aberta, cujas mudas foram 
avaliadas num delineamento de blocos casualizados, com 4 repetições. O 
caráter “espinhos no pecíolo/raquis” apresentou altas heredabilidades, tanto 
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no sentido restrito (0,36) como amplo (0,77), enquanto os caracteres “espinhos 
na bordadura do folíolo” foi média (0,26 e 0,60, respectivamente) e “espinhos 
na nervura do folíolo” foi baixa (0,14 e 0,41, respectivamente). As magnitudes 
das variâncias genéticas aditivas, bem como o coeficiente de variação genética 
e o índice “b”, foram baixos. Foram encontrados coeficientes de correlação 
fenotípicas significativas entre os caracteres “espinhos do pecíolo” e “na 
bordadura” (r = 0,82) e “na nervura” e “na bordadura” (r = 0,58) nas 
progênies, mas não nas matrizes, sugerindo a existência de fatores endógenos 
que modificam a expressão destes caracteres durante o desenvolvimento da 
planta, que foi confirmado no campo.

109.

Clement, C.R. 1990. Regeneração natural de pupunha (Bactris gasipaes). Acta 
Amazonica, 20(nº único):399-403.

RESUMO: Diversas plantas de pupunha foram avaliadas em capoeira de 12 anos 
em uma fazenda abandonada para determinar a existência da regeneração 
natural. Plantas adultas com as copas acima da floresta produziram frutos. Os 
frutos foram predados pelo homem e as sementes por roedores. Os perfilhos 
laterais cresceram bem quando receberam bastante luz ou mostraram redução 
em número e etiolação das folhas à sombra. Duas mudas foram encontradas, 
com um baixo numero de folhas, peciolos etiolados e baixa area foliar, 
sugerindo pouco crescimento na sombra. A reprodução parece depender de 
clareiras naturais ou clareiras feitas pelo homem, estas últimas de insuficiente 
duração para permitir a regeneração natural. Isto, combinado com outras 
modificações, confirma o status da pupunha com uma espécie domesticada.

110.

Clement, C.R.; Pereira Campos, J.K.; Plácido Neto, J.J. 1990. Estimación de la 
biomasa de la hoja del pejibaye (Bactris gasipaes H.B.K.). Revista de Biologia 
Tropical, 38(2B):395-400.

Estimativas da biomassa foliar de pupunha (Bactris gasipaes H.B.K.).

RESUMO: A biomassa foliar é importante para estimar os parâmetros de 
crescimento e determinar o efeito dos tratamentos agronômicos. Tomaram-
se dimensões métricas e pesos das folhas de três populações de pupunha 
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(Bactris gasipaes H.B.K.) mantidas pelo INPA em Manaus e se desenvolveu 
um método para estimar a biomasa a partir das dimensões do raquis. A 
regressão linear “Log biomassa foliar = 0.97 Log da área retangular máxima 
do raquis” estima a biomasa com um erro de 2 % e é recomendada para usar 
de imediato em populações da Amazônia. As diferenças entre as populações 
seguem tendências esperadas durante o processo de domesticação da espécie: 
maior área foliar com menor estrutura de suporte (pecíolo/raquis), permitido 
por folíolos mais finos e leves nas populações mais derivadas.

111.

Miranda, I.P.A.; Clement, C.R. 1990. Germinación y almacenamiento del polen 
de pejibaye (Bactris gasipaes H.B.K., Palmae). Revista de Biologia Tropical, 
38(1):29-33.

Germinação e armazenamento do pólen de pupunha (Bactris gasipaes, 
H.B.K., Palmae).

RESUMO: A pupunha está sendo melhorada com técnicas agro-genéticas 
modernas, e os programas de melhoramento necessitam de métodos confiáveis 
para manipular e armazenar pólen para realizar cruzamentos controlados. 
Diversas provas foram feitas com pólen de duas raças: (1) germinação em 
meio líquido com glicose, com e sem boro; (2) germinação de pólen fresco 
em meio líquido, com glicose, sacarose, lactose, galactose; (3) secagem em 
estufa, em frasco dissecador e ambiente; (4) tempo de secagem e quantidade 
de silica gel em frasco dissecador; (5) germinação de pólen seco em meio 
líquido, com glicose, sacarose, lactose, galactose; (6) armazenamento em 
temperatura ambiente (25ºC), geladeira (8ºC) e congelador (-8ºC) de pólen 
seco em ampolas fechadas a vácuo. Os melhores resultados de germinação 
foram obtidos com sacarose a 2,5 % e ácido bórico a 0,01 %; secagem 
durante 14 horas sobre 100 g sílica gel em frasco dissecador de 5 litros; e de 
armazenamento em congelador, dando 40 % de viabilidade depois de 6 meses.

112.

Clement, C.R. 1991. Amazonian Fruits: a neglected, threatened and potentially 
rich resource requires urgent attention. Diversity, 7(1-2):56-59.

As fruteiras da Amazônia: um recurso negligenciado, ameaçado e 
potencialmente rico requer atenção urgente.
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RESUMO: O potencial das frutas Amazônicas domesticadas, semidomesticadas, 
cultivadas, manejadas e silvestres como novos cultivos é enfatizado. 
Os exemplos específicos de cada um desses tipos são pupunha (Bactris 
gasipaes), araçá-boi (Eugenia stipitata), cupuaçu (Theobroma grandiflorum), 
castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa) e camu-camu (Myrciaria dubia), 
respectivamente. Para cada espécie foram observadas as características, 
usos e coleções de recursos genéticos. A causa principal da erosão genética 
em estas e em outras espécies de frutos são vistas como o aculturamento de 
povos nativos, exodo dos caboclos da Amazônia para as cidades, imigração 
de não-amazonenses e desmatamento. 

113.

Clement, C.R.; Arkcoll, D.B. 1991. The pejibaye (Bactris gasipaes H.B.K., Palmae) 
as an oil crop: potential and breeding strategy. Oleagineux, 46(7):293-299.

A pupunha (Bactris gasipaes) como um cultivo oleaginoso: seu potencial e 
uma estratégia de melhoramento.

RESUMO: A pupunha (Bactris gasipaes) é uma palmeira americana domesticada 
com grande potencial para se tornar uma cultura cultivada intensivamente para 
obtenção de óleo. Este artigo oferece uma descrição da planta e seu fruto, revisa 
os dados disponíveis da composição do mesocarpo e do óleo, apresenta um 
ideotipo da planta para produção de óleo, faz projeção de produção com base no 
germoplasma disponível e seu ideotipo, e sugere uma estratégia de melhoramento 
que deveria ser seguida para desenvolver este novo cultivo. A prospecção continua 
de germoplasma é importante e será um determinante do sucesso.

114.

Yuyama, L.K.O.; Favaro, R.M.D.; Yuyama, K.; Vannuchi, H. 1991. Bioavailability 
of vitamin A from peach palm (Bactris gasipaes H.B.K.) and from mango 
(Mangifera indica L.) in rats. Nutrition Research, 11:1167-75.

Biodisponibilidade de vitamina A de pupunha (Bactris gasipaes H.B.K.) e 
manga (Mangifera indica L.), em ratos.

RESUMO: O objetivo desse estudo foi avaliar a biodisponibilidade de vitamina 
A dos frutos da pupunha e manga pela determinação das reservas de vitamina 
A e caroteno no fígado e no plasma de ratos. O projeto experimental consistiu 
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de um período inicial (36 dias) de esgotamento durante o qual 42 filhotes 
machos Wistar foram amamentados por fêmeas que receberam uma ração 
básica livre de vitamina A; após desamamentação (21 dias), 36 ratos jovens 
foram alimentados com a mesma ração por um período de 15 dias, com acesso 
livre à água. Os 6 ratos restantes foram sacrificados no 15º dia de vida para 
a medida basal da vitamina A e caroteno do fígado. Este período inicial foi 
seguido por um período de reposição vitamínica por 30 dias durante o qual 
os ratos foram divididos em 6 grupos de 6 animais cada e submetidos aos 
seguintes tratamentos: dietas contendo 0,0, 2,0, 4,0 e 8,0 UI de palmitato de 
retinil/g ração, respectivamente (grupos de controle), e dietas contendo 4,0 UI 
de vitamina A de manga e 4,0 UI de vitamina A de pupunha/g ração (grupos 
de teste). Os níveis médios basais da vitamina A foram 0,17 mu-g/g no fígado 
e em 3,50 mu-g % no plasma. No fim do experimento, os níveis médios de 
vitamina A no fígado foram 53,45 mu-g/g (grupo de pupunha), 5,76 mu-g/g 
(grupo de manga), e 9,52 mu-g/g (grupo de 4 UI), e os níveis da vitamina 
A no plasma foram 28,33 mu-g %, 29,80 mu-g % e 32.36 mu-g % para os 
mesmos grupos, respectivamente. A análise da regressão polinomial aplicada 
aos dados para os grupos de controle mostrou uma equação quadrática (Y = 
1,3803 + 0.9282x - 0.0924x2; r2 = 0.9742) indicando que 5,02 UI de vitamina 
A foi suficiente para fornecer a concentração máxima da vitamina A no plasma. 
Quando o controle e grupos de teste foram comparados para concentrações 
de caroteno no plasma e no fígado, uma diferença significativa entre grupos 
foi detectada somente para o caroteno do fígado. Os resultados mostram 
que a vitamina A da pupunha é altamente biodisponível, com eficiência de 
171 %, seguida pela manga (eficiência de 82 %) quando comparada com os 
grupos de controle. 

115.

Clement, C.R. 1992. Domesticated palms. Principes, 36(2):70-78.

Palmeiras domesticadas.

RESUMO: Definiu-se domesticação e essa definição é aplicada às palmeiras 
principais [areca (Areca catechu), coco (Cocos nucifera), tâmara (Phoenix 
dactylifera), dendê (Elaeis guineensis) e pupunha (Bactris gasipaes)], e, 
uma tentativa é feita para quantificar seu grau de modificação devido à 
domesticação. A possibilidade que outras palmeiras, tais como sago (Metroxylon 
sagu), palmira (Borassus flabellifer), talipot (Corypha umbraculifera) e doum 
(Hyphaene thebaica), possam ser domesticadas, é também considerada.
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116.

Clement, C.R. 1992. Frutas da Amazônia. Ciência Hoje, 14(83):28-37.

RESUMO: Um centro de diversidade genética de frutíferas e de outros cultivos 
agrícolas é proposto, localizado entre os rios Napo e Iça na Amazônia 
ocidental. Dados sobre a produção, distribuição e raças primitivas das 
seguintes espécies frutíferas apoiam esta hipótese: pupunha (Bactris gasipaes), 
biribá (Rollinia mucosa), abiu (Pouteria caimito), sapota (Quararibea cordata), 
araçá-boi (Eugenia stipitata), mapati (Pourouma cecropiaefolia) e cubiu 
(Solanum sessiliflorum). Ucuye (Macoubea witotorum) é identificado como 
apoio possível. É sugerido que estas espécies poderiam ter sido restringidas 
aos refúgios florestais da Amazônia ocidental durante o Pleistoceno.

117.

Falcão, M.A.; Ferreira, S.A.N.; Clement, C.R.; Santos,T.C.T.; Souza, R.M. 
1992. Crescimento e fenologia de araçá-pera (Psidium acutangulum DC.). 
Acta Amazonica, 22(3):285-293. 

RESUMO: O araçá-pera (Psidium acutangulum DC.) é uma frutífera encontrada 
em forma silvestre ou cultivada na Amazônia. Seus frutos, em geral, ácidos, 
normalmente são consumidos na forma de refresco. Neste trabalho são 
apresentados e discutidos dados referentes ao desenvolvimento e fenologia 
dessa espécie. Para tanto, foram utilizadas sete plantas, escolhidas ao acaso, 
que não haviam sido adubadas e outras sete que receberam 25, 50 e 60 kg/
ha de N, P2O5 e K2O, respectivamente. Observou-se que após três anos de 
estabelecimento da planta no campo, a mesma diminui sua taxa de crescimento, 
tendo a adubação exercido grande influência no seu desenvolvimento. A 
floração ocorreu praticamente durante o ano todo, com menores emissões 
florais nos meses de janeiro, fevereiro e março. A frutificação concentrou-se 
no segundo semestre de cada ano, com maiores produções nos meses de 
outubro, novembro e dezembro. Os parâmetros vegetativos, a floração e 
frutificação foram favorecidos pela adubação das plantas. As abelhas foram 
os insetos mais freqüentes durante a floração.

118.

Ferreira, S.A.N. 1992. Biometria de frutos de araçá-boi (Eugenia stipitata 
McVaugh). Acta Amazonica, 22(3):295-302.
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RESUMO: Neste trabalho são apresentados dados referentes a biometria de 
frutos de araçá-boi (Eugenia stipitata McVaugh). Pelos dados obtidos, observa-
se que os frutos de araçá-boi apresentam uma grande variação quanto ao peso 
total (média 161,51 g), diâmetro (média 7,25 cm), comprimento (média 6,08 
cm), número de sementes (média 12) peso das sementes (média 33,58 g), 
peso da casca (média 25,63 g) e peso da polpa (média 102,30 g). As variáveis 
estudadas, em geral, foram correlacionadas positiva e significaticamente, 
podendo serem utilizadas para estimar uma outra variável isoladamente.

119.

Andrade, J.S.; Aragão, C.G.; Ferreira, S.A.N. 1993. Caracterização física 
e química dos frutos de araçá-pera (Psidium acutangulum DC.). Acta 
Amazonica, 23(2-3):213-217.

RESUMO: Frutos de aracá-pera (Psidium acutangulum DC.) em estádio de 
amadurecimento comercial foram avaliados quanto às características físicas, 
físico-químicas e químicas. Houve grande variação no peso dos frutos (47,89 a 
138,34 g) e no rendimento em polpa (55,01 a 75,98 %). 0 araçá-pera é um fruto 
suculento (85,85 % de umidade), com baixa relacäo Brix/acidez (5,88), baixo 
pH (3,0) e acidez elevada (1,87 % de ácido cítrico). Destaca-se como excelente 
fonte de vitamina C total (389,34 mg 100g-1 de polpa integral). O baixo grau 
de docura é fator limitante para o consumo “in natura”. Apresenta potencial 
para industrialização, e para esta finalidade, seus atributos de qualidade são 
a uniformidade de formato, (levemente arredondado), alto rendimento em 
polpa, baixo pH e elevadas concentrações de acidez e vitamina C total.

120.

Clement, C.R.; Silva Filho, D.F. 1994. Amazonian small fruits with commercial 
potential. Fruit Varieties Journal, 48(3):152-158.

Pequenos frutos Amazônia com potencial comercial.

RESUMO: Mesmo que a maioria das espécies frutíferas Amazônicas sejam 
arbóreas, algumas espécies são arbustos e herbáceas A Myrtaceae é especialmente 
rica em espécies de pequenos frutos. O araçá-boi (Eugenia stipitata McVaugh.) 
foi domesticado no oeste da Amazônia por sua polpa saborosa, mesmo que 
um tanto ácida. O araçá-pera (Psidium acutangulum DC.) foi manejado em 
roçados e capoeiras e ao redor das áreas de vilarejos por seu fruto de sabor 
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agradável, porém também ácido, o qual lembra do sabor de goiaba morango (P. 
cattleianum L.). O caçari ou camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh.) é 
uma espécie silvestre que ocorre em populações mono-especificas nas várzeas. 
É extremamente ácida, porém possui um sabor agradável e até 4 g de acido 
ascórbico por 100 g de polpa comestível, o que o torna mais rico nesta vitamina 
do que a acerola (Malpighia glabra L.). As Solanaceae oferecem o cubiu ou 
cocona (Solanum sessiliflorum Dunal), domesticado no oeste da Amazonia e 
similar em aparência à naranjilla (S. quitoense Lam.). Seu potencial de produção 
é grande e seus frutos de sabor agradável, são usados para sucos ou preparações 
de receitas caseiras. As Rubiaceae contém o purui (Borojoa sorbilis (Huber) 
Cuatre.) e diversos relativos. Sendo outro fruto ácido com um agradável sabor, 
o purui parece ter sido pelo menos semidomesticado no oeste da Amazônia 
também. Estas espécies oferecem potencial para desenvolvimento como sucos 
processados ou outros produtos, já que são demais ácidas para consumo in 
natura. Este artigo descreve cada espécie, apresenta a composição e dados de 
produção disponíveis, e sugere a pesquisa necessária para desenvolvê-las como 
cultivos de pequenos frutos.

121.

Clement, C.R.; Habte, M. 1994. Effect of soil solution phosphorous on 
seedling growth of the pejibaye palm in an oxisol. Journal of Plant Nutrition, 
17(4):639-655.

Efeito do fósforo na solução no solo no crescimento de mudas de pupunha 
em um latossolo.

RESUMO: Foram realizados dois experimentos para determinar o efeito de 
inoculação micorrízica e da concentração de fósforo na solução do solo no 
crescimento de mudas de progênies de pupunha (Bactris gasipaes, Palmae) 
de duas populações da Amazônia, em latossolo havaiano. A colonização 
micorrízica e sua eficiência foram insignificantes, talvez por causa da toxicidade 
residual do fumegante e do aparente estresse da água. A concentração de P 
na solução de P no solo teve efeitos altamente significantes sobre o número 
das folhas das mudas, área foliar, biomassa das plantas, danos da antracnose 
nas folhas, e parâmetros de crescimento e fisiológicos. Os efeitos genotipicos 
foram significativas no experimento envolvendo progênies de duas populações 
diferentes, mas não no experimento envolvendo duas progênies da mesma 
população. A concentração nativa de P na solução do solo deste latossolo foi 
insuficiente para um crescimento aceitável de pupunha, enquanto 0,2 mg/L 
de P no solo mostrou um excelente crescimento.
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122.

Yuyama, K.; Costa, S.S. 1994. Estudo da altura da corte da pupunheira para 
extração de palmito. Revista Brasileira de Fruticultura, 16(2):77-82.

RESUMO: Foram avaliadas 44 plantas de pupunheira (Bactris gasipaes H.B.K.) para 
extração de palmito, variando sua altura (comprimento que vai do colo da planta 
até a inserção da primeira folha verde) de 0,28 a 2,48. As plantas de pupunha 
foram plantadas em janeiro de 1988 e sofreram duas extrações de palmito (uma 
em 1990 e outra em 1991), não havendo o controle dos perfilhos. Foi aplicada 
a analíse de variância, dividindo-se a altura da estipe em 8 frequências de 25 
cm, compondo desta forma os tratamentos. Os resultados mostraram que não 
houve diferença significativa entre os tratamentos considerando as seguintes 
variáveis: peso de palmito (Y); diâmetro da estipe (X1), na altura da inserção 
de primeira folha de primeira folha; número de folhas verdes (X2); peso da 
folha verde (X3) peso do espaço verde (X4); peso do coração (X5); comprimento 
da parte verde (X6), que vai da inserção da primeira folha verde até o final da 
folha mais alta e diâmetro do palmito (X7). Houve diferença no diâmetro da 
estirpe (na altura da inserção da primeira folha verde) entre plantas com altura 
de 76 e 100 cm, que foram menores do que a das plantas com alturas de 176 
a 200 cm, porém não houve diferença dos demais tratamentos. As análises de 
correlação simples mostraram que há uma correlação positiva e significativa ao 
nível de 0,01 de probabilidade entre peso do palmito com diametro da estipe, 
número de folhas verdes, peso da folha verde, peso do espaço verde, peso de 
coração e diâmetro do palmito. A análise de regressão linear múltipla com a 
seleção da melhor equação de regressão, baseada no método de eliminação 
sucessiva, foi: Y=-517,0648 + 43,5352X1 + 97,3889X7 com R2=0,485. Estes 
dados demonstram que o palmito de pupunha pode ser extraído com altura de 
inserção da primeira folha acima de 0,25 m.

123.

Andrade, J.S.; Aragão, C.G.; Galeazzi, M.A.M.; Ferreira, S.A.N. 1995. Changes 
in the concentration of total vitamin C during maturation and ripening of 
camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh) fruits cultivated in the upland 
of Brasilian Central Amazon. Acta Horticulturae, (370):177-180. 

Mudanças na concentração de vitamina C total durante a maturação e 
o amadurecimento de frutos de camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) 
McVaugh) cultivados em terra firme da Amazonia Central brasileira.
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RESUMO: O camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh) ocorre como 
espécie silvestre em áreas sujeitas a enchentes periódicas, e seu cultivo na 
terra firme tem sido iniciado recentemente. As características físicas e a 
composição química de frutos do camu-camu de plantas em adaptação às 
condições climáticas do solo de terra firme mantidas na Estação Experimental 
de Fruticultura Tropical do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazonia (INPA) 
foram estudadas. As frutas do camu-camu foram colhidas em 56, 71, 85, 95, 
104 e 113 dias após a antese e avaliadas em sua umidade, rendimento da polpa 
e vitamina C total. As análises de varianças (teste F a nível de confiança de 1 
%) mostraram um efeito altamente significativo nos estágios de maturação e 
amadurecimento na composição do fruto. O conteúdo da polpa aumentou de 
79,75 (56 dias) para 83,16 % (113 dias). A vitamina C total aumentou com a 
maturação e amadurecimento, de 2489,33 mg (56 dias) para 3133,06 mg por 
100 g de polpa fresca a 113 dias após a antese. 

124.

DeFrank, J.; Clement, C.R. 1995. Weed control in pejibaye heart of palm 
plantations in Hawaii. HortScience, 30(6):1215-1216. 

Controle de ervas daninhas em plantações de pupunha para palmito no Havaí.

RESUMO: A pupunha (Bactris gasipaes, Palmae) está sendo avaliada para 
produção de palmito fresco no Havaí. A precocidade, produção e controle 
de ervas daninhas foram avaliados em resposta à cobertura de tecido de 
polipropileno preto (controle), Oryzalin, Oxyfluorfen e Paraquat. As parcelas 
de controle atingiram 100 % de plantas coletadas até 26 meses, seguidos por 
Oxyfluorfen (97,5 %), Oryzalin (77,5 %), e Paraquat (60 %). A produção 
estimada de palmito (3731 plantas·ha-1) foi similar com Oxyfluorfen 1,2 kg 
ingrediente ativo (ia) /ha (707 kg ha-1), tecido de polipropileno (612 kg ha-

1), Oxyfluorfen 0,6 kg ia/ha (600 kg ha-1) e Oryzalin 4,5 kg ia/ha (478 kg 
ha-1). Com base na precocidade, produção e eficiência no controle de ervas 
daninhas, a ordem de eficiência dos tratamentos no controle de ervas daninhas 
foi: tecido de polipropileno Oxyfluorfen > Oryzalin > Paraquat. Os nomes 
químicos usados foram: 4-(dipropilamina)-3,5-dinitrobenzenosulfonamida 
(Oryzalin); 2-cloro-1-(3-etoxi-4-nitrofenoxi)-4-(trifluorometil) benzeno 
(Oxyfluorfen); 1,1’-dimetil-4-4’-bibiridinio ión (Paraquat); N-(fosfonometil) 
glicina (glifosato).
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125.

Ferreira, S.A.N.; Clement, C.R.; Ranzani, G.; Costa, S.S. 1995. Contribuição 
ao conhecimento do sistema radicular da pupunheira (Bactris gasipaes 
Kunth, Palmae). II. Solo latossolo amarelo, textura argilosa. Acta Amazonica, 
25(3/4):161-170.

RESUMO: A distribuição da biomassa e da área absorvente do sistema radicular 
da pupunheira (Bactris gasipaes) foram estudadas num latossolo amarelo, 
textura argilosa, perto de Manaus, Amazonas, Brasil. Aproximadamente 80 % 
da biomassa se encontravam no horizonte Ap, da qual 90 % se encontravam 
dentro da área de projeção da copa. A biomassa total estimada pesou 72 kg, 
excluindo-se a massa logo abaixo do estipe. A área superficial aumentou 
significativamente conforme se afastava do estipe, devido a proporção cada 
vez maior de raízes terciárias e quartenárias, embora sua abundância por 
m3 tenha diminuído de forma similar à biomassa. A área superficial total 
estimada chegou a 545 m2, da qual se supõe que 50 % é ativa na absorção 
de nutrientes. Supõe-se ainda que existam raízes absorventes até 8-9 m do 
estipe das plantas. Recomenda-se que a adubação seja feita dentro e logo 
fora da projeção da copa. 

126.

Salvador, J.O.; Muraoka, T.; Rossetto, R.; Ribeiro, G.A. 1995. Sintomas 
de deficiências nutricionais em cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum) 
cultivado em solução nutritiva. Scientia Agrícola, 51(3):407-414.

RESUMO: Com a finalidade de induzir os sintomas visuais de deficiência 
nutricional no cupuaçuzeiro, realizou-se em casa de vegetação, um 
experimento com solução nutritiva onde se omitiu os seguintes elementos: 
N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn e Zn. Um tratamento completo serviu 
de comparação. Todos os sintomas foram caracterizados e apresentaram 
semelhanças com os observados para o cacaueiro, sendo relacionados em 
tabela para a identificação. Para determinar as concentrações de nutrientes, 
foram coletadas folhas em diversas partes da planta e em duas épocas de 
amostragem. Os teores encontrados nas folhas em que o elemento foi omitido 
foram sempre inferiores daqueles encontrados no tratamento completo, 
demonstrando que os sintomas descritos foram realmente devidos ao 
efeito da omissão. Embora os teores apresentados nas folhas com sintomas 
de deficiência tenham sido sempre menores que os obtidos nas demais 
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amostragems, a folha de referência indicada pela literatura para o cacaueiro 
(terceira a partir do ápice), mostrou-se adequada para identificar deficiências 
nutricionais no cupuaçuzeiros, exceto para o cobre.

127.

Venturieri, G.A. 1995. Estimativa da área foliar e do peso de folhas secas de 
plantas jovens de cupuaçu (Theobroma grandiflorum (Willd. ex. Spreng.) Schum.-
Sterculiaceae) por métodos não destrutivos. Acta Amazonica, 25(1-2):3-10.

RESUMO: De 40 folhas de plantas de cupuaçu com 2,5 meses de idade, foram 
medidos: área de cada folha, peso da folha fresca, peso do limbo fresco, 
comprimento da folha, comprimento do limbo, maior largura do limbo, 
distância da base do limbo até a sua maior largura e o peso da folha seca. 
Entre essas variáveis, com o uso da análise de regressão por passos (stepwise), 
foram obtidas equações de regressão para estimar a área da folha e o peso da 
folha seca. Com a equação obtida para a determinação da área da folha (log 
da área da folha = -0,133 + 1,095 log comprimento do limbo + 0,872 log 
largura do limbo R2 = 0,996), conseguiu-se que 92,5 % dos dados calculados 
apresentassem desvios menores do que 10 % do valor observado. As equações 
testadas para a determinação do peso da folha seca mostraram-se ineficientes. 
Foram avaliadas equações alternativas para o cálculo do peso da matéria seca 
e da área da folha usando-se o logarítmo natural das medições mais fáceis 
de serem feitas.

128.

Clement, C.R.; Manshardt, R.M.; DeFrank, J.; Cavaletto, C.G.; Nagai, N.Y. 
1996. Introduction of pejibaye for heart-of-palm in Hawaii. HortScience, 
31(5):765-768.

Introdução do palmito de pupunha no Havaí.

RESUMO: A pupunha (Bactris gasipaes, Palmae) está sendo avaliada no Havaí 
como uma fonte de palmito fresco. O germoplasma da população de Benjamin 
Constant da raça Putumayo foi avaliado em três densidades (3333 plantas/
hectare; 5000 pl/ha, na densidade comercial de Costa Rica; 6666 pl/ha) em 
uma área e com 5000 pl/ha em duas áreas adicionais. A coleta começou aos 
15 meses depois do transporte nos melhores lugares, e quatro meses depois 
24 % das plantas haviam sido coletadas. A porcentagem média de coleta e 
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os diâmetros, pesos e comprimentos dos palmitos não foram afetados pela 
densidade. Os efeitos da densidade na produtividade foram significantes, e 
a produtividade foi comparável àquela relatada na Costa Rica. Na área com 
a taxa de crescimento intermediário, a coleta iniciou aos 16 meses, e três 
meses depois 24 % das plantas haviam sido coletadas. Na área mais pobre, 
a coleta iniciou aos 18 meses, com somente 1 % das plantas contribuindo. 
Houve diferenças significativas nas progênies na porcentagem de coleta nas 
duas melhores áreas com interações GxE bem definidas. As progênies precoces 
produziram palmito de tamanho médio, mas garantiram retornos mais rápidos. 
A produção aos 18 meses e o controle de ervas daninhas foram avaliados 
numa quarta área em resposta aos herbicidas Oryzalin, Oxyfluorfen, Paraquat 
e cobertura de tecido de polipropileno preto. A porcentagem de coleta foi 
mais alta com tecido de polipropileno (80 %), seguida por Oxyfluorfen (50 
%), Paraquat (20 %), Oryzalin (12,5 %). A produção estimada de palmito 
(3731 plantas/ha), corrigida para a % de coleta, foi mais alta com tecido 
de polipropileno, seguida por Oxyfluorfen. Paraquat inibiu severamente o 
crescimento dos perfilhos que asseguram coletas futuras. A produção aos 18 
meses e o controle de ervas daninhas foram avaliadas em resposta a Arachis 
pintoi, Desmodium ovalifolium, Chloris gayana, e tecido de polipropileno, 
todas estabelecidas dois meses depois que as palmeiras foram plantadas. 
Todas as coberturas vegetativas competiram detrimentalmente com a pupunha 
para nutrientes. D. ovalifolium e C. gayana forneceram um controle de ervas 
daninhas aceitável. A. pintoi forneceu boa cobertura, mas um pqueno controle 
de ervas daninhas. Um painel de sabor avaliou amostras de palmito para 
características sensoriais favoráveis, incluindo doçura, suavidade, textura 
e umidade, como também as características sensoriais negativas, incluindo 
adstringencia e irritação. As seções basais foram significativamente mais 
irritantes e adstringentes do que as seções apicais. A porcentagem dos sólidos 
soluveis totais variou de 3,0 a 6,6, mas não foram observadas tendências 
aparentes entre progênies e localidades. Amostras foram fornecidas aos chefes 
de restaurantes de alta qualidade onde receberam comentários favoráveis.

129.

Yuyama, K.; Chávez-Flores, W.B. 1996. Comportamento de progênies de 
meios irmãos de pupunheira (Bactris gasipaes Kunth). Revista Brasileira de 
Fruticultura, 18(1):93-98. 

RESUMO: Entre as palmeiras brasileiras produtoras de palmito, a mais 
promissora é a pupunheira (Bactris gasipaes Kunth). Esta espécie inicia 
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a produção de palmito a partir de um ano e meio (estipe principal) e 
continua produzindo por mais de 15 anos, mediante de seus perfilhos. Para a 
propagação da pupunheira visando palmito o meio mais rápido e econômico 
é via sementes. O objetivo do presente trabalho foi estudar a variabilidade 
no tamanho da semente, sua emergência e a presença ou ausência de 
espinhos em 316 progênies de meios irmãos de pupunheira. coletados em 
Yurimaguas, Peru, em 1991. O número de sementes por quilograma variou 
de 200 a 892. O peso médio de 100 sementes foi de 260 g. sendo que cerca 
de 50 % das progênies pesam entre 200 e 300 g. com CV( %) = 24,73 es 
= 64.51. O período de emergência inicial variou de 15 a 47 dias, sendo que 
em 92 progênies a emergência ocorreu antes dos 25 dias: em 150 progênies 
o período variou entre 25-30 dias, em 70 progênies foi superior a 30 dias 
e apenas 4 progênies não emergiram. Aos 70 dias após a semeadura 236 
progênies (74,67 %) atingiram mais de 70 % de emergência. Quanto à 
presença de espinhos nas plântulas (pecíolo/raquis) foram encontradas 
152 progênies (48,10 %) sem espinhos: 48 progênies (15,18 %), entre 0,1 
a2.5 % das plântulas com espinhos: 31 progênies (10,12 %) entre 2,5 a 5 
% das plântulas com espinhos e 85 progênies (26,60 %) com mais de 5 % 
das plântulas com espinhos. Estes resultados sugerem que a população de 
pupunheira de Yurimaguas apresenta uma baixa variabilidade para o caráter 
presença de espinhos no peciolo/ráquis provavelmente resultante da seleção 
indígena realizada ao longo dos anos.

130.

Andrade, J.S.; Ribeiro, F.C.F.; Aragão, C.G.; Ferreira, S.A.N. 1997. Adequação 
tecnológica de frutos da Amazônia: licor de araçá-boi (Eugenia stipitata 
McVaugh). Acta Amazonica, 27(4):273-278.

RESUMO: Para avaliar o potencial do araçá-boi para produção de licores, foi 
estudada a composição química da polpa e o efeito de alguns parâmetros 
do processamento, tais como, tipo de líquido extrator, tempo de maceração, 
proporção polpa/líquido extrator, proporção xarope/extrato e método de 
preparo do xarope. O araçá-boi apresentou boas características para o 
processamento de licor, como o pH ácido, altos teores de acidez titulável, 
sólidos solúveis e carotenóides totais. Os parâmetros ideais para obtenção 
de licor de boa qualidade foram: cinco dias de maceração na proporção de 
1:2 (p/v) de polpa:álcool de milho, relação de 1:0,5 (v/v) de xarope:extrato 
na formulação, utilizando-se xarope preparado com dissolução do açúcar, 
sob aquecimento.
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131.

Clement, C.R. 1997. Pupunha: Recursos genéticos para a produção de palmito. 
Horticultura Brasileira, 15 (Suplemento):186-191. 

RESUMO: O cultivo da pupunha (Bactris gasipaes Kunth, Palmae) para a 
produção de palmito está em franca expansão no Brasil. Os recursos genéticos 
da pupunha e sua utilização eficiente deveriam ser componentes importantes 
desta expansão. A identificação de germoplasma promissor para palmito 
depende de ter um ideotipo, que deveria ter como mínimo peciolos inermes, 
uma alta taxa de crescimento relativo, bom perfilhamento, palmito de bom 
tamanho, e a ausência da enzima que se associa ao oxalato de cálcio. Os 
espinhos no pecíolo têm herdabilidades baixas e sua presença ou ausência afeta, 
minimamente, a produtividade mas poderia ser importante economicamente. 
Existem três populações de pupunha com razoáveis freqüências de plantas 
inermes: Yurimaguas, Peru; San Carlos, Costa Rica; Benjamin Constant, Brasil. 
As populações de Yurimaguas e Benjamin Constant são bem representadas 
nas coleções de germoplasma do INPA e a de Yurimagas é nas coleções do 
IAC. No entanto, por falta de políticas agrícolas nacional e regional com fortes 
componentes de pesquisa e desenvolvimento, estas coleções não estão sendo 
bem utilizadas. Para que as coleções desempenham sua função, os programas 
de melhoramento precisam ser feitos em parceria com o setor privado, pois 
a curto prazo não se pode esperar muito dos governos.

132.

Yuyama, L.K.O.; Aguiar, J.L.P.; Macedo, S.H.M.; Gioia, T.; Yuyama, K.; 
Favaro, D.I.T.; Afonso, C.; Vasconcelos, M.B.A.; Cozzolino, S.M.F. 1997. 
Determinação dos teores de elementos minerais em alimentos convencionais 
e não convencionais da região Amazônica pela técnica de análise por ativação 
com nêutrons instrumental. Acta Amazonica, 27(3):183-196.

RESUMO: No presente trabalho são apresentados valores de concentração para 
os elementos minerais Ca, Fe, K, Mn, Se e Zn em alimentos convencionais 
e não convencionais da região Amazônica, obtidos por análise por ativação 
neutrônica instrumental. As concentrações dos elementos minerais nos 
alimentos analisados, variaram, sendo que o potássio se sobressaiu com teores 
expressivos na jaca (caroço e polpa) e graviola. Dentre os minerais, o selênio 
foi o que apresentou menor concentração nos alimentos analisados. Entretanto, 
notadamente importantes foram as concentrações verificadas na graviola, 
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pupunha e palmito. De acordo com os resultados obtidos, sugere-se a indicação 
dos mesmos na alimentação diária dos amazonenses e espera-se contribuir na 
elaboração de tabelas de composição de alimentos regional e nacional.

133.

Clement, C.R.; Aguiar, J.P.L.; Arkcoll, D.B. 1998. Composição química do 
mesocarpo e do óleo de três populações de pupunha (Bactris gasipaes) do rio 
Solimões, Amazonas, Brasil. Revista Brasileira de Fruticultura, 20(1):115-118. 

RESUMO: A composição centesimal do mesocarpo e do óleo do mesocarpo de 
frutos de pupunha (Bactris gasipaes Kunth, Palmae) foram determinadas em 
amostras aleatórias das populações de Benjamin Constant, Fonte Boa e Coari, 
Amazonas, Brasil. As populações foram diferentes nos teores de óleo (10,1 
± 6,6; 8,8 ± 6,1; 21,0 ± 11,6 % peso seco, respectivamente) e de outros 
carboidratos. Benjamin Constant tem os frutos maiores (102 ± 32 g), mais 
ricos em amido (71,6 ± 8,3 % peso seco), enquanto que Coari tem os frutos 
menores (32 ± 9 g), mais ricos em óleo. Existe muita variação na quantidade 
(de 0,3 a 35 %) e na composição do óleo, com a soma dos ácidos graxos 
insaturados variando de 20 a 80 %. Não foram encontradas diferenças entre 
as médias das populações para os teores dos ácidos graxos porque teve muita 
variação dentro das populações, especialmente para os ácidos palmítico (17 
a 75 %) e oléico (12 a 76 %).

134.

Clement, C.R.; DeFrank, J. 1998. Response of pejibaye palm to vegetative 
and polypropylene ground covers during establishment of heart-of-palm 
plantations in Hawaii. HortScience, 33(5):814-815.

Resposta de pupunha à cobertura vegetal e plástica durante o estabelecimento 
de plantios de palmito no Havaí.

RESUMO: A pupunha está sendo avaliada no Havaí para produção de palmito 
fresco. A produtividade e a produção de perfilhos foram avaliadas em termos 
de resposta à cobertura de solo por tecido polipropileno preto (testemunha), 
três leguminosas (Arachis pintoi, Cassia rotundifolia, Desmodium 
heterocarpon) e uma gramínea (Chloris gayana). D. heterocarpon e C. gayana 
fecharam a cobertura rapidamente e controlaram bem as ervas daninhas, 
mas necessitavam de maior mão-de-obra para mantê-las aparadas. A. pintoi 
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fechou a cobertura lentamente e somente controlou ervas após formar uma 
cobertura densa, mas necessitava menos mão de obra. C. rotundifolia morreu 
após florescer e frutificar. Todas as coberturas vegetativas atrasaram o corte 
de palmito e reduziram à produtividade 1,5 anos após plantio. A combinação 
de polipropileno (adjacente às plantas) e cobertura vegetal (nos caminhos de 
serviço) pode oferecer a melhor solução para minimizar mão de obra para 
manejar a cobertura vegetal em plantios de pupunha.

135.

Clement, C.R. 1999. 1492 and the loss of Amazonian crop genetic resources. I. 
The relation between domestication and human population decline. Economic 
Botany, 53(2):188-202.

1492 e a perda dos recursos genéticos agrícolas da Amazônia. I. A relação 
entre domesticação e o declínio da população humana.

RESUMO: A Amazônia pode ter tido de 4 a 5 milhões de habitantes quando os 
Europeus chegaram. Estes povos cultivaram ou manejaram pelo menos 138 
espécies vegetais em 1492. Muitos destes recursos genéticos eram artefatos 
humanos, que requeriam a intervenção humana para sua manutenção, ou seja, 
estavam num estado avançado de domesticação. Conseqüentemente, existiu 
uma relação entre o declínio das populações indígenas da Amazônia e a perda 
de seus recursos genéticos após o contato. Esta relação foi influenciada pelo 
grau de domesticação do cultivo, sua história de vida, o grau de domesticação 
da paisagem em que foi cultivada, o número de sociedades indígenas que o 
utilizou, e sua importância a estas sociedades. A erosão dos recursos genéticos 
indígenas da Amazônia provavelmente reflete uma perda de uma ordem de 
magnitude e as perdas continuam hoje.

136.

Clement, C.R. 1999. 1492 and the loss of Amazonian crop genetic resources. 
II. Crop biogeography at contact. Economic Botany, 53(2):203-216.

1492 e a perda dos recursos genéticos agrícolas da Amazônia. II. A 
biogeografia dos cultivos na época de contato.

RESUMO: Cinquenta e sete por cento das 138 espécies cultivadas na Amazônia 
no momento do contato provavelmente originaram na bacia amazônica e 
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mais de 27 % originaram nas terras baixas do norte de América do Sul. A 
relação entre a densidade populacional indígena hipotética e a intensificação 
agrícola e a diversidade genética dos cultivos resultantes é usada para propor 
a existência de um mosaico de concentrações de recursos genéticos na 
Amazônia no momento de contato, incluindo dois centros de diversidade, 
quatro centros periféricos menores, e cinco regiões de diversidade. A mesma 
metodologia é extrapolada para apresentar uma síntese da biogeografia da 
diversidade genética dos cultivos na América do Sul no momento de contato. 

137.

Clement, C.R.; Santos, L.A.; Andrade, J.S. 1999. Conservação de palmito de 
pupunha em atmosfera modificada Acta Amazonica, 29(3):437-445.

RESUMO: O mercado do palmito de pupunha (Bactris gasipaes) está expandindo 
rapidamente no Brasil e diferenciando-se com a inclusão do palmito fresco 
ou minimamente processado. Devido sua alta perecibilidade, a conservação 
desse palmito fresco é dificil e requer estudos de conservação em refrigeração 
aliada à atmosfera modificada. As qualidades sensoriais do palmito fresco 
foram avaliadas ao longo de sua conservação sob refrigeração, em sacos de 
polietileno, com e sem absorvente de oxigênio. A textura, crispidez, fibrosidade, 
umidade, adstringência e irritação permaneceram aceitáveis até aos 25 dias, 
embora altamente variáveis de dia a dia, provavelmente devido à variação 
entre os genótipos em cada embalagem. A côr, aparência, doçura e amargor 
permaneceram aceitáveis até 14 dias e deterioraram a partir do 18º dia. O 
amargor aumentou significativamente (p = 0,02) no tratamento com absorvente 
de oxigênio, especialmente a partir do 18º dia, sendo a principal característica 
responsável pela rejeição do palmito. O uso do absorvente de oxigênio não 
aumentou significativamente a vida de prateleira do palmito fresco, embora o 
polietileno usado poderia ter reduzido a eficácia do absorvente.

138.

Clement, C.R.; Aguiar, J.P.L.; Pimentel, S.A. 1999. A pupunha brava (Bactris 
dahlgreniana) no Estado do Amazonas, Brasil. Acta Botanica Venezuelica, 
22(1):29-44.

RESUMO: A origem da pupunha (Bactris gasipaes, Palmae) é determinada pela 
síntese de dados morfométricos, químicos e genéticos de suas raças primitivas 
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e dos táxons afins da pupunha. No sudoeste da Amazônia, a pupunha brava 
(B. dahlgreniana) é uma das possíveis progenitoras da pupunha. Duas novas 
populações simpátricas deste táxon (denominadas tipos Acre e Ucayali) foram 
encontradas no município de Benjamin Constant, Amazonas, Brasil, latitude 
4º25’ S e longitude 70º00’ W, 600 km ao noroeste de Boca do Acre, Amazonas, 
e 300 km ao leste do baixo Rio Ucayali, Loreto, Peru, áreas de ocorrência na 
descrição original do táxon. Indivíduos destas populações ocorrem em floresta 
primária e nas roças das comunidades locais, nunca são plantados, mas são 
tolerados quando ocorrem espontaneamente, e aparentamente não hibridizam 
entre si ou com a pupunha. Tipo Acre - morfologica (especialmente os frutos 
vermelhos de 1 g) e quimicamente (gordura - 43 % peso seco; extrato livre 
de N - 1 % p.s.; fibra - 42 % p.s.) as plantas são similares às das populações 
de Rondônia e Acre. Tipo Ucayali - morfologicamente (especialmente os 
frutos vermelhos de 5-8 g) as plantas são similares às da população de 
Pucallpa, Peru. Análise discriminante com variáveis morfológicas e análise 
de componentes principais com os ácidos graxos separam três táxons (B. 
gasipaes e B. dahlgreniana tipos Acre e Ucayali) em Benjamin Constant. A 
soma da evidência sugere a necessidade de uma reavaliação dos táxons afins 
de pupunha no sudoeste da Amazônia.

139.

Falcão, M.A.; Morais, R.R.; Clement, C.R. 1999. Influência da vassoura de 
bruxa na fenologia do cupuaçuzeiro. Acta Amazonica, 29(1):13-20. 

RESUMO: O cultivo do cupuaçuzeiro [Theobroma grandiflorum (Willd. 
ex Spreng.) Schum.] está em franca expansão na Amazônia brasileira. O 
principal fator limitante é a vassoura de bruxa, doença causada pela Crinipellis 
perniciosa (Stahel) Singer, cujo único controle econômico conhecido é a 
poda fitossanitária. A fenologia de dez cupuaçuzeiros em monocultivo, em 
solo latossolo amarelo distrófico adubado na região de Manaus, AM, foi 
avaliada de maio 1987 a dezembro 1990. O número de flores foi reduzido 
pela vassoura e pela poda, mas a duração e periodicidade da floração não 
foram muito afetadas. O número médio de frutos por planta caiu de 36 em 
1987 para 6 em 1989, afetado pela vassoura e pela poda, tendo recuperado 
para 15 em 1990. A frutificação foi antecipada e sua duração reduzida em 
comparação ao estudo anterior, possivelmente devido à adubação e/ou ao 
genótipo estudado. O vingamento caiu de 1,4 % em 1987 para 0,5 % em 1989 
e aumentou para 1,8 % em 1990, sugerindo a recuperação das plantas. A 
brotação foliar e queda das folhas aumentaram marcadamente como resultado 
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da influência da vassoura de bruxa em 1988 e foram reduzidas pela poda no 
período de 1989-90. As fenofases não foram muito afetadas pela vassoura de 
bruxa embora o número de flores e frutos tenham sido.

140.
Yuyama, L.K.O.; Aguiar, J.P.L.; Yuyama, K.; Macedo, S.H.M.; Fávaro, D.I.T.; 
Afonso, C.; Vasconcellos, M. B. A. 1999. Determinação de elementos essenciais 
e não essenciais em palmito de pupunha. Horticultura Brasileira, 17(2):91-95.

RESUMO: Considerando-se a atual situação epidemiológica do Brasil em que 
a obesidade e as doenças crônico-degenerativas (doenças cardiovasculares, 
diabetes mellitus e câncer) passam a ser destaque em saúde pública, parece 
prudente a preocupação quanto à caracterização química dos alimentos 
regionais com potencial econômico e nutricional, em especial os de baixo teor 
calórico, como o palmito. Sendo assim, determinou-se a composição centesimal, 
fitato e elementos minerais (macro e micro) no palmito de pupunheira in natura 
e cozido. O palmito de pupunheira utilizado foi o da raça Pampa Hermosa, da 
Estação Experimental de Fruticultura da Coordenação de Pesquisas em Ciências 
Agronômicas (CPCA) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), 
em Manaus (AM), coletado no período chuvoso, em janeiro de 1995. Tomou-se 
aleatoriamente 3,5 kg de palmito de 110 progênies de pupunha inerme, com 2 
anos de idade, por ocasião do primeiro corte. As palmeiras foram cultivadas em 
latossolo amarelo, isento de adubação. As análises químicas foram efetuadas 
no Laboratório de Nutrição e Físico-Química dos Alimentos do INPA e IPEN-
CNEN. De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que o palmito, in 
natura e cozido, apresentou em l00 g da parte comestível respectivamcnte, alto 
teor de umidade, em torno de 90 %; 1,5 g de proteínas; baixo teor de lipídio 
(0,3 e 0,2 g) e; concentrações importantes de fibra alimentar (3,8 e 2,2 g). Em 
relação aos elementos minerais nutricionalmente importantes sobressaíram, 
também em l00 g da parte comestível, K (194,0 mg; 128,0 mg); Ca (42,4 mg; 
42,9 mg); Mg (3,4 mg; 2,2 mg); Fe (237,7 mg; 265,2 mg), Se (2,1 mg; 2,8 mg), 
respectivamente no palmito in natura e cozido. Dos elementos minerais não 
essenciais na alimentação, destacaram-se o bromo (830,4 ± 5,8 mg %; 434 ± 
5,8 mg %) e o rubídio (3 15,2 ± 3,2 mg %; 433,5 ± 34,0 mg %) respectivamente 
para o palmito in natura e cozido. A concentração de fitato (hexafosfato de 
mioinositol) foi de 554,7 mg % para o palmito ia natura e 379,1 mg %, para 
o palmito cozido. Apesar de o palmito ser um alimento dietético sob o ponto 
de vista nutricional, devido à baixa concentração em calorias e à presença de 
fibra, o mesmo pode contribuir no aporte de minerais essenciais na alimentação 
da população Amazônica.
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141.

Clement, C.R.; Manshardt, R.M. 2000. A review of the importance of spines 
for pejibaye heart-of-palm production. Scientia Horticulturae, 83:11-23.

Uma revisão da importância dos espinhos para a produção de palmito  
de pupunha.

RESUMO: Os plantios comerciais de pupunha (Bactris gasipaes Kunth, Palmae) 
estão expandindo na América tropical para fornecer palmito ao mercado. 
O palmito é uma hortaliça fina composta das folhas imaduras e tenras na 
copa da planta. O germoplasma inerme e o espinhoso estão disponíveis aos 
produtores, mas não há dados conclusivos sobre a superioridade destes tipos. 
Comparações entre populações, entre progênies dentro de populações ou entre 
alelos dentro de progênies são interessantes por diferentes razões. No Havaí, 
a população de Yurimaguas (93 % inerme; raça Pampa Hermosa) é superior 
quanto ao peso do palmito em um local e a população de Benjamin Constant 
(BC) (79 % inerme; raça Putumayo) em um outro. Dentro da população BC 
existe uma tendência para as plantas inermes serem superiores em peso em 
um local e as espinhosas serem superiores em outro. Dentro das progênies BC, 
as plantas inermes frequentemente possuem maior número de perfilhos em 
ambos os locais, mas a superioridade das plantas inermes ou das espinhosas 
em termos de taxa de crescimento relativo, peso do palmito e peso total 
depende do local e raramente passa de 10 %. Embora estes componentes de 
produtividade possuam baixas herdabilidades, existe variação que pode ser 
selecionada, de forma que a seleção dentro do germoplasma inerme deveria 
resultar em ganhos similares aos do germoplasma espinhoso. Qual desses 
tipos seria melhor não é uma questão biológica mas sim uma questão que 
deveria ser respondida com base em custos comparativos (manejo de plantas 
espinhosas custa um pouco a muito mais do que de plantas inermes) e na 
disponibilidade de germoplasma em um dado local.

142.

Clement, C.R.; Bovi, M.L.A. 2000. Padronização de medidas de crescimento e 
produção em experimentos com pupunheira para palmito. Acta Amazonica, 
30(3):349-362.

RESUMO: Pesquisas com a pupunheira (Bactris gasipaes Kunth,) têm sido 
intensificadas em vários países devido ao crescente uso dessa espécie para 
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produção agrícola de palmito, em substituição à exploração predatória 
de palmeiras silvestres. Por ser uma espécie ainda pouco estudada, 
pesquisadores utilizam diferentes caracteres para avaliar o crescimento e a 
produção, freqüentemente medidos de formas distintas, impossibilitando 
assim a comparação de resultados. O presente trabalho faz uma revisão dos 
métodos para análise de crescimento e produção em pupunheira, e propõe 
a padronização de medidas a serem usadas em experimentos agronômicos e 
genéticos visando à produção de palmito. As medidas vegetativas essenciais 
são altura, número de folhas e número de perfilhos, enquanto as opcionais 
são o diâmetro da planta, área foliar e biomassa foliar. As medidas produtivas 
essenciais são número de palmitos colhidos, peso e comprimento do palmito 
(tipo exportação), considerando-se como opcionais peso do estipe tenro 
(resíduo basal), peso da folha tenra (resíduo apical) e diâmetro do palmito. 
O uso dessas medidas, como explicadas aqui, permitirá a comparação de 
resultados entre experimentos em diferentes ambientes e com diferentes 
genótipos, bem como a estimação de vários parâmetros fisiológicos de 
crescimento e produção.

143.

Falcão, M.A.; Galvão, R.M.S.; Clement, C.R.; Ferreira, S.A.N.; Sampaio, S.G. 
2000. Fenologia e produtividade do aracá-boi (Eugenia stipitata, Myrtaceae) 
na Amazônia central. Acta Amazonica, 30(1):9-21.

RESUMO: O araçá-boi (Eugenia stipitata McVaugh., ssp. sororia McVaugh., 
Myrtaceae) é uma frutífera nativa da Amazônia Ocidental com potencial para 
a indústria de sucos e flavonizantes. Embora pouco plantada na Amazônia 
brasileira devido a sua acidez, é frequentemente cultivada na Amazônia 
peruana. O conhecimento de sua fenologia pode ajudar no planejamento do 
manejo do plantio e da comercialização dos frutos. A fenologia de dez plantas, 
crescendo num latossolo amarelo degradado, foi observada durante cinco 
anos. O araçá-boi geralmente floresceu e frutificou três vezes ao longo do ano e 
sempre teve pelo menos um pico de floração forte durante a estação seca (julho 
a setembro) e um pico de frutificação mais acentuado na estação chuvosa 
(janeiro a março). A floração é um evento complexo e demorado que pode 
durar de dois a três meses, embora o período entre o aparecimento do botão 
floral até a antese da flor seja curto (~ 15 dias), e o período entre a antese 
e a maturação dos frutos dura 50 a 60 dias. As regressões múltiplas usadas 
para determinar o efeito das variáveis climáticas na floração e frutificação 
não apresentaram altos coeficientes de determinação, embora os modelos 
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tenham sido significantes, provavelmente porque o araçá-boi floresce várias 
vezes durante o ano e ainda não se sabe qual o estímulo mais importante 
para início do processo. O vingamento dos frutos variou de menos de 5 % 
a aproximadamente 15 %. O peso médio dos frutos avaliados em janeiro de 
1988 foi 135 g, com 77 % de polpa. Ao longo do período, estimou-se que as 
dez plantas produziram em média 1000 frutos/ano, com uma mediana de 890 
frutos/ano. Os insetos visitantes eram principalmente abelhas, especialmente 
Apis melifera, Eulaema mocsaryi e Ptilotrigona lurida.

144.

Falcão, M.A.; Clement, C.R. 2000. Fenologia e produtividade do ingá cipó 
(Inga edulis) na Amazônia central. Acta Amazonica, 30(2):173-180.

RESUMO: O ingá cipó (Inga edulis Martius) é uma leguminosa arbórea da 
subfamília Mimosoideae, nativa da América Tropical, e amplamente cultivada 
pela população local por fornecer fruto comestível, madeira boa para lenha, 
como árvore de sombra, e mais recentemente como componente agroflorestal. 
O estudo da fenologia do ingá cipó ajudará a planejar a comercialização dos 
frutos e o manejo dos plantios. Observaram-se quatro períodos de floração 
durante o ano, com picos em março, maio, agosto/setembro, outubro/janeiro; 
algumas árvores apresentaram cinco florações. Os picos de frutificação 
ocorreram em abril, junho, setembro/outubro, novembro/fevereiro. Os ingá 
cipós de 3-4 anos produziram de 20.000 a 100.000 flores (média de 50.000) e 
200 a 800 frutos (média de 500). O vingamento dos frutos variou de 0,4 a 1,8 
%, com uma média geral de 1,1 %. O peso dos frutos variou de 250 a 600 g 
(média de 470 g), contendo 22 ± 4 % de polpa comestível. A produção anual 
de frutos por árvore variou de 300 a 1.700 kg (média de 960 kg).

145.

Yuyama, K.; Mesquita, S.M. 2000. Crescimento de mudas de pupunheira 
(Bactris gasipaes) transplantadas em diferentes estádios de plântula, substrato, 
e volume de substrato. Acta Amazonica, 30(3):515-520.

RESUMO: A Comissão Estadual de Sementes e Mudas do Estado do Amazonas 
estabeleceu normas e padrões para a produção de mudas fiscalizadas, mas 
esses padrões ainda são vagos para a pupunheira (Bactris gasipaes Kunth, 
Palmae). Visando melhorar esse padrão avaliou-se o desenvolvimento de 
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mudas transplantadas em diferentes estádios de plântula (chifrinhos, uma 
folha e duas folhas), substrato (sem e com esterco de galinha: 3:1 v:v de solo 
superficial: esterco) e volume de substrato (0,5, 1 e 2 kg), em Manaus, AM. 
Foram utilizadas sementes de plantas inermes de Yurimaguas, Peru, colhidas 
em março de 1997. Adotaram-se o delineamento de blocos casualizados, em 
esquema fatorial 2 x 3 x 3, com quatro repetições. As plântulas em substrato 
com esterco tiveram maior crescimento em altura (19 cm) em relação às sem 
esterco (8 cm) aos 6 meses, e as plântulas transplantadas no estádio de uma 
folha tiveram maior crescimento (15 cm), seguida de chifrinho (14 cm) e de 
duas folhas (12 cm). Os sacos com capacidade para 1 kg e 2 kg não diferiram no 
crescimento das plantas (altura 14,5 e 15,0 cm, respectivamente), superando 
o de 0,5 kg (11 cm). Portanto, para a produção de mudas de boa qualidade, as 
plântulas de pupunheira devem ser transplantadas no estádio de uma folha 
aberta, em sacos de 1 kg contendo substrato com esterco.

146.

Yuyama, L.K.O.; Macedo, S.H.M.; Yonekura, L.; Aguiar, J.P.L.; Yuyama, K. 2000. 
Perfil nutricional das diversas formas de consumo de banana (Musa parasidiaca, 
var. pacovã) da Amazonia Brasileira. Acta Amazonica, 30(1):677-680. 

RESUMO: Determinou-se a composição centesimal e teores de elementos 
minerais na banana pacovã (Musa paradisiaca) madura (in natura, cozida e 
frita) e verde (in natura e frita). As amostras foram coletadas nas feiras da 
cidade de Manaus e processadas e analisadas no Laboratório de Nutrição e 
Físico-Química de Alimentos da Coordenação de Pesquisa em Ciências da 
Saúde - INPA. Os resultados demonstraram ser a banana pacovã boa fonte de 
energia e elementos minerais essenciais, sugerindo-se a implementação da 
mesma, na alimentação da população Amazonense pela boa aceitabilidade, 
custo relativamente baixo e valor nutricional.

147.

Clement, C.R., Noda, H.; Noda, S.N.; Martins, A.L.U.; Silva, G.C. 2001. 
Recursos frutícolas na várzea e na terra firme em onze comunidades rurais 
do Alto Solimões, Amazonas, Brasil. Acta Amazonica, 31(3):521-527.

RESUMO: A região do Alto Solimões é muito rica em recursos genéticos agrícolas, 
especialmente frutícolas, mas estes recursos contribuem principalmente para 
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a subsistência em lugar de ter um papel mais amplo no desenvolvimento 
regional. Um levantamento qualitativo preliminar das espécies frutícolas nativas 
e exóticas foi executado em 11 comunidades rurais (8 caboclas, 3 Ticunas) nos 
ecossistemas principais (várzea, terra firme). Observaram-se 37 fruteiras nativas 
em 20 famílias e 10 fruteiras exóticas em 9 famílias; das nativas, 9 foram raras 
(observadas em 1 ou 2 comunidades) e 3 foram comuns (observadas em 10 
ou 11 comunidades); das exóticas, 2 foram raras e a banana foi encontrada 
em todas as comunidades, sendo a fruteira mais importante na subsistência 
e na comercialização. As comunidades com mais acesso imediato à várzea e 
à terra firme tiveram mais espécies (22,5 ± 6,6 nativas e 6,5 ± 2,2 exóticas), 
que comunidades com acesso apenas à terra firme (19,0 ± 2,2 nativas e 5,3 
± 0,5 exóticas), que por sua vez tiveram mais espécies que comunidades com 
acesso apenas à várzea (5 ± 2 nativas e 1,5 ± 0,9 exóticas).

148.

Falcão, M.A.; Clement, C.R.; Moreira Gomes, J.B.; Chávez-Flores, W.B.; 
Santiago, F.F.; Freitas, V.P. 2001. Fenologia e produtividade da fruta-pão 
(Artocarpus altilis) e da jaca (A. heterophyllus) na Amazônia central. Acta 
Amazonica, 31(2):179-191.

RESUMO: A fruta-pão (Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg) e a jaca (A. 
heterophyllus Lamk) são fruteiras originárias da Oceania e do sul da Asia, 
respectivamente, que foram domesticadas por seus frutos amiláceos e suas 
sementes nutritivas. Ambas são comumente cultivadas na Amazônia, tanto 
nas zonas urbanas como rurais. Ambas apresentaram various picos de 
floração ao longo do ano. A fruta-pão floresceu tanto na época chuvosa 
como na de estiagem, enquanto que a jaca floresceu principalmente na 
época chuvosa. A proporção de inflorescências estaminadas e pistiladas na 
fruta-pão alternaram irregularmente ao longo do ano, enquanto as flores 
pistiladas na jaca foram quase sempre mais frequentes. Os frutos da fruta-pão 
estavam presentes durante a maior parte do ano, com picos de abundância 
no início da época chuvosa (janeiro a março) e na época de estiagem (agosto 
a outubro), enquanto frutos de jaca estavam presentes com abundância na 
época chuvosa de 1988 (janeiro a março) e na época de estiagem de 1988 
e 1989 (julho a setembro). O vingamento dos frutos da fruta-pão foi maior 
que o da jaca, com médias de 76 % e 48 % por semestre, respectivamente. 
Tanto a fruta-pão como a jaca apresentaram uma acentuada queda de frutos 
entre o vingamento e a maturação, com médias de 36 % e 28 % por ano, 
respectivamente. Embora o número de frutos produzidos por planta não 
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tenha sido muito diferente (médias de 53 e 45 por planta, respectivamente), 
a produtividade estimada da jaca foi expressivamente maior (475 kg/planta) 
que a da fruta-pão (48 kg/planta), porque os frutos da jaca são bem maiores 
que os da fruta-pão (médias de 8,9 kg e 1,1 kg, respectivamente). As abelhas 
foram os principais insetos visitantes, sendo muito mais numerosas que as 
formigas, borboletas ou moscas. 

149.

Falcão, M.A.; Paraluppi, N.D.; Clement, C.R.; Kerr, W.E.; Silva, M.F. 2001. 
Fenologia e produtividade do abacate (Persea americana Mill.) na Amazônia 
central. Acta Amazonica, 31(1):3-9.

RESUMO: O abacateiro (Persea americana Mill., Lauraceae) é nativo da 
Mesoamérica e chegou à Amazônia antes dos europeus. Acredita-se que a raça 
aqui introduzida foi a antilhana, similar a da maioria dos abacateiros pé-franco 
da Amazônia de hoje. Estudos de sua fenologia podem ajudar o planejamento 
de seu manejo e comercialização. A floração iniciou-se na segunda metade 
da estação chuvosa (março/abril) e durou até meados da estação de estiagem 
(agosto/setembro). As árvores produziram 25 ± 15 mil flores em 1980 e 38 
± 28 mil flores em 1981. A frutificação iniciou-se no final da estação chuvosa 
(maio/junho) e a safra ocorreu em plena estação de estiagem (agosto/outubro). 
As árvores produziram 634 ± 299 frutos em 1980 e 1.054 ± 456 frutos em 
1981. O vingamento foi de 2,6 ± 1,8 %, menor que os valores na literatura. Os 
frutos pesaram 177,7 ± 41,2 g na safra de 1980, com 51,1 ± 4,5 % de polpa. A 
produtividade, estimado em 112 kg/árvore em 1980 e 187 kg/árvore em 1981, 
foi abaixo da média de uma árvore bem manejada no sul do Brasil. As flores 
foram visitadas por oito espécies de abelhas, destacando-se Trigona branneri 
Ckll., Frieseomelitta sp. e Partamona pseudomusarum Camargo.

150.

Clement, C.R.; Santos, L.A. 2002. Pupunha no mercado de Manaus: 
Preferências de consumidores e suas implicações. Revista Brasileira de 
Fruticultura, 24(3):778-779.

RESUMO: A demanda pelo fruto fresco de pupunha (Bactris gasipaes Kunth, 
Palmae) permanece estável após 50 anos de pesquisa e fomento na Amazônia. 
Entrevistas com 30 consumidores na principal feira de Manaus, durante a segunda 



FRUTICULTURA 
TROPICAL 93

safra determinaram que o fruto preferido é vermelho (por 53 %), de tamanho 
médio (67 %), moderadamente a oleoso (53 % oleoso e 40 % moderadamente), 
em cachos grandes (50 %) e com um custo razoável (R$ 5/cacho em outubro 
2001), diferentes dos frutos usados no fomento (grandes, secos, mais caros) 
e de dificil criação por melhoristas. A quantificação e o detalhamento destas 
preferências são essenciais para reorientar a pesquisa e o fomento.

151.

Falcão, M.A.; Paraluppi, N.D.; Clement, C.R. 2002. Fenologia e produtividade 
do jambo (Syzygium malaccensis) na Amazônia central. Acta Amazonica, 
32(1):3-8.

RESUMO: O jambeiro (Syzygium malaccensis Merr. & Perry, Myrtaceae) é uma 
fruteira originária do sudeste da Ásia, hoje muito comum e apreciada na 
América do Sul e Central. O conhecimento de sua fenologia pode contribuir 
para o planejamento e o manejo do plantio, e a comercialização dos frutos. 
Num estudo realizado de janeiro de 1980 a dezembro de 1982 com árvores 
de cinco anos de idade, plantadas como ornamental em Manaus, AM, Brasil, 
constatou-se que a floração e a frutificação do jambeiro ocorreram duas 
vezes ao ano: em meados da estação chuvosa (março) e durante o período 
de estiagem (julho-agosto). Ambos os eventos foram rápidos, com duração 
de sete a 15 dias, levando cerca de um mes entre a floração e a safra. O 
estímulo climático à floração não foi evidente. O jambeiro apresentou 
vingamento moderado (4 a 10 %), como ocorre com a maioria das fruteiras 
da Amazônia. Um grande número de abelhas visitou as flores, sugerindo 
uma síndrome de polinização, em lugar de co-evolução com uma espécie 
ou gênero. A produtividade foi relativamente baixa, variando de 17,7 a 69,7 
kg/planta, equivalente a 4 a 14 t/ha, sendo conveniente lembrar que essas 
árvores nunca foram adubadas.

152.

Silva, J.R.A.; Falcão, N.P.S. 2002. Caracterização de sintomas de carências 
nutricionais em mudas de pupunheira cultivadas em solução nutritiva. Acta 
Amazonica, 32(4):529-539.

RESUMO: Os conhecimentos de nutrição mineral da pupunheira (Bactris 
gasipaes Kunth, Palmae) são relativamente escassos e incipientes, faltando 
dados consistentes sobre sua demanda nutricional desde a fase de viveiro até 
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a fase de produção. Com o objetivo de caracterizar os sintomas de carências 
de macro e micronutrientes, e identificar os níveis analíticos associados às 
carências minerais em mudas de pupunheira, foi conduzido um ensaio em casa 
de vegetação, pertencente ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 
Manaus, AM. Plantas de pupunheira foram cultivadas em solução nutritiva, 
tendo como substrato areia lavada. Os tratamentos foram: completo e omissão 
individual de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, ferro, 
boro, cobre, manganês, zinco e molibdênio. O delineamento experimental 
foi inteiramente casualizado com treze tratamentos e quatro repetições. As 
deficiências dos nutrientes nas mudas de pupunheiras se traduziram por 
sintomas típicos e facilmente identificáveis, e os níveis analíticos de adequação 
e deficiência obtidos nas folhas foram: N (g kg-1) 30,7 - 10,1; P (g kg-1) 3,4 - 
1,0; K (g kg-1) 27,8 - 4,7; Ca (g kg-1) 12,7 - 2,6; Mg (g kg-1) 3,5 - 0,9; Fe (mg 
kg-1) 175 - 191; Zn (mg kg-1) 33 - 41.

153.

Yuyama, L.K.O.; Aguiar, J.P.L.; Silva Filho, D. F.; Yuyama, K.; Favaro, D.I.T.; 
Vasconcelos, M.B.A. 2002. Açaí como fonte de ferro: Mito ou realidade. Acta 
Amazonica, 32(2):521-525.

RESUMO: Considerando-se que pouco se conhece sobre os constituintes 
nutricionais do acaí, determinou-se o teor de ferro no “vinho” pela técnica de 
Análise por Ativação com Nêutrons Instrumental. Foram analisadas amostras 
de açaí provenientes do Pará, assim como dos municípios de Anamã, Codajás, 
Tabatinga, Benjamin Constant, Parintins e Barcelos, AM. De acordo com os 
resultados obtidos verificou-se que o peso médio dos frutos variou de 0,83 g 
a 2,04 g e das sementes, de 0,59 g a 1,38 g ± 0,13 g. Verificaram-se baixos 
teores com concentrações variando de 289,8 ± 37,8 g a 1093,5 ± 22,0 g 
demonstrando que o acaí como fonte de ferro é pouco expressivo.

154.

Yuyama, K.; Aguiar, J.P.L ; Yuyama, L.K O. 2002. Camu-camu: um fruto 
fantástico como fonte de vitamina C. Acta Amazonica, 36(1):169-174.

RESUMO: Analisou-se o teor de vitamina C em três acessos de camu-camu 
coletados na região leste do Estado de Roraima sendo um no rio Maú, e outros 
dois (uma planta isolada e outra população) no rio Urubu, ambos afluentes 
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do rio Tacutu. Para a determinação de ácido ascórbico utilizou-se HPLC. De 
acordo com os resultados obtidos, verificou-se que os frutos coletados de uma 
planta individual situada no rio Urubu apresentaram as maiores concentrações 
de ácido ascórbico 6112 ± 137,5 mg em 100 g (polpa). As populações de 
camu-camu oriundas dos rios Urubu e Maú apresentaram concentrações de 
ácido ascórbico na ordem de 5737 ± 236,1 mg (polpa + casca) e 3571 ± 12,0 
mg (polpa) respectivamente. Esse achado inédito demonstra a necessidade 
de mais estudos, considerando a variabilidade genética do camu-camu e o 
potencial nutricional como fonte de vitamina C.

155.

Yuyama, L.K.O.; Barros, S.E.; Aguiar, J.P.L.; Yuyama, K.; Silva Filho, D.F. 
2002. Quantificação de fibra alimentar em algumas populações de cubiu 
(Solanum sessiliflorum), camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh.) 
e açaí (Euterpe oleracea Mart). Acta Amazonica, 32(3):491-497.

RESUMO: Considerando a relevância de fibra alimentar na proteção, 
manutenção, e recuperação da saúde e a escassez de tabelas de composição 
química dos alimentos no que se refere aos frutos amazônicos, determinou-
se o teor de fibra alimentar em algumas populações de cubiu (Solanum 
sessiliflorum Dunal), camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh.) e 
açaí (Euterpe oleracea Mart.) pelo método enzímico-gravimétrico. Os frutos 
tiveram diversas procedências: cubiu, da Estação Experimental do INPA/
CPCA, camu-camu, do município de Barcelos e ao longo da bacia do rio 
Amazonas e açaí da bacia do Rio Solimões. Verificou-se que a concentração 
de fibra alimentar total e insolúvel nas amostras provenientes de açaí de 
Benjamin Constant (7,66 ± 0,33 g e 6,60 ± 0,18 g) e Anamã (7,45 ± 
0,25 g e 6,51 ± 0,04 g), foi significativamente maior (P<0,05), quando 
comparada com os de outras procedências. Com relação ao cubiu, as maiores 
concentrações de fibra alimentar total foram detectadas nas amostras Alejo 
(4,38 ± 0,0 g) e ACSI (3,88 ± 0,18 g), salientando-se que a fração analisada 
inclui a casca, cuja contribuição foi significativamente maior (P<0,05) 
nas frações insolúvel, solúvel e total. Da mesma forma, os teores de fibra 
alimentar total (6,18 ± 0,25 g) e insolúvel (5,08 ± 0,14 g) da casca do camu-
camu, foram superiores aos encontrados nas demais amostras. Portanto, os 
frutos analisados apresentaram um potencial relevante como fonte de fibra 
alimentar, sendo mais uma opção para contribuir na adequação nutricional 
da população amazônica e do país.
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156.

Yuyama, L.K.O.; Rosa, R.D.; Aguiar, J.P.L.; Nagahama, D.; Alencar, F.H.; 
Yuyama, K.; Cordeiro, G.W.O.; Marques, H.O. 2002. Açai (Euterpe oleracea 
Mart.) e camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh) possuem ação 
antianêmica? Acta Amazonica, 32(4): 625-633.

RESUMO: Avaliou-se o impacto da utilização do açaí e camu-camu em pré-
escolares de uma Unidade Filantrópica de Manaus-AM. Foram selecionadas 
85 crianças voluntárias, de dois a seis anos incompletos, de ambos os sexos, 
distribuídas aleatoriamente em 5 grupos, tendo como fonte de ferro e vitamina 
C: açaí e açaí + camu-camu, perfazendo um total de 2 mg de ferro e 40 mg 
de ácido ascórbico, assim como o ferro aminoácido quelato na concentração 
de 1 e 2 mg de ferro. O ferro foi distribuído diariamente na colação por um 
período de 120 dias. Na caracterização da anemia considerou-se o ponto de 
corte de hemoglobina <11g/dL. Os resultados demonstraram que de um 
universo de 85 crianças 6 (7 %) apresentaram um quadro de desnutrição 
crônica, sendo ao final da intervenção reduzido para 4 (4,7 %). O maior 
impacto da utilização do açaí foi como fonte energética, refletido no ganho 
de peso significativo das crianças (1,76 kg), mesmo quando adicionado de 
camu-camu (1,69 kg). Em relação a concentração de hemoglobina, não foi 
constatada diferença significativa entre as crianças dos diferentes grupos, 
independente da fonte de ferro: açaí (0,71 g/dL); açaí + camu-camu (0,60 
g/dL), Ferro 2 mg (0,88 g/dL); água (0,85 g/ dL) e Ferro 1 mg (0,54 g/dL). 
Entretanto, a recuperação de crianças anêmicas foi maior no grupo que recebeu 
ferro aminoácido quelato na concentração de 2 mg de ferro. Conclui-se que o 
açaí tem um grande potencial como fonte energética e pouca expressividade 
como fonte de ferro, mesmo adicionado de camu-camu.

157.

Ares, A.; Falcão, N.P.S.; Yuyama, K.; Yost, R.; Clement, C.R. 2003. Response 
to fertilization and nutrient deficiency diagnostics in peach palm in central 
Amazonia. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 66(3):221-232.

Respostas à adubação e diagnósticos das deficiências de nutrientes em 
pupunha na Amazônia central.

RESUMO: A pupunha (Bactris gasipaes Kunth) está crescendo cada vez mais 
nos trópicos para produção de palmito e fruto. Determinar a resposta da 
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adubação e diagnosticar o conteúdo de nutrientes na pupunha pode requerer 
os métodos que consideram as particularidades na aquisição e reciclagem de 
colheitas perenes. As respostas às adições de nutrientes, e o valor diagnóstico 
do solo e de análises foliar foram examinados em três experimentos de campo 
com áreas de pupunha com três anos em Oxisolos da Amazônia central. Para 
diagnosticar níveis de deficiência de P nos solos, as amostras de 0-5 cm e 
5-20 cm de profundidade foram analisadas para P disponível por métodos 
diferentes (Mehlich-1, Mehlich-3 e Olsen Modificado). A segunda e quinta 
foram analisadas para avaliar deficiências de N, P e K. Os experimentos de 
campo envolveram diversas combinações de N (0 a 225 kg ha-1 ano-1), de K 
(de 0 a 225 kg ha-1 ano-1) e de P (0 a 59 kg ha-1 ano-1). As palmeiras em lotes 
de controle (não adubados) e naqueles que receberam 225 kg ha-1 ano-1 N e 
2 t ha-1 de calcário renderam entre 4 e 19 % do crescimento máximo que foi 
obtido com aplicações de N, P e K. Em um dos experimentos, o rendimento 
de palmito foi relacionado positivamente às adições de N nos níveis mais 
baixos de adições de P (8,6 kg ha-1 ano-1) de K (60 kg ha-1 ano-1). Em um 
experimento, o nível crítico da folha N foi 2,5 % para a segunda folha e 2,2 
% para a quinta folha. Algumas respostas do crescimento às adições de P 
em níveis constantes de N e de K foram observadas. Por exemplo, 797 kg 
ha-1 ano-1 de palmito com 39,3 kg ha-1 ano-1 de P aplicado, e 632 kg ha-1 ano-1 
de palmito com 10,9 kg ha-1 ano-1 de P aplicado em um experimento, e 2334 
kg ha-1 ano-1 de palmito com 39,3 kg ha-1 ano-1 de P e 1257 kg ha-1 ano-1 de 
palmito com 19,7 kg ha-1 ano-1 de P em um outro experimento. No experimento 
para a produção de fruto de pupunha, a altura total da planta não respondeu 
às adições de P entre 19,7 e 59 kg ha-1 ano-1 e adições de K entre 75 e 225 
kg ha-1 ano-1. Os níveis de P das folhas foram considerados estar acima dos 
níveis críticos propostos de 0,23 % para a terceira folha e de 0,16 % para a 
quinta folha. As plantas neste experimento, entretanto, mostraram sintomas 
evidentes de deficiência de Mg, que foi associado a um gradiente agudo 
decrescente da concentração de Mg da quinta à segunda folha. Os métodos 
de diagnósticos da folha padrão na maioria dos casos provaram ser menos 
úteis para mostrar o status de N e P das plantas e respostas de crescimento 
às adições de N e P. O P do solo determinado por extrações comuns foi em 
geral demasiado variável para a predição do crescimento.

158.

Falcão, M.A.; Clement, C.R.; Gomes, J.B.M. 2003. Fenologia e produtividade 
da sorva (Couma utilis) na Amazônia central. Acta Botânica Brasileira, 
17(4):541-547.
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RESUMO: A sorva ou sorvinha (Couma utilis (Mart.) Muell. Arg., Apocynaceae) 
é uma espécie amazônica de valor econômico, tanto como produtora de látex 
não elástico como de fruto comestível. O conhecimento de sua fenologia pode 
ajudar no planejamento e no manejo do plantio, bem como na comercialização 
dos frutos. Dez árvores de sorva num plantio homogêneo (plantadas em 
1980) foram observadas de 1984 a 1990. A floração iniciou-se em 1984, 
intensificando-se a partir de 1985, chegando a 8000 flores por árvore em 1988. 
No período ocorreram duas safras importantes durante o ano, embora em 1989 
tenha ocorrido três. Em 4 dos 7 anos de observações, a safra maior ocorreu 
durante o período das chuvas, e nos outros anos ocorreu no início do período 
seco. O vingamento médio anual de frutos variou de 10 % no primeiro ano 
(1984) até 25 % em 1989. Em 1986, as 10 sorveiras produziram, em média, 
2500 frutos, com peso médio de 15,5 g, permitindo uma estimativa de quase 
40 kg de frutos/árvore/ano e 15 t/ha numa densidade de 400 plantas/ha.

159.

Ferreira, S.A.N.; Gentil, D.F.O.; Silva, N.M. 2003. Danos de Conotrachelus 
dubiae (Coleoptera: Curculionidae) em frutos de camu-camu (Myrciaria 
dubia) na Amazônia central. Revista Brasileira de Fruticultura, 25(3):544-545.

RESUMO: No Brasil, a ocorrência de Conotrachelus dubiae O’Brien, 1995 
(Coleoptera: Curculionidae) em camu-camu [Myrciaria dubia (H.B.K.) 
McVaugh, Myrtaceae] tinha sido constatada somente em populações naturais. 
Relata-se sua ocorrência em um cultivo experimental, onde se avaliou os danos 
de C. dubiae em frutos de camu-camu, em diferentes graus de amadurecimento, 
entre 1999 e 2003. Os danos causados pela larva aumentaram com o 
amadurecimento dos frutos, havendo maior comprometimento da polpa do 
fruto (30 a 90 %) do que das sementes (7 %). A incidência desse inseto pode 
implicar em perdas quantitativas significativas na produção de camu-camu.

160.

Yuyama, L.K.O.; Aguiar, J.P.L.; Yuyama, K.; Clement, C.R.; Macedo, S.H.; 
Fávaro, D.I.T.; Afonso, C.; Vasconcellos, M.B.A.; Pimentel, S.A.; Badolato, 
E.S.G.; Vannucchi, H. 2003. Chemical composition of the fruit mesocarp of 
three peach palm (Bactris gasipaes) populations grown in Central Amazonia, 
Brazil. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 54:49-56.
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Composição química do mesocarpo de frutos de três populações de pupunha 
(Bactris gasipaes), crescendo na Amazônia central, Brasil.

RESUMO: A composição percentual, fibras alimentares solúveis e insolúveis, 
ácidos graxos e minerais foram determinados no mesocarpo das frutas de três 
populações de pupunha (Bactris gasipaes Kunth) da Amazônia central, Brasil. 
Os aminoácidos foram também determinados em uma das populações. Os níveis 
médios de proteína variaram de 1,8 a 2,7 %, os níveis de lipídios variaram de 3,5 
a 11,1 %, a fração livre de nitrogênio variou de 24,3 a 35 %, a fibra alimentar 
variou de 5,2 % a 8,7 %, e a energia variou de 179,1 a 207,4 kcal. Todos os 
aminoácidos essenciais, como também os não-essenciais, estavam presentes, 
com o triptofano e a metionina apresentando as concentrações médias mais 
baixas. O ácido olêeico mono-insaturado predominou no óleo, variando de 
42,8 a 60,8 %, e o ácido palmitico foi o ácido graxo saturado mais abundante, 
variando de 24,1 a 42,3 %. Entre os ácidos graxos essenciais, o ácido linoléico 
foi o mais abundante, com um máximo de 5,4 % em Pampa-8. Os elementos 
minerais mais importantes foram potássio, selênio e cromo, correspondendo 
respectivamente a 12 %, a 9 % e a 9 % das doses diárias recomendadas. 
Considerando o potencial nutricional da fruta, nós sugerimos sua inclusão mais 
freqüente na dieta da população amazônida.

161.

Yuyama, L.K.O.; Aguiar, J.P.L.; Yuyama, K.; Lopes, T.M.; Fávaro, D.I.T.; Bergl, 
P.C.P.; Vasconcellos, M.B.A. 2003. Teores de elementos minerais em algumas 
das populações de camu-camu.. Acta Amazonica, 33(4):949-954.

RESUMO: O camu-camu, caçari, ou araçá d’água (Myrciaria dubia (H.B.K.) 
McVaugh.) é um arbusto da família Myrtaceae, disperso em quase toda a 
Amazônia. É uma espécie tipicamente silvestre mas com grande potencial 
econômico e nutricional. Entretanto, no que se referem aos elementos 
minerais, poucas informações são disponíveis na literatura. Considerando 
a essencialidade dessas informações na nutrição humana e objetivando 
contribuir na elaboração de uma Tabela de composição de alimentos a 
nível regional e nacional, determinaram-se os elementos minerais em 
algumas populações de camu-camu, pela Técnica de Ativação com Nêutrons 
Instrumental. Verificou-se que em relação aos macroelementos minerais, 
nos frutos de camu-camu analisados, as maiores concentrações foram para 
potássio, com uma variação de (62,6 ± 0,4 a 144,1 ± 0,8 mg %) e cálcio (9,5 
± 0,3 a 10,6 ± 0,5 mg %). A concentração de sódio nos frutos foi baixa (90,7 
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± 16,5 mg %). A população Uatumã-9 apresentou maiores concentrações 
de zinco (472,0 ± 8,3 ug %), molibdênio (6,2 ± 0,6 ug %) e cromo (19,9 
± 1,7 mg %), seguido da população Uatumã-24 em cobalto (2,4 ± 0,03 mg 
%). Dessa forma, o consumo de camu-camu pode contribuir para atingir a 
ingestão adequada das recomendações de elementos minerais nos diferentes 
grupos populacionais da região amazônica.

162.

Yuyama, K.; Silva, F.M.S. 2003. Desenvolvimento inicial da pupunheira em 
monocultivo e intercalado com outras culturas anuais. Horticultura Brasileira 
21(1):15-19.

RESUMO: O cultivo da pupunheira para produção de palmito vem ganhando 
espaço como atividade agrícola amazônica, por seu potencial econômico 
e por ser adaptado às condições edafoclimáticas da região. O custo de 
implantação da cultura da pupunheira é elevado e o uso de culturas 
intercalares pode proporcionar redução no custo. Porém, torna-se necessário 
conhecer o efeito da intercalação sobre o desenvolvimento da pupunheira. 
Estudou-se o crescimento da pupunheira durante o período de fevereiro a 
outubro de 1996, intercalado com amendoim, arroz, sorgo e macaxeira, em 
contraste com o sistema de monocultivo (com e sem capina), avaliando-
se o rendimento das espécies intercaladas e o crescimento vegetativo 
da pupunheira no período. O delineamento experimental foi em blocos 
casualizados com seis tratamentos e quatro repetições. A melhor combinação 
foi a pupunha com amendoim, que proporcionou crescimento satisfatório 
nestes 11 meses, com melhor taxa de crescimento relativo e sem sintoma de 
deficiência. O amendoim produziu 2,1 t ha-1, o arroz 2,5 t ha-1, o sorgo 2,1 t 
ha-1 de grãos e a macaxeira 7,2 t ha-1 de raízes. Recomenda-se fazer estudos 
de adubação para diminuir a competição e favorecer o desenvolvimento 
da pupunheira em cultivos intercalados. É vantajoso intercalar pupunheira 
com espécies anuais no estádio de estabelecimento, com a finalidade de 
diminuir o custo de implantação.

163.

Alfaia, S.S.; Ayres, M.I.C. 2004. Efeito de doses de nitrogênio, fósforo e potássio 
em duas cultivares de cupuaçu, com e sem sementes na região da Amazônia 
Central. Revista Brasileira de Fruticultura, 26(2):320-325.
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RESUMO: Com o objetivo de estudar o efeito de doses de N, P e K na produção 
e na nutrição mineral de duas cultivares de cupuaçuzeiro (Theobroma 
grandiflorum), um experimento foi instalado em argissolo vermelho-amarelo 
na região da Amazônia Central. O delineamento experimental utilizado foi 
o de blocos casualizados, em parcelas subdivididas, com três repetições. Os 
tratamentos estudados nas parcelas foram: N1P1K1; N1P1K0; N1P0 K1; N0P1K1; 
N1P1K2; N1P2 K1 e N2 P1 K1; e, nas subparcelas, as duas cultivares de cupuaçu: 
com e sem sementes. As doses de 0, 1 e 2 de N, P e K foram, respectivamente, 
de 0, 60 e 120 kg ha-1 de N, na forma de uréia; 0; 100 e 200 kg ha-1 de P2O5, na 
forma de superfosfato triplo, e 0, 80 e 160 kg ha-1 de K2O, na forma de cloreto 
de potássio. O presente trabalho não possibilitou uma recomendação oficial 
de adubação para o cupuaçu, mas apresentou tendências das necessidades 
nutricionais da cultura. Considerando a produção média das três safras 
analisadas, não houve efeito da adubação nitrogenada na produção de 
frutos nas duas cultivares, assim como não houve com a dose mais elevada 
de fósforo. Contudo, os efeitos da aplicação de potássio apresentaram-se 
mais lineares e positivos, principalmente para a cultivar com sementes. Os 
menores valores de produção de frutos foram obtidos nos tratamentos com 
ausência de fósforo.

164.

Clement, C.R.; Weber, J.C.; van Leeuwen, J.; Astorga Domian, C.; Cole, 
D.M.; Arévalo Lopez, L.A.; Argüello, H. 2004. Why extensive research and 
development did not promote use of peach palm fruit in Latin America. 
Agroforestry Systems, 61:195-206.

Por que a pesquisa e desenvolvimento intensivo não estimularam o uso do 
fruto da pupunha na América Latina.

RESUMO: A pupunha (Bactris gasipaes) foi domesticada como cultivo frutícola 
pelos primeiros povos da Amazônia em sistemas agroflorestais tradicionais, 
mas esforços de pesquisa e desenvolvimento (P&D) até hoje não conseguiram 
transformar seu fruto em uma história moderna de sucesso. Na verdade, o 
fruto é uma batata arbórea, que concorre com amidos tradicionais em lugar de 
frutos suculentos. O esforço de P&D se concentrou mais na produção do que na 
transformação/processamento, na comercialização e no consumidor, deixando 
de preencher lacunas na cadeia de produção-comercialização. Demandas por 
consumidores estão recebendo maior consideração hoje, após 25 anos de P&D, 
mas a identificação clara do agricultor familiar como o cliente de P&D ainda 
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não é geral. Um excesso de grandes bancos de germoplasma tem orientado 
os programas de P&D na direção de empreendedores-empresários agrícolas 
em lugar de agricultores familiares, porém os programas não desenvolveram 
frutos com a qualidade e uniformidade que atendesse as exigências dos 
consumidores. As lições gerais aprendidas após 25 anos de P & D com pupunha 
que podem orientar o desenvolvimento de outras fruteiras indígenas são: 
1) identificar das demandas do mercado, seja de subsistência ou comercial; 
2) identificar os clientes e consumidores, e suas percepções do produto; 3) 
trabalhar com aspectos de segurança alimentar e nutricional das espécies, 
permitindo que os empreendedores sejam atraídos, em lugar de vice versa; 4) 
trabalhar com melhoramento das espécies em um projeto modesto, usando 
preferencialmente uma abordagem participatória que enfoque as demandas 
dos clientes; e 5) reavaliar periodicamente as prioridades.

165.

Yuyama, K.; Chavez-Flores,W.B.; Pereira, B.G.; Silva, I.A. 2005. Efeito da 
densidade de plantas e da adubação NPK na produção inicial de palmito de 
pupunheira. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 29:373-378.

RESUMO: Avaliaram-se os efeitos da densidade de plantas e doses de adubação 
na produção de palmito de pupunheira, em condições de campo, na Fazenda 
Yuricam, Rio Preto da Eva (AM). O delineamento experimental foi de blocos 
casualizados com três repetições, com os tratamentos em arranjo fatorial 3 
x 5, sendo avaliados os fatores: densidade de plantas (10000; 5000 e 3333 
plantas ha-1) e doses de adubação NPK (0-0-0; 112,5-12,5-90; 337,5-38-270; 
225-90-180, 225-25-180 em kg ha-1 de N, P2O5 e K2O, respectivamente). Os 
resultados do primeiro ano de produção de palmito, em termos de estipes 
colhidas, para efeito das doses de adubação NPK, foram: 225-90-180 (66 %); 
225-25-180 (57 %); 337,5-38-270 (50 %); 112,5-12,5-90 (26 %); 0-0-0 (1 %) 
- os números entre parênteses indicam os percentuais de plantas coletadas 
em relação às plantadas - e para efeitos de densidade: 3.333 plantas ha (58 
%); 5000 plantas ha-1 (28 %); 10000 plantas ha-1 (40 %). O tempo médio para 
extração de palmito foi menor na densidade de 3333 plantas ha-1 (18,4 meses) 
e na dose de adubação NPK de 225-90-180 (18,1 meses). O efeito simples 
da adubação NPK dentro da densidade (10000 plantas há) com a adubação 
225-90-180 e 225-25-180 apresentou maior produção de palmito, com 841 e 
779 kg ha-1 e de 1.154 e 1.223 kg ha-1 de estipe tenro, respectivamente, nas 
duas adubações.
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166.

Monjeló, L.A.S; Castrillón, A.L. Freitas, M.J.M. 1977. Incidência de fungos 
em sementes de Manhiot esculenta Crantz. Acta Amazonica, 7(4):455-458.

RESUMO: Foi estudada a incidência de fungos em sementes de cinco variedades 
de mandioca do Amazonas e de São Paulo Aspergilus e Penicillium foram 
os gêneros mais comuns encontrados em todas as variedades. A variedade 
Amazônica “Pore”, foi a menos susceptivel das variedades analisadas 
para o desenvolvimento de fungos A mais afetada foi “Yara x Vassouras”, 
proveniente de São Paulo. Não foram observadas diferenças entre os três tipos 
de tratamentos quanto ao desenvolvimento de fungos em sementes. Não 
houve, também, diferenças significativas quanto ao desenvolvimento desses 
microrganismos em sementes armazenadas e naquelas usadas imediatamente 
após a deiscência abrupta.

167.

Kitajima, E.W.; Noda, H.; Lin, M.T.; von der Pahlen, A. 1979. Levantamento 
preliminar de viroses de plantas cultivadas nos arredores de Manaus, AM. 
Acta Amazonica, 9(4):633-640.

RESUMO: Um levantamento preliminar de viroses de plantas cultivadas nos 
arredores de Manaus foi feito em março de 1977. Diversas propriedades 
particulares e campos experimentais foram inspecionados, anotando-se 
as plantas exibindo sintomatologia suspeita. A verificação da sua possível 
etiologia viral foi feita através de testes de transmissão, serologia e exames 
electrono-microscópicos. Foram constatadas diversas viroses em tomateiro, 
pimentão, quiabeiro, feijoeiro, cucurbitáceas, soja, feijão-de-asa, milho, 
etc. Como regra geral, ao contrário do que sucede no Sul do País, as viroses 
transmitidas por afídeos foram de ocorrência rara, presumivelmente porque as 
condições climáticas da região seriam desfavoráveis à biologia desses insetos.

RETORNAR AO SUMÁRIO
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168.

Kitajima, E.W.; Noda, H.; Lin, M.T.; Costa, C.L. 1979. Um mosaico em feijão-
de-asa (Psophocarpus tetragonolobus) causado por um isolado do subgrupo 
severo do vírus do mosaico de Vigna. Fitopatologia Brasileira, (4):519-524.

RESUMO: Relata-se a ocorrência natural do vírus do mosaico de vigna, 
infetando plantas de feijão-de-asa (Psophocarpus tetragonolobus) e causando 
mosaico, embolhamento e deformação nas folhas. Esta constatação foi feita 
numa das estações experimentais do Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia, em Manaus, AM. A identificação deste isolado, do subgrupo severo 
do vírus do mosaico de Vigna foi baseada em testes de transmissão, círculo 
de hospedeiras, microscopia eletrônica e serologia.

169.

Alves, M.L.B.; Chávez-Flores, W.B. 1982. Testes preliminares para o controle 
da podridão negra da pupunha (Bactris gasipaes H.B.K.). Acta Amazonica, 
12(3):499-502.

RESUMO: Procurando determinar a concentração de esporos do fungo 
Thielaviopsis paradoxa agente etiológico de podridão negra em frutos de 
pupunha (Bactris gasipaes H.B.K.), inocularam-se frutos com e sem pedúnculo 
nas concentrações de 107, 205, 101 esporos/ml. Observou-se que os frutos que 
apresentam pedúnculo e necessitam de uma concentração de 107 esporos/ml 
para que 100 % destes sejam infectados. Os que apresentaram pedúnculo e 
sementes foram mais sensíveis à infecção. No controle in vitro testaram-se 
os fungicidas Benomyl, Triadimefon, Zineb e Maneb a 25, 50, 75 e l00 ppm 
em meio BDA. A melhor eficiência no controle de doença foi obtida com 
Benomyl em todas as concentrações estudadas. Triadimefon não foi eficiente 
a 100 ppm´s e os demais fungicidas não controlaram o crescimento do fungo.

170.

Alves, M.L.B.; Paiva, W.O.; Assis, L.A.G. 1982. Incidência de mancha púrpura 
(Alternaria porri Ell. Cif.) em cultivares e híbridos de cebola (Allium cepa L.) 
em Manaus, AM. Acta Amazonica, 12(4):673-676.

RESUMO: Avaliou-se, em Manaus, AM, a intensidade do ataque de Alternaria 
porri em híbridos e cultivares de cebola (Allium cepa L.) A doença ocorreu 
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naturalmente e efetuaram-se as observações ao final do ciclo vegetativo. 
Considerou-se o total de plantas avaliadas como 100 % e as plantas, de acordo 
com a porcentagem de infecção, foram enquadradas nas seguintes classes: I. 
(0-10 %): II. (10-30 %); III (30-50 %); IV (50-70 %) e V(> 70 %). O híbrido 
(Px-76) foi o único a apresentar plantas na classe com 0-10 % de infecção. Os 
cultivares Barreiro Roxa, Pira Lopes, Pira Tropical, Pira Rosa e Pira Ouro e o 
híbrido Px-25 mostraram um comportamento semelhante com 39,03 a 48,17 
% das plantas enquadradas na classe III (30-50 % de infecção). O híbrido 
Px-31 foi o mais suscetível, apresentando 50 % das plantas na última classe, 
ou seja, com valores de infestação superiores a 70 %.

171.

Alves, M.L.B.; Batista, M.F. 1983. Ocorrência de antracnose em pupunha. 
Acta Amazonica, Comunicação, 13(3-4):705.

RESUMO: Uma mancha na folha de pupunha (Bactris gasipaes H.B.K.) foi 
observada em Manaus, Brasil, reduzindo o vigor da planta na casa de 
vegetação. O agente causal foi identificado como Colletotrichum gloesporioides 
Penz. A doença é caracterizada inicialmente por manchas irregulares na 
folha, começando da borda do peciolo e expandindo em direção ao centro 
do mesmo. Inoculação artificial confirmou sua patogenicidade. Esta é a 
primeira ocorrência registrada de mancha na folha de pupunha causada por 
C. gloesporioides.

172.

Alves, M.L.B.; Takatsu, A. 1984. Variabilidade em Xanthomonas campestris 
pv. manihotis. Fitopatologia Brasileira, 9(3):485-494. 

RESUMO: Trinta e duas amostras de Xanthomonas campestris pv. manihotis 
obtidas de diferentes regiões do Brasil e do Centro Internacional de Agricultura 
Tropical — CIAT, Colombia, foram estudadas quanto à sua atividade amilolítica, 
hipersensibilidade em folha de mandioca e avaliou-se o possível correlacionamento 
destas características como o nível de virulência dos isolamentos. A amilase se 
fêz presente em todas as amostras, variando, no entanto, sua concentração nos 
diferentes isolamentos. Não foi observada nenhuma correlação da atividade 
amilolítica ao nível de virulência dos isolamentos testados assim como à distribuição 
geográfica destes. Observou-se ausência de reação de hipersensibilidade à 
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Xanthomonas campestris pv. manihotis em folha de mandioca mesmo quando 
cultivares resistentes foram infiltradas com uma suspensão de uma amostra de 
baixa virulência. Contudo, verificou-se que infiltração da suspensão bacteriana 
nas folhas de mandioca é um método rápido de teste de patogenicidade nos 
trabalhos de identificação de Xanthomonas campestris pv. manihotis. O teste 
de patogenidade foi realizado em casa de vegetação sem condições ambientes 
controladas, a partir do método de palito que consiste em introduzir um palito-
de-dente previamente imerso em suspensão bacteriana, na gema apical de cada 
planta-teste. Quarenta e cinco dias após a inoculação foi possível diferenciar 
cinco níveis de virulência baseando-se nas diferentes reações causadas pelos 
isolamentos nas duas cultivares diferenciais de mandioca usadas — variedade 
Mamão medianamente resistente e Sutinga, medianamente susceptível. As 
origens dos isolamentos virulentos ou pouco virulentos não estão restritas às 
regiões geográficas distintas. Eles podem ser encontrados tanto nas áreas onde 
a bacteriose é o grande fator limitante da produção de mandioca assim como 
nas regiões norte e nordeste do Brasil onde esta moléstia não constitui problema 
significativo para esta cultura. A inoculação com palito utilizando apenas duas 
variedades diferenciais é um método simples e econômico que possibilita a 
execução de trabalhos de avaliação dos níveis de virulência de grande número 
de isolamentos de Xanthomonas campestris pv. manihotis em condições de casa 
de vegetação ou telado coberto, sem controle de temperatura e umidade do ar.

173.

Lourd, M.; Alves, M.L.B. 1986. A mancha zonada da gravioleira (Annona 
muricata) causada por Sclerotium coffeicolum, nova doença na região de 
Manaus. Fitopatologia Brasileira, 11:1015-1017. 

RESUMO: Uma nova doença foliar foi observada em 1985 em diferentes pomares 
do município de Manaus, provocando severo desfolhamento na gravioleira. 
Devido aos sintomas que apresenta, a doença foi descrita sob o nome de 
“mancha zonada”, e o patógeno foi identificado como o fungo Sclerotium 
coffeicolum. Sua patogenicidade foi comprovada através de inoculações em 
folhas destacadas de gravioleira, cafeeiro, jaqueira e mangueira.

174.

Lourd, M.; Alves, M.L.B.; Bouhot, D. 1986. Análise qualitativa e quantitativa 
de espécies de Pythium patogênicas dos solos no município de Manaus. I. 
Solos de terra firme. Fitopatologia Brasileira, 11:479-485.
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RESUMO: Através de um teste biológico foi avaliada a presença de Pythium em 
118 amostras de solos de terra firme do Município de Manaus. Verificou-se 
que o fungo se encontra presente tanto em solos cultivados como em solos 
de floresta primária. Devido à presença de P. aphanidematum que se mostrou 
patogênica em relação à planta teste (pepino cv. Aodai Nazaré) utilizada no 
diagnóstico destes solos, as amostras de solos cultivados apresentaram um 
potencial infeccioso mais elevado.

175.

Lourd, M.; Alves, M.L.B. 1987. Lista de hospedeiros e etiologia da queima-
do-fio das plantas frutíferas na região Amazônica. Fitopatologia Brasileira, 
12(1):88-89.

RESUMO: Observações realizadas em 1985 na coleção de fruteiras do INPA 
e nos pomares do município de Manaus mostraram que a queima-do-
fio pode afetar um grande número de plantas frutíferas. Uma lista de 27 
espécies atacadas pela doença foi estabelecida. Dois fungos apresentando 
características muito similares podem provocar a queima-do-fio: Pellicularia 
koleroga e Marasmius scandens. Dentre os dois patógenos, P. koleroga é o 
mais comum na região.

176.

Lourd, M.; Alves, M.L.B.; Bouhot, D. 1987. Análise qualitativa e quantitativa 
de espécies de Pythium patogênicas nos solos da região de Manaus. II. Solos 
de várzea. Fitopatologia Brasileira, 12:215-218.

RESUMO: Através de um teste biológico, foi avaliada a presença de Pythium 
em 41 amostras de solos de várzea da região de Manaus. Todos os solos 
analisados estavam infestados por Pythium, sendo 85 % por P. aphaniderm 
atum. A análise quantitativa do potencial infeccioso mostrou que, na maioria, 
os solos classificaram-se como média e altamente infestados, independente 
da cobertura vegetal e do tipo de cultura desenvolvida. Comparando com a 
situação sanitária dos solos de terra firme, a várzea parece ser um ecossistema 
que favorece as Pythiaceae devido às suas características edáficas e à sua 
antiga vocação agrícola.
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177.

Lourd, M.; Noda, H.; Alves, M.L.B. 1988. Principais fungos e bactérias 
patogênicos das plantas olerícolas na região de Manaus. Fitopatologia 
Brasileira, 13(1):25-27.

RESUMO: Observações fitossanitárias foram conduzidas durante dois anos 
sobre as culturas olerícolas da região de Manaus para identificar os principais 
patógenos. O levantamento foi realizado sobre a maioria das espécies 
plantadas na região, seja: alface, beringela, cebola, cenoura, couve e repolho, 
feijão caupi, pepino, pimenta e pimentão, quiabo e tomate. Os patógenos 
do solo mostraram-se mais freqüentes e prejudiciais do que os patógenos 
das partes aéreas, com a exceção de Corynespora cassicola do tomate que 
constitui um grave problema nessa cultura. Além da lista dos principais 
patógenos observados, alguns comentários foram feitos sobre a ecologia e a 
epidemiologia das doenças das hortaliças na região. 

178.

Leroy, M.; Lourd, M. 1989. Doença foliar do tomateiro, causada por 
Corynespora cassiicola em Manaus. Fitopatologia Brasileira, 14(1):32-36.

RESUMO: Após ter verificado que Corynespora cassiicola era o principal 
patógeno responsável pela doença foliar do tomateiro em três plantações 
dos arredores de Manaus, a sintomatologia detalhada foi descrita. A doença 
desenvolve-se sobre folhas, frutos, flores e caule, traduzindo-se por manchas 
necróticas características. Os caráteres morfológicos do fungo e a mensuração 
dos conidióforos e dos conídios apresentaram-se conformes ao padrão da 
espécie. A patogenicidade do isolado do tomateiro foi comprovada através de 
inoculações experimentais conduzidas em casa de vegetação sobre plântulas 
e plantas jovens. A doença causada por C. cassiicola é agora perfeitamente 
identificada e apresenta-se como a principal doença foliar do tomateiro na 
região de Manaus.

179.

Alves, M.L.B.; Tanaka, M.A.S.; Menten, J.O.M.; Nunes, M.E.T. 1990. Inibição 
do crescimento micelial de Pyricularia oryzae de trigo e arroz por Bacillus 
spp. Fitopatologia Brasileira, 15(1):28-31.
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RESUMO: Bacillus spp. isolados de trigo e arroz foram testados quanto à 
eficiência em inibir o crescimento micelial de Pyriculana oryzae de trigo 
e de arroz, através da técnica de pareamento das colônias em placas de 
Petri contendo BDA. As avaliações foram realizadas medindo-se o raio 
das colônias do patógeno e do halo de inibição formado, calculando-se a 
porcentagem de inibição do crescimento. Verificou-se que os isolados de 
Bacillus spp. inibiram o crescimento tanto dos isolados de arroz como de 
trigo. A eficiência dos isolados do antagonista não foi correlacionada com a 
sua origem, ou seja alguns isolados oriundos de arroz mostraram-se bastante 
eficientes para os 4 isolados de P. oryzae testados, enquanto que um isolado 
oriundo de trigo mostrou-se o menos eficiente. Constatou-se ainda que após 
32 dias as substâncias antibióticas produzidas pelos isolados do antagonista 
encontravam-se metabolicamente ativas em testes realizados com discos de 
meio de cultura retirados dos ensaios “in vitro”.

180.

Pereira, H.S.; Alves, M.L.B.; Lourd, M. 1991. Caracterização de isolados 
de Rhizoctonia solani Kuhn. no Municipio de Manaus-AM. Revista da 
Universidade do Amazonas, Série Ciências Agrárias, 1:23-32. 

RESUMO: Estudou-se a variabilidade das características morfológicas e taxa 
de crescimento in vitro, agrupamento anastomósico e a patogenicidade de 16 
isolados de Rhizoctonia solani Kuhn. obtidos no município de Manaus. As 
variações quantitativas e qualitativas da patogenicidades dos isolados foram 
determinadas através de inoculações em sementes e hipocótilos de plantas de 
pepino (Cucumis sativus). Todos os isolados que em campo causaram sintomas 
de podridão úmida nas folhas inferiores de olerícolas foram enquadrados 
no grupo AG-1, possuíam escleródio sem abundância, não formaram fase 
perfeita e causaram “damping-off” tanto em pré como em pós-emergência. Os 
isolados obtidos de culturas perenes causavam um tipo de sintoma comum, 
a mancha areolada das folhas, foram enquadrados nos grupos AG-2 e AG-4, 
não formaram escleródios sobre as folhas atacadas apresentaram formação de 
basídios e basidiósporos e não causaram “damping-off” de pós-emergência. 
Os resultados demonstraram haver associação entre a morfologia taxa de 
crescimento e grupo anastomosado dos isolados mas não em termos de padrão 
e grau de patogenicidade.
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181.

Coelho Netto, R.A.; Marenco, K.R.; Pereira, B.G.; Noda, H.; Boher, B. 
2000. Ocorrência de murcha bacteriana em moringa causada por Ralstonia 
solanacearum. Fitopatologia Brasileira, 25(4):670.

RESUMO: Plantas de raiz forte (Moringa oleifera) com sintomas de murcha 
foram observadas em uma área experimental localizada perto de Manaus. 
O patógeno foi isolado do tecido vascular e identificado como Ralstonia 
solanacearum, biovar I, raça 1. A inoculação de plantas saudaveis de raiz 
forte reproduziu os sintomas observados no campo, e a bactéria foi re-isolada. 
Oito isolados de R. solanacearum das plantas de raiz forte foram também 
patogênicas ao tomate (Lycopersicum esculentum), a pimentão (Capsicum 
annuum) e a beringela (Solanum melongena). Este é o primeiro relato de 
murcha bacteriana em plantas de raiz forte por R. solanacearum no Brasil.

182.

Coelho Netto, R.A.; Dhingra, O.D. 2001. Germinação de clamidósporos de 
Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli na rizosfera de plantas hospedeiras. 
Summa Phytopathologica, 27(1):65-68.

RESUMO: Sementes de 12 espécies hospedeiras de Fusarium oxysporum f. sp. 
phaseoli foram postas para germinar em solo contendo cladósporos desse 
patóogeno produzidos artificialmente, em extrato de solo. Após uma semana, 
quantificou-se no solo da rizosfera das plantas, a germinação dos clamidósporos 
coloridos com rosa bengala. O maior percentual de clamidósporos germinados 
foi observado nas rizosferas de Crotalaria spectabilis, C. juncea, Phaseolus 
lunatus e Glycine max. Espécies como Dolichos lablad, Mucuna aterrima, 
Zea mays, Oryza sativa e Phaseolus vulgaris não afetaram a germinação dos 
clamidósporos e esta independe da suscetibilidade do hospedeiro ao patógeno. 

183.

Coelho Netto, R.A.; Noda, H.; Boher, B. 2001. Melanthera discoidea: um novo 
hospedeiro de Ralstonia solanacearum. Fitopatologia Brasileira, 26(4):781.

RESUMO: Melanthera discoidea, um membro da família Asteraceae, é uma erva 
comum nas areas de produção de vegetais no Estado do Amazonas, Brasil. 
Plantas de Melanthera discoidea com sintomas de murcha foram observadas em 
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três distritos municipais nesse Estado. O patógeno foi isolado do tecido vascular 
e identificado como Ralstonia solanacearum, raça I, biovars I e III. A inoculação 
de plantas saudáveis de M. discoidea reproduziu os sintomas observados no 
campo, e a bactéria foi reisolada. As linhagens da bactéria isoladas foram também 
patogênicas ao tomate (Lycopersicon esculentum), à pimentão (Capsicum 
annuum), à batata (Solanuni tuberosum) e à berinjela (Solanum melongena) e 
não foram patogênicas à banana (Musa sp.). Este é o primeiro relato de murcha 
bacteriana em plantas de M. discoidea causadas por R. solanacearum.

184.

Dhingra, O.D.; Coelho Netto, R.A. 2001. Reservoir and non-reservoir hosts of 
bean-wilt pathogen, Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli. J. Phytopathology, 
149:463-467.

Hospedeiros depositários e não depositários do patógeno da murcha do feijão, 
Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli.

RESUMO: A capacidade de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli multiplicar-se nas 
raízes de 12 espécies de plantas não hospedeiras foi determinada com o objetivo 
de selecionar candidatas para rotação de cultivos e/ou adubação verde em campos 
de feijão infestados. As plantas foram inoculadas no estágio de mudas por um 
mutante do patógeno resistente a Benomyl usando a técnica de mergulho da raiz 
e transplante para solo natural. O número de unidades formando colônias por 
grama de tecidos de raízes secas (cfu/g) foi determinado no estágio da floração. 
Quantitativamente, a colonização da raiz diferiu muito entre as espécies de 
planta. As raízes e as hastes inferiores de Dolichos lablab, Phaseolus lunatus, 
Mucuna aterrima, Canavalia ensiformis e Vigna unguiculata foram as mais 
compatíveis com o patógeno, e aqueles de Sorghum bicolor, Crotalaria juncea, 
Oryza sativa e Zea mays foram as menos compatíves. Nenhum sintoma de doença 
se desenvolveu em qualquer das espécies. A germinação de clamidosporas na 
rizosfera também diferiu significativamente entre as espécies. Não havia nenhuma 
correlação entre a porcentagem de germinação de clamidospora na rizosfera e o 
grau de colonização da raíz. A maioria das espécies recomendadas para adubação 
verde em campos de feijão permitiu a colonização extensiva da raiz e da haste 
por F. o. f. sp. phaseoli e foram consideradas como hospedeiras de reserva. Todas 
as três espécies de gramíneas testadas e C. juncea foram classificadas como 
não-hospedeiras de reserva, porque o patógeno não colonizou a haste e sua 
multiplicação nas raízes foi muito baixa. Estas espécies de planta parecem ser 
boas candidatas para a avaliação a longo prazo no campo para determinar a sua 
utilidade em um manejo integrado da murcha do feijão causada por Fusarium.
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185.

Coelho Netto, R.A.; Assis, L.A.G. 2002. Coleus barbatus: um novo hospedeiro 
de Ralstonia solanacearum. Fitopatologia Brasileira, 27(2):226.

RESUMO: O Coleus barbatus, geralmente conhecido como “falso boldo”, 
pertence à família das Laminaceae e tem propriedades cardiotónicas e 
analgésicas. Plantas de C. barbatus desenvolvendo sintomas de murcha foram 
observadas em um jardim doméstico situado em Manaus, AM, Brasil. Um 
patógeno vascular foi isolado e identificado como Ralstonia solanacearum, 
biovar N2, raça 1. A inoculação de plantas saudáveis de C. barbatus produziu 
os sintomas observados no campo, e a bactéria foi re-isolada. As linhagens 
da bactéria isoladas causaram murcha em tomate (Lycopersicon esculentum), 
batata (Solanum tuberosum), pimentão (Capsicum annuum) e beringela 
(Solanum melongena), e necrose em plantas de pepino (Cucumis sativus). 
As linhagens não foram patogênicas à plantas de banana (Musa sp.). Este é 
o primeiro relato de murcha bacteriana em C. barbatus.

186.

Coelho Netto, R.A.; Noda, H. Boher, B. 2003. Agressividade de isolados de 
Ralstonia solanacearum provenientes de solanáceas no Estado do Amazonas. 
Summa Phytopathologica, 29(2):208-211.

RESUMO: A agressividade de 41 isolados de Ralstonia solanacearuni obtidos de 
solanáceas, em 16 municípios do estado do Amazonas, foi avaliada através da 
inoculação de tomateiros resistentes (cv. Yoshimatsu) e susceptíveis (cv. Santa 
Cruz Kada) à murcha bacteriana. Os tomateiros, com sete semanas de idade, 
foram inoculados em casa-de-vegetação através da deposição de 5,5 mL de 
suspensão bacteriana, ajustada para 108 ufc/mL, sobre as raízes de cada planta, 
cortadas com um escalpelo. As avaliações de incidência da doença foram feitas 
do segundo ao vigésimo dia após a inoculação, em dias alternados, através 
da contagem do número total de folhas e do número de folhas murchas nas 
plantas. Com os dados de percentual de folhas murchas por planta para cada 
par hospedeiro/isolado, calculou-se a área abaixo da curva de progresso da 
doença (AACPD) que foi usada como indicador da agressividade do isolado. 
Sessenta e nove porcento dos isolados mais agressivos ao tomateiro ‘Santa Cruz 
Kada’ foram da biovar 3 e os dois mais agressivos ao tomateiro ‘Yoshimatsu’, 
da biovar 1. A variedade Yoshimatsu, de modo geral, apresentou menor índice 
de doença. Não se conseguiu, com base nos dados obtidos, concluir sobre a 
existência de correlação entre biovar e agressividade.
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187.

Coelho Netto, R.A.; Ferreira, F.A.; Assis, L.A.G. 2003. Cylindrocladium pteridis, 
agente causal de mancha foliar em Caryota mitis. Fitopatologia Brasileira, 
28(5):569.

RESUMO: A palmeira rabo-de-peixe (Caryota mitis Loureiro, Arecaceae) é uma 
espécie utilizada com fins paisagísticos. Em 2002, em viveiro e em plantas 
adultas na cidade de Manaus, AM, foi observada a ocorrência de manchas 
foliares circulares a elipsoidais ou irregulares, de coloração parda, com bordas 
escuras, terminadas por um halo clorótico. Da periferia das lesões isolou-se um 
fungo que apresentava conídios hialinos, cilíndricos, e unicelulares medindo 
60 a 110 µm x 3,6 a 6,0 µm, haste com vesícula apical clavada e produção de 
microesclerócios junto ao micélio e que foi identificado como Cylindrocladium 
pteridis Wolf. A sua patogenicidade foi confirmada em folhas de mudas de C. 
mitis onde os primeiros sintomas surgiram aos quatro dias da inoculação e o 
fungo foi reisolado em BDA. Este é o primeiro relato da ocorrência de mancha 
foliar, causada por Cylindrocladium pteridis em Caryota mitis.

188.

Coelho Netto, R.A.; Pereira, B.G.; Noda, H.; Boher, B. 2003. Caracterização 
de isolados de Ralstonia solanacearum obtidos de tomateiros em várzea e 
em terra firme, no Estado do Amazonas. Fitopatologia Brasileira, 28:362-366.

RESUMO: A variabilidade de isolados de Ralstonia solanacearum, provenientes 
de tomateiros (Lycopersicon esculentum) do Estado do Amazonas, foi estudada 
com relação à agressividade, à sensibilidade a bacteriocinas e às características 
bioquímicas. Três experimentos foram estabelecidos em áreas naturalmente 
infestadas com R. solanacearum sendo um em terra firme, em 1998, e dois 
em uma mesma área de várzea, em 1998 e em 2000. Em cada experimento, 
200 mudas de tomateiros da cv. Yoshimatsu (resistente) e 200 da cv. Santa 
Cruz Kada (susceptível) foram plantadas alternadas em um espaçamento de 
1 m entre fileiras e 0,5 m entre plantas. Semanalmente, isolou-se a berinjela 
a partir de plantas apresentando sintomas de murcha. Obtiveram-se nos três 
experimentos, 267 isolados pertencentes aos biovares 1 (67,8 %) e 3 (32,2 
%). Em terra firme, 80,4 % dos isolados obtidos eram do biovar 1 enquanto 
que em várzea, os isolados do biovar 1 foram 37,4 e 87,8 %, nos ensaios de 
1998 e 2000, respectivamente. Com base na sensibilidade a bacteriocinas os 
isolados foram divididos em sete grupos, sendo que dois deles englobaram 
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80,5 % do total de isolados. Através da relação apresentada plantas de tomate, 
de beringela (Solanum melongena) e de pimentão (Capsicum annuum), 
inoculadas um mês após a semeadura, a agressividade de isolados selecionados 
foi avaliada. Os isolados do biovar 1 foram mais agressivos sobre tomateiros 
que os do biovar 3. Esses últimos, no entanto, foram mais agressivos sobre 
pimentão e berinjela. Em várzea, as plantas da cv. Yoshimatsu tiveram 50,5 
% de mortalidade contra 22,5 % firme, comprovando a importância do fator 
ambiente na ocorrência da doença.

189.

Coelho Netto, R.A; Pereira, B.G.; Noda, H.; Boher, B. 2004. Murcha bacteriana 
no Estado do Amazonas, Brasil. Fitopatologia Brasileira, 29(1):21-27.

RESUMO: Durante 1998 e 2000, a incidência de murcha bacteriana causada 
por Ralstonia solanacearum foi registrada em 25 municípios do Estado do 
Amazonas. A bactéria foi encontrada nas seguintes espécies vegetais: Capsicum 
annuum; C. chinense, C. frutescens, Cucumis sativus, Heliconia sp., Lycopersicon 
esculentum, Melanthera discoidea, Moringa oleifera, Musa sp., Solanum 
melongena, S. gilo, e S. nigrum. Em tomateiros (Lycopersicon esculentum), a 
murcha bacteriana estava presente em todos os plantios. Em bananeiras (Musa 
spp.), a incidência do Moko foi menor nas várzeas dos rios Madeira e Negro 
do que nas dos rios Solimões e Amazonas. Caracterizaram-se 320 isolados de 
R. solanacearum, obtidos no levantamento, com relação a raça e a biovar. A 
biovar 1 predominou em todos os hospedeiros, com exceção de C. annuum e C. 
chinense, onde estirpes da biovar 3 foram a maioria. Apenas 7,8 % das estirpes 
foram da biovar N2. A sensibilidade de 56 estirpes da raça 1 a 23 bacteriocinas 
foi avaliada. As estirpes da biovar 3 apresentaram uma menor variabilidade, na 
sensibilidade a bacteriocinas do que as estirpes das biovares 1 e N2.

190.

Coelho Netto, R.A.; Assis, L.A.G. 2004. Queima de folhas em Ficus pumila 
L. (hera unha-de-gato) causada por Sclerotium rolfsii no Amazonas, Brasil. 
Summa Phytopathologica, 30(4):506-506.

RESUMO: A hera unha-de-gato (Ficus pumila L.) é uma planta bastante utilizada 
no Brasil com fins paisagísticos. Em plantas dessa espécie, na cidade de 
Manaus, foram observadas manchas foliares de coloração parda, arredondadas 
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a irregulares, concêntricas, com bordas de coloração marrom escuro, que se 
desenvolviam rapidamente e causavam desfolhamento. Na superfície abaxial 
das folhas foi notada a presença de micélio claro e escleródios marrons de 
fungo que foi isolado e identificado como Sclerotium rolfsii Sacc. Em testes 
de patogenicidade em mudas de F. pumila obteve-se reprodução dos sintomas 
e, a partir desses, o fungo foi re-isolado completando-se os postulados de 
Koch. Este se constitui no primeiro relato da ocorrência de queima de folhas 
causada por Sclerotium rolfsii em Ficus pumila, no Brasil. 
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191.

St. John, T.; Machado, A.D. 1978. Evidência da ação de microrganismos na 
ramificação de raízes. Acta Amazonica, 8(1):9-11.

RESUMO: A proliferação de raízes em matéria orgânica é um componente 
importante no ciclo de nutrientes nas florestas tropicais úmidas. Neste trabalho 
foi realizada uma tentativa de definir um possível mecanismo de controle 
dessa proliferação. Folhas parcialmente decompostas da leguminosa Clitoria 
racemosa foram esterilizadas e colocadas em vidros com plântulas da mesma 
espécie. Uma metade dos vidros foi inoculada com terra contendo bactérias 
e fungos da liteira. A outra metade recebeu porções do material esterilizado. 
As plântulas com inóculos vivos produziram em média 106 ± 30 pontas de 
raiz por plântula, enquanto as com inóculo esterilizado produziram 60 ± 12 
pontas de raiz. Concluiu-se que um componente biótlco da matéria orgânica 
decomposta é capaz de induzir ramificacão de raízes, provavelmente por 
meio de um hormônio como etileno ou auxina.

192.

St. John, T.; Machado, A.D. 1978. Efeitos da profundidade e do sistema de 
manejo de um solo de terra firme (latossolo) em infestações por micorrizas. 
Acta Amazonica, 8(2):139-141.

RESUMO: Simbioses micorrizais do tipo vesicular-arbuscular são muito 
importantes na nutricão mineral de plantas econômicas e nativas. Não 
obstante exista muita especulacão sobre o papel desses fungos em ambientes 
tropicais, a distribuição e ecologia deles nesta região é pouco conhecida. 
Neste estudo, foi realizado um levantamento para determinar os efeitos de 
quatro sistemas de manejo e três profundidades de solo na proporção de 
raízes infestadas, número de esporos e número de raízes por unidade de área 
de uma superficie vertical em um perfíl de solo. Não havia diferença entre 
sistemas de manejo na proporção de raízes infestadas ou número de raízes 
infestadas ou número de esporos. Na parcela de floresta havia mais raízes 
no solo superior. Havia um grande efeito de profundidade na proporção de 
raízes infestadas e número de raízes em todos os sistemas de manejo.

RETORNAR AO SUMÁRIO
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193.

Magalhães, F.M.M.; Patriquin, D.; Dobereiner, J. 1979. Infection of field grown 
maize with Azospirillum spp. Revista Brasileira de Biologia, (3):587-596.

Infecção por Azospirillum spp. em cultivo de milho.

RESUMO: Para confirmar a importância de Azospirillum spp. na fixação de 
nitrogênio atmosférico e talvez em outros passos do metabolismo do nitrogênio 
em raízes de milho,  contagens (MPN) desta bactéria foram feitas durante 
todo o ciclo de crescimento de milho, crescido em condições de campo. Para 
verificar se números desta bactéria nas raízes, correspondiam a variações 
na atividade da nitrogenase (NA) contamos Azospirilum spp. em raízes não 
esterilizadas e esterilizadas ( 30 segundos e 1 hora em cloramina-T sol. 1 
%), de milho plantado em 5 períodos sucessivos, representando os vários 
estágios de crescimento que interferem na NA. Números altos (107/g raiz seca) 
de Azospirillum spp. foram encontrados durante todo o ciclo em raízes não 
esterilizadas. Raízes esterilizadas superficialmente continham números mais 
baixos (105) durante o crescimento vegetativo, mas alcançavam números que 
se aproximavam daqueles obtidos em raízes não esterilizadas, no período 
reprodutivo (emissão do pendão) e na fase do enchimento de grãos quando 
a NA é mais alta. O exame microscópico de pedaços de raízes adventícias 
tratados com TTC revelou que cerca de 10 % dos pedaços de raízes do período 
vegetativo estavam infectadas no cilindro central com bactérias redutora do 
TTC. No período de enchimento de grãos 84 % dos pedaços de raízes estavam 
infectados, sugerindo que alta NA está associada a maior infecção do tecido 
central da raiz. Bactérias redutoras do TTC foram também observadas nos vasos 
do xilema em regiões nodais do colmo, e Azospirillum foi isolado de tecidos 
internos do colmo, sugerindo que as infecções da raiz se estendem para o 
colmo. Bactérias redutoras do TTC foram ainda observadas dentro e entre as 
células de pedaços do ápice de raízes indicando que as infecções do cilindro 
central podem ocorrer via infecção apical sem rompimento da endoderme.

194.

St. John, T. 1980. Tamanho de raiz, pêlos radiculares e infecção por micorrizas: 
um reexame da hipótese de Baylis com árvores tropicais. Acta Amazonica, 
10(1):141-145.

RESUMO: Uma série de 89 espécies da floresta brasileira, nas quais as 
características da raiz e a condição da micorriza V-A eram conhecidas, foram 
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usadas para testar um aspecto da hipótese de raiz magnolióide de Baylis. Um 
teste estatístico não-paramétrico mostrou uma significativa associação entre 
as características da raiz magnolióide e a infecção por micorriza V-A.

195.

St. John, T. 1980. A survey of micorrhizal infection in an Amazonian rain 
forest. Acta Amazonica, 10(3):527-533.

Um levantamento de infecção micorrízica na floresta Amazônica.

RESUMO: Foram feitas observações da intensidade de infecção por micorriza 
em radículas de plantas, sendo que todas com mais de 15 cm de diâmetro 
foram identificadas e etiquetadas, plantas estas situadas em um hectare de 
floresta primária chuvosa. Não micorrízica, pouco infectada, moderadamente 
infectada e espécies abundantemente infectadas receberam o seguinte valor de 
importância ecológica em área circunscrita: 16,7 %; 23,2 %; 14,8 % e 16,7 %. 
Do valor de importância total, 59,9 %, foi encontrado para raízes finas 0-10 
cm de profundidade, 7 % para 10-30, e 7,9 para raízes profundas abaixo de 
30 cm. Uma grande correlação foi encontrada entre profundidade no cilindro 
radicular e condição micorrízica, com a superfície da raiz provavelmente mais 
infectada que zonas mais internas. Radículas profundas foi uma característica 
consistente em espécies e muitas vezes em gêneros. Raízes profundas não 
micorrízicas foram interpretadas como uma estratégia ecológica para evitar 
competição com espécies micorrízicas mais eficientes.

196.

Sylvester-Bradley, R.; Oliveira, L.A.; Podestá Filho , J.A.; St. John, T. 1980. 
Nodulation of legumes, nitrogenase activity of roots and occurrence of 
nitrogen-fixing Azospirillum spp. in representative soils of Central Amazonia. 
Agro-Ecosystems, 6:249-66.

Nodulação de legumes, atividade de nitrogenase de raízes e ocorrência 
de Azospirillum spp. fixadores de nitrogênio em solos representativos da 
Amazonia Central.

RESUMO: As leguminosas não predominam na floresta da Amazônia brasileira, 
embora elas estejam entre as cinco famílias melhores representadas. As raizes 
de plantas de vários solos foram examinadas para a presença de nódulos, 
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atividade redutora de acetileno e de Azospirillum spp fixadores de N2. 
Nodulação abundante foi encontrada em terra preta do índio e em um caso 
em solo arenoso sob a vegetação de campinarana ao longo de um tributário do 
alto Rio Negro. Não foram encontrados nódulos em plantas de muitos outros 
solos e locais nesta área, nem na floresta primária ou secundária em latossolo 
argiloso perto de Manaus. Em latossolo arenoso alguns nódulos ocorreram na 
floresta secundária e menos na floresta primária. Os legumes em latossolos 
argilosos ou arenosos perturbados mostraram nodulação mais freqüente. A 
floresta primária em solo aluvial (várzea), e em floresta do litoral da Bahia em 
latossolo arenoso e em Erythrina glauca usado para sombrear plantações de 
cacau eram noduladas abundantemente. Os ensaios de redução de acetileno 
não mostraram ou mostraram muito pouca atividade de nitrogenase das raízes 
da floresta primária ou secundária no latossolo argiloso perto de Manaus. 
As raizes noduladas da floresta secundária no latossolo arenoso mostraram 
atividade de redução de acetileno. Taxas elevadas de redução de acetileno 
foram observadas em raizes noduladas da floresta primária no solo aluvial da 
várzea. Amostras de raízes mostraram absorção de etileno nos controles sem 
acetileno, que poderia interferir com os resultados de testes de redução de 
acetileno. A incidência de Azospirillum foi mais elevada na terra preta do que 
nos outros solos examinados, e nos solos com pH mais elevado. A hipótese 
de que Azospirillum está associado com as raizes de Trema micrantha foi 
refutada. As raízes e os solos coletados sob gramineas cultivadas mostraram 
uma incidência mais elevada de Azospirillum quando fertilizadas com fósforo 
e cal. Os resultados indicam que a fixação de nitrogênio ocorreu em associação 
com raízes em alguns solos, mas não com raizes da floresta primária ou 
secundária no latossolo argiloso na vizinhança de Manaus, que é o solo mais 
comum na Amazonia central. As razões possíveis para isso são discutidas.

197.

Guerra, R.T.; Asakawa, N. 1981. Efeito da presença e do número de indivíduos 
de Pontoscolex corethus (Glossoscolecidae, Oligochaeta) sobre a população 
total de microrganísmos do solo. Acta Amazonica, 11(2):319-324.

RESUMO: Para verificar se, na Amazônia, as minhocas exercem a mesma 
influência sobre os microrganismos do solo constatadas em outras regiões 
tropicais e temperadas, foi feita a contagem do número total de microrganismos 
do solo em cubas contendo diferentes números de minhocas. Foi observado que 
a presença de minhocas, independente do seu número, fez aumentar a população 
microbiana no decorrer do tempo. Este aumento deve-se ao fornecimento de 
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um substrato (matéria orgânica) que proporciona energia e principalmente, ao 
aparecimento dos excrementos das minhocas em todo o perfil das cubas.

198.

Magalhães, F.M.M.; Magalhães, L.M.S.; Oliveira, L.A.; Dobereiner, J. 1982. 
Ocorrência de nodulação em leguminosas florestais nativas da terra firme de 
Manaus (AM). Acta Amazonica, 12(3):509-514.

RESUMO: Fez-se um levantamento da nodulação em mudas de espécies florestais 
nativas, em área próxima de Manaus na Amazônia, caracterizada por uma 
vegetação do tipo tropical úmida de terra firme, em latossolo amarelo de várias 
texturas. Este levantamento foi feito com a extração de mudas com sistema 
radicular intacto, sendo registrada a presença de nódulos e o tipo de solo em 
que se fez a coleta. Estas mudas foram transplantadas para recipientes plásticos 
com solo de floresta, com o objetivo de verificar se ocorria nodulação por 
Rhizobium nativo em condições de viveiro. Após um ano, sob estas condições, 
foram feitas observações da presença de nódulos, atividade da nitrogenase, bem 
como algumas características dos nódulos. Das 34 espécies pesquisadas, 22 
mostraram-se capazes de nodular. Destas, nove são da subfamília Mimosoideae, 
seis da Caesalpinioideae e quatro da Papilionoideae, sendo que doze foram 
coletadas em solo arenoso, seis em solo argiloso e uma nos dois tipos de solo. 
Baixas atividades da nitrogenase foram encontradas na maioria das espécies. 
Foi observada a ocorrência de nódulos em algumas espécies (Cedrelinga 
catenaeformis, Diplotropis purpurea e Tachigalia sp.) que não haviam sido 
mencionadas como capazes de nodular em recente revisão.

199.

Oliveira, L.A.; Sylvester-Bradley, R. 1982. Effect of different Central Amazonian 
soils on growth, nodulation, and occurrence of N2-fixing Azospirillum spp. 
in roots of some crop plants. Turrialba, 32(4):463-9.

Efeito de diferentes solos da Amazônia central sobre o crescimento, nodulação 
e ocorrência de Azospirillum spp. fixadores de N2 em raízes de algumas 
plantas cultivadas.

RESUMO: Foram plantados feijão de asa, soja, feijão caupi e milho em 
diferentes solos da Amazônia central, numa área protegida de chuva. As 
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taxas de crescimento das plantas, nodulação e ocorrência de Azospirillum 
em latossolo amarelo argiloso e solo podzólico arenoso não queimado foram 
muito baixas. Em latossolo argiloso queimado o crescimento das plantas e 
a ocorrência de Azospirillum foram maiores, mas ocorreu pouca nodulação. 
Soja var. Jupiter nodulou espontaneamente em solo aluvial (“várzea”). Com 
inoculação de Rhizobium a nodulação de soja aumentou em solos da várzea e 
terra preta de índio. A nodulação de feijão de asa e feijão caupi não aumentou 
com inoculação sem adubação em latosolo ou solo podzólico, mas em solo de 
várzea o crescimento e a nodulação de feijão de asa inoculado aumentaram. O 
crescimento e nodulação de feijão de asa inoculado e adubado aumentaram, 
especialmente em solo podzólico arenoso, enquanto o crescimento de feijão 
caupi aumentou em todos os solos e nodulação somente em solo podzólico 
queimado e solo da várzea. Os dados indicaram que a ausência de nodulação 
em latosolo argiloso era parcialmente devido à presença de nitrogênio no solo.

200.

Sylvester-Bradley, R.; Asakawa, N.; La Torraca, S.M.; Magalhães, 
F.M.M.; Oliveira, L.A.; Pereira, R.M. 1982. Levantamento quantitativo de 
microrganismos solubilizadores de fosfato na rizosfera de gramineas e 
leguminosas forrageiras na Amazônia. Acta Amazonica, 12(1):15-22.

RESUMO: Após a escolha de um meio de enriquecimento seletivo a um 
maior número de micro-rganismos solubilizadores de fosfatos, foi feito 
um levantamento quantitativo dessas bactérias na rizosfera de Brachiaria 
decumbens, B. humidicola; Andropogon gayanus, Paspalum plicatum, 
Hyparrhenia rufa, Pannicum maximum, Desmodium ovalifolium, Pueraria 
phaseoloides, Zornia sp. Stylosanthes capitata, S. guianensis (CIAT 136) e 
S. guianensis (IRI 1022), adubadas e não adubadas. De um modo geral, 
números maiores de bactérias solubilizadoras de fosfatos (superior a 1x107/g. 
rizosfera) ocorreram na rizosfera de leguminosas, adubadas e não adubadas, 
e os números mais baixos nas gramíneas (inferior a 1 x 107/g. rizosfera), com 
exceção de H. rufa e P. maximum, sem adubação. De todas as forrageiras 
analisadas, a rizosfera de Zornia sp. adubada, foi a que melhor se apresentou 
tanto em número quanto em porcentagem de bactérias solubilizadoras. O 
número total de microrganimsos foi maior nos tratamentos não adubados 
para todas as gramíneas analisadas e maior nos tratamentos adubados para 
todas as leguminosas com exceção de S. capitata. Os fungos solubilizadores 
de fosfatos, não foram considerados, uma vez que estavam presentes em 
quantidades bem pequenas.
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201.

Vidor, C.; Oliveira, L.A. 1982. Importância da capacidade competitiva de 
estirpes de Rhizobium japonicum naprodutividade da soja. Ipagro Informa, 
25:55-64.

RESUMO: A inoculação da soja com estirpes de Rhizobium japonicum de alta 
eficiência fixadora de Nitrogênio é um fator importante a ser considerado no 
aumento da produtividade desta cultura. Porém, a utilização destas estirpes 
nem sempre proporciona resultados compensadores em inoculações a campo. 
Geralmente, quando a inoculação da soja é feita em solos contendo baixa 
população de R. japonicum, a estirpe introduzida ocorre em alta porcentagem 
nos nódulos com conseqüente reflexo no aumento de rendimento de grãos 
e/ou de proteína da soja. Entretanto, em solos onde a soja vem sendo 
cultivada anualmente, torna-se difícil avaliar os benefícios da inoculação, 
devido à colonização do solo por estirpes de R. japonicum resultante de 
adaptações e seleções a fatores ambientais dominantes. Nestas condições, a 
população naturalizada de R. japonicum presente no solo apresentaria maior 
oportunidade de multiplicação e adsorção às raízes em toda a rizosfera da soja 
e com isto induzindo a formação da maioria dos nódulos da planta. Portanto, 
é aconselhável que as estirpes introduzidas pela inoculação apresentem um 
elevado grau de competição por sítios de infecção nodular para que possam 
sobrepor a população estabelecida e assim, aumentar suas possibilidades de 
ocorrerem em maior porcentagem nos nódulos da soja.

202.

Magalhães, F.M.M.; Baldani, J.I.; Souto, S.M.; Kuykendall, J.R.; Dobereiner, J. 
1983. A new acid tolerant Azospirillum species. Anais da Academia Brasileira 
de Ciências, 55:417-430.

Uma nova espécie de Azospirillum tolerante à acidez.

RESUMO: Foi estudada a ocorrência, na região Amazônica, de Azospirillum 
amazonense, bactéria fixadora de N2, recentemente descrita. Foram 
examinadas amostras de solos e de raízes de plantas, em ecossistemas naturais 
e em areas cultivadas. A bactéria foi encontrada com maior frequência em 
gramíneas e ciperáceas, que crescem na várzea e em pastagem estabelecida 
com Brachiaria humidicola. A ocorrência de A. amazonense, como a de outras 
bacterias fixadoras de N2, foi apenas esporádica em pastagem degradada, 
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campina e floresta de terra firme. Contagens comparativas mostraram que 
A. amazonense ocorre em números mais altos do que as espécies conhecidas 
de Azospirillum e de Beijerinckia, em raízes de pupunha (Bactris gasipaes) 
e Brachiaria humidicola.

203.

Bonetti, R.; Oliveira, L.A.; Magalhães, F.M.M. 1984. População de Rhizobium 
spp. e ocorrência de Micorriza V.A. em cultivos de essências florestais. Pesquisa 
Agropecuária Brasileira, 19:(s/no):137-142.

RESUMO: São apresentados resultados da ocorrência da nodulação e 
associação micorrízica em várias espécies florestais arbóreas da Reserva 
Ducke/INPA (Km 27 010-AM-Brasil). As espécies estudadas foram: Cedrelinga 
catenaeformis (cedrorana), Calophyllum brasiliense (jacareuba), Dipteryx 
odorata (cumaru), Carapa guianensis (andiroba), Dipteryx polyphylla 
(cumarurana), Goupia glabra (cupiúba), Tabebuia serratifolia (pau d’arco), 
Clarisia racemosa (Guariúba-folha-fina), Pithecellobium racemosum (angelim-
rajado), Vouacapoua pallidior (acapu), Eperua bijuga (muirapiranga) e 
Diplotropis sp. (sucupira). Somente as espécies C. catenaeformis e V. pallidior 
apresentaram nódulos em solo argiloso e arenoso, respectivamente. A falta de 
nodulação não foi correlacionada com a população de Rhizobium no solo. A 
quantidade de esporos de micorrizas vesículo-arbusculares no solo, também, 
não correlacionou com a infecção de raízes. Todas as espécies mostraram 
infecção com micorrizas, sendo maior em C. catenaeformis.

204.

Bonetti, R. 1984. Efeito de micorrizas vesiculares-arbusculares na nodulação, 
crescimento e absorção de fósforo e nitrogênio em siratro. Revista Brasileira 
de Ciência do Solo, 8(2):189-192.

RESUMO: Com a finalidade de observar o efeito de diferentes espécies de 
micorrizas vesiculares arbusculares (VA) na nodulação, crescimento e 
absorção de P e N em siratro (Macroptilium atropurpureum), foi desenvolvido 
um experimento utilizando cinco espécies de micorrizas VA (Glomus 
macrocarpum, Gigaspora margarita, Gigaspora heterogama, Gigaspora gregaria 
e Acaulospora sp.) e uma estirpe de Rhizobium sp. CB 756, as quais foram 
inoculadas em um latossolo amarelo de Manaus (AM) com baixo teor de 
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P. O peso de matéria seca, de N e P, bem como peso e número de nódulos 
foram significativamente maiores com a inoculação das espécies micorrízicas 
e Rhizobium sp. Nos tratamentos com micorriza, a matéria seca variou de 
4,5 a 6,4 g/vaso contra 0,5 g/vaso na testemunha. Somente as raízes das 
plantas inoculadas com os fungos micorrízicos VA apresentaram infecções. 
Essas plantas também estavam bem noduladas, enquanto na ausência da 
micorriza não houve nodulação. Consequentemente, a inoculação conjunta 
com Rhizobium sp. e fungos micorrízicos VA promoveu bom desenvolvimento 
vegetativo das plantas. Isso demonstra a importância das micorrizas em 
fornecer P às plantas bem como favorecer a nodulação e, por conseguinte, a 
nutrição em N. O uso de leguminosas inoculadas com Rhizobium e micorrizas 
na utilização de solos degradados pode ser uma alternativa viável de manejo 
agrícola da qual resulta aumento de produtividade sem o uso de grandes 
quantidades de insumos.

205.

Magalhães, F.M.M.; Dobereiner, J. 1984. Ocorrência de Azospirillum 
amazonense em alguns ecossistemas da Amazônia. Revista de Microbiologia, 
15(4):246-252.

RESUMO: Foi estudada a ocorrência, na região Amazônica, de Azospirillum 
amazonense, bactéria fixadora de N2, recentemente descrita. Foram examinadas 
amostras de solos e de raízes de plantas, em ecossistemas naturais e em áreas 
cultivadas. A bactéria foi encontrada com maior frequência em gramíneas e 
ciperáceas, que crescem na várzea e em pastagem estabelecida com Brachiaria 
humidicola. A ocorrência de A. amazonense, como a de outras bactérias fixadoras 
de N2, foi apenas esporádica em pastagem degradada, campina e floresta de 
terra firme. Contagens comparativas mostraram que A. amazonense ocorre 
em números mais altos do que as espécies conhecidas de Azospirillum e de 
Beijerinckia, em raízes de pupunha (Bactris gasipaes) e Brachiaria humidicola.

206.

Oliveira, L.A.; Vidor, C. 1984. Colonização, sobrevivência e competitividade 
de estirpes de Rhizobium japonicum. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 
(8):57-62.

RESUMO: A sobrevivência e a colonização do solo pelas estirpes de Rhizobium 
introduzidas através da inoculação são características importantes para aumentar 
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suas ocorrências nos nódulos. Com o objetivo de avaliar o comportamento de 
algums estirpes de R. japonicum quanto a essas características, realizou-se a 
presente pesquisa em casa de vegetação, utilizando-se o solo Cruz Alta (LVEd) 
contendo uma população inicial em torno de quatro células deste rizobio/grama 
de solo. A inoculação com uma população equivalente a 105 células/grama 
de solo com as estirpes INPA-011, INPA-037, SEMIA-513Re, SEMIA-586str+kan+ 
ou SEMIA-587 possibilitou a sua ocorrência na quase totalidade dos nódulos 
(primeiro cultivo). Por outro lado, a inoculação do solo com uma mistura dessas 
estirpes resultou em maior ocorrência da INPA-037 nos nódulos do cultivar 
de soja Bragg. Após cinco meses de incubação na ausência do hospedeiro, 
a população dessas estirpes diminuiu, situando-se entre entre 70 (SEMIA-
586str+kan+) e 1.400 células (mistura das etirpes) por grama de solo e, mesmo 
assim, sua ocorrência nos nódulos (segundo cultivo) se manteve alta. No 
entanto, ao ser introduzida uma estirpe altamente competitiva (SEMIA-5019), 
esta teve uma participação variável nos nódulos, ocorrendo em 95 % deles no 
solo previamente inoculado com a INPA-011 e apenas em 8 % no inoculado 
inicialmente com a INPA-037. Portanto, a utilização de inoculantes contendo 
uma estirpe que, além de eficiente, seja também altamente competitiva na 
formação de nódulos e que consiga sobreviver e colonizar o solo, é desejável 
para proporcionar boa nodulação e, consequentemente, aumentar o rendimento 
da leguminosa hospedeira.

207.

Oliveira, L.A.; Vidor, C. 1984. Seleção de estirpes de Rhizobium japonicum em 
soja. I. Eficiência e especificidade hospedeira. Revista Brasileira de Ciências 
do Solo, 8:37-42.

RESUMO: Os cultivares de soja apresentam grande variação na fixação de N2 
quando em associação com estirpes de R. japonicum, sendo que a obtenção 
de estirpes capazes de induzir a formação de nódulos eficientes no maior 
número possível de cultivares é essencial para maior produtividade desta 
cultura. Com esse objetivo, foram realizados dois experimentos em casa de 
vegetação, sendo um em areia com solução nutritiva e outro em solo Passo 
Fundo (Led) proveniente de dois locais contendo alta e baixa população 
de R. japonicum. Observou-se que a estirpe INPA-031 não foi infectiva nos 
cultivares Bragg e IAC-2 no experimento conduzido em areia, o mesmo 
ocorrendo com a SEMIA-5021 no IAC-2. A estirpe INPA-011 apresentou baixa 
eficiência nos cultirares Bragg, e IAC-2 enquanto a SEMIA-598 apresentou 
eficiência mediana nesses cultivares e no Oriente. De modo geral, as estirpes 
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INPA-037, SEMIA-513Re, SEMIA-587 e SEMIA-5019 foram superiores quanto 
à eficiência simbiótica. Em solo, houve diferenças entre as estirpes apenas 
para N total das plantas provenientes daquele coletado sob cultura de 
soja. Nele a estirpe SEMIA-5021 foi superior a testemunha, apesar de sua 
falta de infectividade no cultivar IAC-2. A boa eficiência fixadora e a baixa 
especificidade hospedeira apresentadas pelas estirpes INPA-037, SEMIA-
513Re, SEMIA-587 e SEMIA-5019 servem como parâmetros seletivos à etapa 
posterior da seleção de estirpes, representada pela avaliação da capacidade 
competitiva por sítios de nódulos. 

208.

Oliveira, L.A.; Vidor, C. 1984. Seleção de estirpes de Rhizobium japonicum 
em soja. II. Capacidade competitiva por sítios de infecção nodular. Revista 
Brasileira de Ciência do Solo, 8:43-47.

RESUMO: A falta de resposta à inoculação em solos cultivados tradicionalmente 
com soja pode estar associada com a baixa competição por sítios de nódulos 
por parte das estirpes introduzidas em comparação com as já existentes 
no solo. Objetivando avaliar a capacidade competitiva de estirpes de R. 
japonicum por sítios de nódulos, realizaram-se dois experimentos em casa 
de vegetação, sendo um em areia esterilizada irrigada com solução nutritiva 
sem N e o outro em solo Passo Fundo (LVEd) proveniente de dois locais 
contendo alta e baixa população de R. japonicum. No experimento em areia, 
as estirpes INPA-037, SEMIA-587 e SEMIA-5019 foram altamente competitivas 
por sítios de nódulos nos cultivares Bragg, IAC-2 e Oriente, enquanto a estirpe 
SEMIA 5021 foi competitiva apenas no Oriente. As estirpes INPA-011, INPA-
031 SEMIA-513Re e SEMIA-598 apresentaram baixa capacidade competitiva 
quando na presença de outras estirpes de R. japonicum. No solo com baixa 
população de R. japonicum, as estirpes utilizadas no inoculante ocorreram 
na maioria dos nódulos. No entanto, no solo com população estabelecida, 
apenas a estirpe INPA-037 ocorreu em alta percentagem dos nódulos, quando 
empregada individualmente no inoculante. Contudo, quando em mistura com 
outras estirpes no inoculante, sua ocorrência nos nódulos decresceu para 50 
%. Os dados indicam que inoculantes constituídos por apenas uma estirpe 
de alta capacidade competitiva, como a INPA-037, podem proporcionar maior 
ocorrência dessa estirpe nos nódulos da soja.
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209.

Oliveira, L.A.; Vidor, C. 1984. Capacidade competitiva de estirpes de 
Rhizobium japonicum em solos com alta população deste Rhizobium. Revista 
Brasileira de Ciências do Solo, (8):49-55.

RESUMO: Para que a soja responda à inoculação em solos com população 
estabelecida de R. japonicum, é necessário que as estirpes presentes no 
inoculante ocorram em alta porcentagem de nódulos e sejam mais eficientes do 
que as já existentes no solo. Em vista disso, realizaram-se dois experimentos 
com o objetivo de testar a capacidade competitiva de algumas estirpes de 
R. japonicum em sete solos com diferentes caracteristicas físico-químicas e 
contendo uma população de R. japonicum superior a 1000 células por grama 
de solo. O rendimento de matéria seca e a nodulação das plantas foram 
influenciados pelos diferentes tipos de solo. O inoculante composto pelas 
estirpes INPA-037, SEMIA-587, SEMIA-586str-kan+ e SEMIA-58 proporcionou um 
aumento da ocorrência nos nódulos apenas da INPA-037, ocorrendo o mesmo 
quando essa estirpe foi inoculada com a SEMIA-587 e SEMIA-5019, sendo, no 
entanto, metade daquela observada ao serem inoculadas individualmente. 
A inoculação com a SEMIA-587 ou SEMIA-5019 resultou num aumento de 
suas ocorrências nos nódulos. O comportamento apresentado pelas estirpes 
INPA-037, SEMIA-587 e SEMIA-5019 demonstra a viabilidade de aumentar a 
ocorrência nos nódulos por parte das estirpes introduzidas pela inoculação 
quando utilizadas em altas concentrações, em solos contendo população 
estabelecida de R. japonicum.

210.

Souza, L.A.G.; Magalhães, F.M.M.; Oliveira, L.A. 1984. Avaliação do 
crescimento de Rhizobium sp. de leguminosas florestais tropicais em diferentes 
meios de cultura. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 19:165-68. 

RESUMO: Muitos isolamentos de Rhizobium de leguminosas florestais em meio 
convencional com extrato de levedura e manitol a pH 6,8 (YMA pH 6,8) feitos 
no laboratório do INPA, em Manaus, têm sido sem sucesso. Neste estudo, 
meios com pH diferentes e/ou fontes de carbono (xilose YXA pH 5,0; YXA 
pH 7,0; manitol YMA pH 5,0, YMA pH 7,0) foram avaliados para isolamento 
de Rhizobium de 17 leguminosas tropicais. Rhizobium foi isolado de todos 
os nódulos testados, mas dependendo do nódulo, o crescimento não ocorreu 
em todos os meios. Para a maioria dos nódulos testados, o crescimento só 
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ocorreu em pH 5,0. Em relação à fonte de carbono, não houve diferenças. 
Os resultados sugerem existir uma variabilidade genética da população de 
Rhizobium de “terra-firme” da Amazônia, com exigências de pH que deve 
ser considerada no preparo do meio para isolamentos.

211.

Magalhães, F.M.M.; Silva, M.F. 1986/1987. Associações Rhizobium - 
leguminosas no Estado de Rondônia. Acta Amazonica, 16/17(nº único) 
Suplemento:7-17.

RESUMO: Verificou-se a ocorrência de nodulação em mudas e/ou indivíduos 
adultos de 54 espécies da família Leguminosae em áreas de floresta intacta e 
áreas pertubadas, no Estado de Rondônia. Das espécies observadas: Acacia 
polyphylla A. DC., Amburana acreana (Ducke). A.C. Smith, Barbieria pinnata 
(Pers.) Baill., Bauhinia acreana Harms., Bauhinia longicuspis Spr. ex. Benth., 
Cassia fastuosa Willd., Dalbergia inundata Benth., Derris amazonica Killip, 
Hymenaea reticulata Ducke, Machaerim inundatum (Mart. ex Benth.) Ducke, 
Mimosa rufescens Benth., Mimosa spruceana Benth., Parkia decussata 
Ducke, Schizolobium amazonicum Hub. ex Ducke e Stryphnodendron 
pulcherrimum (Willd.) Hochr., não tinham referênias anteriores na literatura 
quanto a sua capacidade de nodular. Em Amburana acreana (cerejeira), 
Schizolobium amazonicum (bandarrra) e Dinizia excelsa (angelim-pedra), 
espécies madereiras economicamente importantes para a região, não foram 
encontrados nódulos. Nódulos de 29 espécies foram coletados e na maioria 
deles as atividades de nitrogenase foi detectada pelo método de redução do 
acetileno. Características de estirpes de Rhizobium isoladas desses nódulos 
são apresentadas.

212.

Oliveira, L.A.; Graham P.H. 1990. Speed of nodulation and competitive ability 
among strains of Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli. Arch. Microbiol., 
153:311-315.

Velocidade de nodulação e habilidade competitiva entre estirpes de Rhizobium 
leguminosarum bv. phaseoli.

RESUMO: Este estudo examina a velocidade de nodulação de 20 estirpes de 
Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli, e relaciona esta característica ao 
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desempenho competitivo destas estirpes em Phaseolus vulgaris L. A uma 
temperatura dia/noite de 25/20ºC, e com 107 células aplicadas por vaso, 
houve uma forte correlação positiva entre a velocidade de nodulação e a 
competitividade das estirpes em comparação a estirpe de referência nod+ fix- 
UMR 1116. As estirpes UMR 1084, 1125, 1165, 1173 e 1384 combinaram bom 
desempenho competitivo com nodulação extensiva nas regiões superiores das 
raízes. Quando os níveis do inoculante nos estudos de RTM foram reduzidos 
a 103 células por vaso nenhuma correlação entre a competitividade aparente 
das estirpes e sua velocidade de nodulação foi evidente, presumivelmente 
porque as células tinham de multiplicar-se antes da infecção. A nodulação 
atrasou também quando as temperaturas do crescimento aumentaram para 
31º/26ºC, mas uma correlação era ainda evidente entre o desempenho 
competitivo e a nodulação na região 0,1 a 5,0 mm abaixo da RTM na hora da 
inoculação. Destes resultados a velocidade da nodulação pode ser usada para 
estimar o potencial competitivo de estirpes de Rhizobium, mas somente sob 
circunstâncias cuidadosamente reguladas. Os efeitos do nível de inoculação e 
temperatura sobre a relação entre velocidade de nodulação e competitividade 
de estirpes poderiam explicar os resultados inconsistentes obtidos em estudos 
anteriores sobre este tópico.

213.

Oliveira, L.A.; Graham P.H. 1990. Evaluation of strain competitiveness in 
Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli using a nod+ fix- natural mutante. 
Arch. Microbiol., 153:305-310. 

Avaliação de competitividade de estirpes de Rhizobium leguminosarum bv. 
phaseoli usando uma mutante natural nod+fix-.

RESUMO: Competição de rizobios nativos do solo pode ser um fator importante 
limitando na resposta ao inoculante em Phaseolus vulgaris L. na América 
Latina. Usamos UMR 1116, uma mutante natural nod+ fix- de Rhizobium 
leguminosarum bv. phaseoli, estirpe CC511, como estirpe de referência para 
estudar a competição por locais de nodulação nesta espécie. Quando P. vulgaris 
cv. carioca foi plantada em solos contendo proporções diferentes de UMR 
1116 e a estirpe efetiva e competitiva UMR 1899, UMR 1116 ocupou mais de 
50 % dos nódulos de todas as proporções dos dois inoculantes testados, mas 
incrementando a proporção de UMR 1899 no inoculante realçou o número e 
a porcentagem de nódulos efetivos e o peso seco da planta. Sessenta e duas 
estirpes de riizobio de feijão foram testadas em competição com UMR 1116. 
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Uma proporção de inoculantes de 1:1 foi usada, com todas as estirpes aplicadas 
ao solo em lugar das sementes. As estirpes variaram no número e percentagem 
de nódulos efetivos produzidos em competição com UMR 1116, e em peso seco 
da planta, e houve uma forte correlação entre variação em cada um dessas 
características e acumulação de nitrogênio na planta. Sete das estirpes (UMR 
1073, 1084, 1102, 1125, 1165, 1378 e 1384) foram identificadas como superiores 
em habilidade competitivas e ativas na fixação de N2. O local de localização 
do inoculante e a temperatura ambiente influenciaram a resposta das estirpes.

214.

Moreira, F.M.S.; Franco, A.A. 1991. Goma extraída de vagens de Parkia nitida 
Miquel para inoculação e revestimento de sementes de leguminosas. Turrialba, 
Costa Rica, 41(4):524-527.

RESUMO: Foi extraída uma goma de vagens de Parkia nitida Miquel, espécie 
nativa da Amazônia, por meios mecânicos, que apresentou um rendimento de 
13,5 % do peso total de vagens secas. Testes comparativos desta com a goma 
arábica tanto para aderência, com e sem agitação das sementes revestidas com 
CaCO3, como para sobrevivência de rizóbio até 6 dias após a inoculação, não 
mostraram diferenças significativas. Estes resultados mostram a possibilidade 
de substituição da goma arábica, que é importada, pela goma amazônica na 
inoculação de sementes de leguminosas.

215.

Moreira, F.M.S.; Silva, M.F.; Faria, S.M. 1992. Occurrence of nodulation in 
legume species in the Amazon region. New Phytologist, 121:563-570.

Ocorrência de nodulação em espécies de leguminosas na região Amazônica.

RESUMO: Este trabalho relata a situação de nodulação de 172 espécies de 
legumes de diferentes ecossistemas dentro da região da Amazônia brasileira. 
A habilidade de nodulação de 98 espécies e de oito gêneros foi observada 
pela primeira vez. A ocorrência de nodulação é discutida no contexto da 
taxonomia da família e dos diferentes ecossistemas. A freqüência da nodulação 
entre tribos e gêneros foi mais elevada na várzea e igapó do que em locais 
da terra firme, além disso, mais plantas nodularam em viveiro com substrato 
consistindo de solo de áreas inundadas. Conseqüentemente, a simbiose pode 
ser favorecida em áreas inundadas.
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216.

Moreira, F.M.S.; Silva, M.F. 1993. Associações rizóbio-leguminosas na Amazônia. 
Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Série Botânica, 9(2):129-141.

RESUMO: Grande parte das espécies de leguminosas tropicais ainda carece 
de informações sobre sua capacidade de nodular, isto é, de se associar 
simbioticamente a bactérias fixadoras de nitrogênio dos gêneros Rhizobium, 
Bradyrhizobium, Azorhizobium e Sinorhizobium. Sendo assim, foi realizada uma 
pesquisa extensiva sobre a ocorrência de nodulação em leguminosas através do 
projeto “Levantamento da capacidade de nodulação e/ou fixação de nitrogênio, 
em espécies florestais da região Amazônica”no período compreendido entre 
junho/1984 e junho/1987. Os resultados obtidos foram então divididos de 
acordo com as áreas pesquisadas, em 4 comunicações que serão divulgadas 
sucessivamente . Nesta primeira comunicação são apresentados os resultados 
relativos às coletas realizadas no Município de Manaus, incluindo a Reserva 
Ducke, e no Município de Manacapuru. Das 96 espécies e 48 gêneros coletados 
nesta etapa, 57 espécies e 8 gêneros não possuiam referências anteriores na 
literatura sobre a capacidade de nodular. Foram encontrados nódulos em 
espécies dos gêneros Campsiandra, Etaballia e Abarema. Por outro lado, os 
gêneros Aldina, Bocoa, Lecointea, Taralea e Marmoroxylon parecem incapazes 
de nodular. A maior parte das estirpes de bactérias isoladas dos nódulos tem 
características típicas do gênero Bradyrhyzobium.

217.

Moreira, F.M.S.; Magalhães, L.M.S.; Silva, M.F.; Moreira, F.W.; Scarcello, J.A. 
1993. Associação rizóbio-leguminosas na Amazônia - II. Boletim do Museu 
Paraense Emílio Goeldi, Série Botânica, 9(2):267-277. 

RESUMO: Dando continuidade ao projeto “Levantamento da capacidade 
de nodulação e/ou fixação de nitrogênio em espécies florestais da Região 
Amazônica”, nesta segunda etapa foram coletadas 53 espécies de Leguminosae, 
pertencentes a 39 gêneros, no Município de Careiro (AM) e BR-174 (Manaus-
Caracaraí). Outras 13 espécies pertencentes a 10 gêneros de Leguminosae 
foram coletadas no Estado do Acre. Nódulos foram encontrados em 27 das 
66 espécies estudadas. Através deste trabalho a capacidade de nodulação de 
27 espécies e um gênero Monopteryx foi verificada pela primeira vez. Destas, 
oito foram noduladas por rizóbio nativo. A maioria das bactérias fixadoras 
de N2 isoladas dos nódulos coletados tem características de cultivo típicas 
do gênero Bradyrhizobium.
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218.

Moreira, F.M.S.; Gillis, M.; Pot, B.; Kersters, K.; Franco, A.A. 1993. 
Characterization of rhizobia isolated from different divergence groups of 
tropical Leguminosae by comparative polyacrylamide gel electrophoresis of 
their total proteins. Systematic And Applied Microbiology, 16:135-146.

Caracterização de proteínas totais em Rhizobia isolado dos diferentes grupos de 
divergência de leguminosas tropicais por eletroforese de gel de poliacrilamida.

RESUMO: Na tentativa de determinar a posição taxonômica e as relações entre 
cerca de 800 linhagens de Bradyrhizobia e de Rhizobia isolados dos nódulos 
de plantas leguminosas tropicais na Amazônia e na Floresta Atlântica do 
Brasil, 171 linhagens (das quais 120 de crescimento lento ou muito lento) 
foram selecionadas para estudo por eletroforese de proteínas em gel de 
poliacrilamida em sulfato dodecil de sódio (SDS-PAGE). As linhagens foram 
escolhidas por representarem isolados culturalmente diferentes de grupos 
divergentes de leguminosas. Linhagens tipo e de referência apropriadas, 
e também sete linhagens tropicais isoladas de Phaseolus vulgaris foram 
incluídas para comparação. Em um coeficiente de correlação médio (r) de 
0,86, 23 conjuntos de proteínas eletroforéticas foram obtidos. A maioria dos 
isolados agrupou-se em um conjunto grande que continham a linhagem tipo 
de Bradyrhizobium japonicum. Este conjunto dividiu-se em 5 subgrupos 
que se correlacionaram ligeiramente com grupos previamente determinados 
por homologia de DNA. Alguns dos isolados poderiam ser igualados com a 
espécie Rhizobium fredii (syn. Sinorhizobium fredii), R. galegae e R. loti, mas 
muitos não poderiam ser agrupados nos taxa atualmente descritos. Nenhuma 
correlação foi notada entre os conjuntos obtidos e os grupos de divergência 
de leguminosas dos quais as linhagens foram isoladas.

219.

Moreira, F.M.S.; Silva, M.F.; Moreira, F.W.; Souza, L.A.G. 1994. Associação 
rizóbio-leguminosas na Amazônia. III. Município de Manacapuru (Lago do 
calado) e arquipelago de Anavilhanas. Boletim do Museu Paraense Emílio 
Goeldi, Série Botânica, 10(2):295-302. 

RESUMO: Na terceira etapa do projeto “Levantamento da capacidade de 
nodulação e/ou fixação de nitrogênio em espécies florestais da região 
Amazônica”, foram analisadas quanto à presença de nódulos, 39 espécies 
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pertencentes a 24 gêneros da família Leguminosae coletadas no Arquipélago 
de Anavilhanas, Lago do Calado (Município de Manacapuru) e Ponta Negra 
(Município de Manaus). Pela primeira vez, 19 destas espécies e dois gêneros 
- Dicorynia e Heterostemon - foram pesquisados sobre a sua capacidade de 
nodular. A maioria das bacterias fixadoras de N2 isoladas dos nódulos coletados 
apresentavam características culturais típicas do gênero Bradyrhyzobium. 

220.

Souza, L.A.G.; Silva, M.F.; Moreira, F.W. 1994. Capacidade de nodulação de 
100 leguminosas da região Amazônica. Acta Amazonica, 24(1-2):9-18.

RESUMO: Neste trabalho são apresentadas informações sobre a habilidade 
nodulífera de 100 espécies da família Leguminosae, nativas dos estados do 
Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima (Brasil), e avaliadas em seus habitats de 
origem e/ou em viveiro. As observações foram efetuadas em mata primária, 
várzea, campinarana, igapó, savana, floresta secundária, etc., totalizando 11 
habitats visitados. Foram também, efetuados estudos de comportamento de 
mudas em viveiro, em diferentes solos da região. A identificação das espécies 
foi processada no herbário do INPA. Foi constatado que 63 % das espécies 
foram capazes de nodular, sendo esta característica detectada em solos ácidos 
com diferentes texturas e fertilidades, com pH variando entre 3,9 e 5,9. A 
nodulação foi mais frequente em espécies das subfamílias Mimosoideae e 
Faboideae do que em Caesalpinioideae. Os nódulos encontrados apresentaram 
uma grande variabilidade de cor e forma, predominando os coralóides de 
cor creme. Foi observada pela primeira vez a nodulação em 21 espécies, e 
dentre elas 2 novos gêneros são apresentados como nodulíferos: Acosmium 
(Faboideae) e Zollernia (Caesalpinioideae). São apresentadas também 
novas descrições de 11 espécies que não apresentaram nódulos. O habitat, 
hábito de crescimento da planta, textura e fertilidade do solo, não interferiu 
na ocorrência da nodulação que foi relacionada a outros fatores como a 
propriedade intrínseca das espécies, e ocorrência de estirpes de rizóbio 
compatíveis em cada local.
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Clement, C.R.; Habte, M. 1995. Genotypic variation in vesicular-arbuscular 
mycorrhizal dependence of the pejibaye palm. J. Plant Nutrition, 18(9):1907-1916.
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Variação genotípica na dependência da pupunheira em micorrizas 
vesiculares-arbusculares.

RESUMO: Foram realizados dois experimentos para determinar o grau de 
dependência micorrízica em mudas de progênies de pupunha (Bactris 
gasipaes, Palmae) de duas raças Amazônicas (Pampa Hermosa; Putumayo) 
e uma da América Central (Guatuso). As plantas cresceram em amostras de 
subsuperfície de um latossolo (as progênies do Amazonas) ou um podzólico, 
com ou sem inoculação com o fungo micorrizico vesicular-arbuscular (VAMF) 
Glomus aggregatum, em tres concentrações de fósforo (P) na solução do 
solo. A inoculação com VAMF melhorou a concentração de P na folha e a 
acumulação de matéria seca na concentração intermediária de P no solo em 
todas as progênies. A acumulação de matéria seca foi melhorada em 17 %, 
54 % and 64 % nas progênies de Pampa Hermosa, Putumayo, e Guatuso, 
respectivamente. Elas são portanto, classificadas como sendo marginalmente 
(Pampa Hermosa) ou altamente dependente. Esta variação genética infra-
especifica com respeito à dependência micorrízica requer estudos adicionais 
para sua possível exploração no melhoramento de plantas para agricultura 
sustentável.

222.

Moreira, F.W.; Oliveira, L.A.; Becker, P. 1997. Ausência de micorrizas vesículo-
arbusculares efetivas em lecytidaceas numa área de floresta primária da 
Amazônia central. Acta Amazonica, 27(1):3-8.

RESUMO: As Lecythidaceae compreendem uma das quatro famílias de árvores 
mais abundantes na floresta amazônica, mas foram pouco estudadas no que 
se refere a simbiose com fungos micorrízicos dos solos. Foram coletadas 
raízes de 31espécies de seis gêneros dessa família numa floresta de terra 
firme da Amazônia central, próxima a Manaus, sob um latossolo amarelo. 
Em algumas espécies observou-se uma ausência total de fungos nas 
raízes, enquanto que em outras, apenas algumas hifas de fungos, mas sem 
vesículas ou arbusculos, estruturas que serviriam para confirmar a presença 
de micorrizas vesículo-arbusculares efetivas nas mesmas. As poucas hifas 
encontradas não seriam suficientes para aumentar a absorção de nutrientes, 
indicando que nas condições edáficas e época de coleta do presente estudo, as 
plantas se comportaram como não micorrízicas. Estas informações reforçam 
dados obtidos por outros autores e podem servir de embasamento para uma 
exploração mais eficiente e não predatória de espécies desta família em 
sistemas agroflorestais na Amazônia.
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223.

Oliveira, L.A.; Magalhães, H.P. 1999. Quantitative evaluation of root nodule 
bacteria tolerance to acidity. Revista de Microbiologia, 30:203-208.

Avaliação quantitativa da tolerância de rizóbios à acidez.

RESUMO: A quantificação da tolerância à acidez em testes de laboratório pode 
ser o primeiro passo na seleção de estirpes de rizóbios para a Amazônia. O 
presente método avaliou isolamentos de rizóbios em placas de Petri contendo 
meio YMA com pH 6,5 (controle) e 4,5, usando notas de 1,0 (sensíveis, sem 
crescimento visual), até 4,0 (tolerantes, máximo crescimento). As avaliações 
foram realizadas aos 6, 9, 12, 15 e 18 dias de crescimento. O método permite 
selecionar preliminarmente, rizóbios isolados de solos da Amazônia, com 
precisão estatística. Entre as 31 estirpes inicialmente testadas, as estirpes INPA 
048, 078 e 671 apresentaram notas iguais a 4,0 em ambos os pHs testados 
após os 9 dias de crescimento. Ao se analisar as estirpes usando um sistema 
menos rigoroso (nota de crescimento acima de 3,0), foi possível incluir 
também neste grupo, as estirpes INPA 511, 565, 576, 632, 649 e 658, que 
cresceram na zona mais diluída (zona 4) após 9 dias. As estirpes tolerantes 
devem ser testadas para eficácia na fixação de nitrogênio, competição por 
sítios de nódulos e persistência no solo antes de serem recomendadas para 
o uso em inoculantes comerciais.

224.

Oliveira, L.A.; Guitton, T.L.; Moreira, F.W. 1999. Relações entre as colonizações 
por fungos micorrízicos arbusculares e teores de nutrientes foliares em oito 
espécies florestais da Amazônia. Acta Amazonica, 29(2):183-193.

RESUMO: Na Amazônia encontra-se um grande número de espécies florestais, 
muitas delas já com reconhecido valor econômico, como a Abiurana 
(Eremoluma williamii), Andiroba (Carapa guianensis), Cardeiro (Scleronema 
micranthum), Cedrorana (Cedrelinga catenaeformis), Cumarú (Dipteryx 
odorata), Jacareúba (Calophyllum angulare), Marupá (Simaruba amara) 
e Piquiá (Caryocar villosum). Pouco se sabe sobre suas características 
nutricionais e infecções por micorrizas arbusculares (MA) quando em solos 
ácidos e de baixa fertilidade da região. Com o objetivo de obter infomações 
neste sentido, foi realizada uma avaliação de campo com estas espécies em 
fase adulta. Foram coletadas amostras de solos (rizosfera), raízes e folhas das 
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espécies, de plantios experimentais na Estação Experimental de Silvicultura 
Tropical do INPA, Manaus, AM, em dois solos podzólicos. Todas as espécies 
apresentaram infecções por MA, mas diferiram quanto às colonizações, 
bem como nas concentrações de macro e micronutrientes nas folhas. Foram 
encontradas algumas correlações significativas (oito de um total de 64) entre 
as colonizações por micorrizas nas raízes e os teores de Ca, P, Cu, Fe, Mn e 
Zn nas folhas das espécies. Estas correlações estatisticamente significativas 
indicam que as endomiconizas estão contribuindo para a absorção de 
nutrientes pelas plantas nas condições de terra firme da Amazônia central.

225.

Barroso, C.B.; Oliveira, L.A. 2001. Ocorrências de bactérias solubilizadoras 
de fosfato de cálcio nas raízes de plantas na Amazônia brasileira. Revista 
Brasileira de Ciência do Solo, 25:575-581.

RESUMO: O uso de bactérias solubilizadoras de fosfato pode ser uma alternativa 
de baixo custo em sistemas agroflorestais na Amazônia, onde os preços e o 
transporte, aliados à baixa capacidade de aquisição dos produtores, dificultam 
o uso de adubos solúveis. Em solos sem histórico de cultivo, os fosfatos 
estão ligados principalmente ao Al, enquanto nos previamente cultivados e 
corrigidos com calagem, esses fosfatos podem estar ligados ao Ca, limitando 
seus usos pelas plantas. Existem poucas informações sobre bactérias 
solubilizadoras de fosfato (BSF) na Amazônia, sendo necessário intensificar os 
estudos nesse sentido. O primeiro passo dessas pesquisas é um estudo sobre 
a ecologia dessas bactérias, identificando o local e a freqüência de ocorrência. 
Para isso, foram coletadas amostras de raízes de plantas nos estados do Acre, 
Amazonas e Rondônia, as quais foram colocadas em placas de Petri com 
um meio específico capaz de identificar suas presenças. Foram utilizadas 28 
espécies de plantas de diversas famílias e dois tipos de vegetação múltipla 
(pastagem e capoeira). Os índices de presença dessas bactérias foram muito 
baixos (0-10 %), evidenciando que, nessas condições, essas bactérias não 
contribuem efetivamente para melhorar a nutrição das plantas com fósforo. 
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Oliveira, A.N.; Oliveira, L.A. 2003. Características químicas do solo, 
esporulação e colonização micorrízica em plantas de cupuaçuzeiro e de 
pupunheira na Amazônia central.. Revista Ciências Agrárias, 40:33-44.
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RESUMO: A ocorrência e a quantidade dos fungos micorrízicos arbusculares 
(FMA) dependem das características da planta e dos fatores ambientais. Esta 
pesquisa avaliou a influência das características químicas de um latossolo 
sobre a ocorrência de FMA associados às raízes de plantas de cupuaçuzeiro 
(Theobroma grandiflorum Schum) e pupunheira (Bactris gasipaes). 
Selecionaram-se cinco plantas de cada espécie como repetições, das quais se 
coletou amostras de raízes e solos para avaliações, respectivas, dos níveis de 
colonização micorrízica, fertilidade do solo e numero de esporos. Na estação 
seca, os teores de Al e K exerceram influência negativa sobre a colonização 
por FMA no cupuaçu. Já na chuvosa, houve aumentos correlatos com o pH 
e os teores de Ca e Mg, sendo esses dois últimos também importantes para a 
colonização radicular pelos FMA na pupunha. Os esporos de FMA nos solos 
rizosféricos do cupuaçu e pupunha mostraram aumentos relacionados com os 
teores do K e P, respectivamente, durante o período seco. Na estação chuvosa, 
as concentrações de Al e K reduziram as quantidades de esporos no solo. De 
uma forma geral, os fungos micorrizicos arbusculares foram favorecidos pela 
elevação do pH e redução do Al trocável, nas condições edáficas avaliadas.

227.

Oliveira, A.N.; Oliveira, L.A. 2003. Sazonalidade, colonização radicular e 
esporulação de fungos micorrízicos arbusculares em plantas de cupuaçuzeiro 
e de pupunheira na Amazônia central. Revista Ciências Agrárias, 40:145-154.

RESUMO: As micorrizas arbusculares compreendem um sistema simbiótico 
de grande importância na absorção de nutrientes pelas plantas tropicais. 
Visando estudar a sazonalidade na colonização e esporulação de fungos 
micorrízicos arbusculares associados às plantas de cupuaçuzeiro (Theobroma 
grandiflorum Schum) e pupunheira (Bactris gasipaes), foram efetuadas 
avaliações quantitativas dos níveis de colonização radicular e número de 
esporos desses fungos em sete épocas de coleta, entre agosto de 1996 e 
maio de 1997. As colonizações micorrízicas variaram significativamente 
entre as espécies e épocas de avaliação. A pupunheira apresentou média de 
colonização radicular de 24 % e o cupuaçuzeiro 19 %. Quanto às épocas, a 
coleta de setembro, com 20,1 % de colonização, foi estatisticamente inferior 
à encontrada em fevereiro, com 24,1 %, com os demais meses apresentando 
colonizações intermediárias. Houve diferenças significativas no número de 
esporos fúngicos, com a maior esporulação sendo observada na rizosfera 
da pupunheira, com média de 159 por 30 g de solo; as maiores quantidades 
de esporos foram registradas nos meses de fevereiro e abril, com 282 e 166 
esporos, respectivamente.
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228.

Oliveira, A.N.; Oliveira, L.A.; Figueiredo, A.F. 2003. Colonização micorrízica e 
concentração de nutrientes em três cultivares de bananeiras em um latossolo 
amarelo da Amazônia central. Acta Amazonica, 33(3):345-352.

RESUMO: A adaptação das plantas à baixa fertilidade dos solos amazônicos 
é uma alternativa de baixo insumo que satisfaz à maioria dos produtores 
regionais. Essa adaptação pode estar relacionada às micorrizas arbusculares, 
que podem aumentar a capacidade das plantas em absorverem os nutrientes 
do solo. O estudo foi conduzido num plantio de bananeiras sobre um 
latossolo amarelo na Faculdade de Ciências Agrárias (Fundação Universidade 
do Amazonas), objetivando verificar a colonização de fungos micorrízicos 
e teores de nutrientes foliares das cultivares de bananeira Maçã, Pacovan e 
Prata, durante três meses de avaliações (Dezembro/98, Janeiro e Fevereiro/99). 
Coletaram-se amostras de raízes para avaliar as taxas de colonização micorrízica 
e amostras foliares para verificar os teores de macro e micronutrientes. As 
médias da colonização radicular por fungos micorrízicos foram de 60,7 % 
na cultivar Maçã, 55,2 % na Pacovan e 53,6 % na Prata. Na amostragem 
feita em dezembro de 1998, a cultivar Maçã apresentou menor colonização 
micorrízica (48,3 % das raízes), do que a Pacovan (73,6 %) e Prata (67,8 %). 
No mês de janeiro de 1999 essa situação se inverteu: a Maçã apresentou a 
maior colonização micorrízica (75,3 %) quando comparada com a da Pacovan 
(47,8 %) e Prata (40,3 %). As cultivares não apresentaram diferenças entre si 
quanto às concentrações de P e Fe, mas houve uma variação significativa entre 
elas quanto aos teores de Ca, Mg, K, Zn, Cu e Mn. A colonização radicular 
por fungos micorrízicos correlacionou-se positivamente com os teores de Ca, 
K e Zn na cultivar Maçã e, Cu na cultivar Prata. Estas correlações positivas 
permitem inferir que a associação micorrízica foi importante no estímulo às 
absorções de Ca, K e Zn pela cultivar Maçã e Cu pela Prata nas bananeiras 
de cinco anos na fase de produção comercial.

229.

Hara, F.A.S.; Oliveira, L.A. 2004. Características fisiológicas e ecológicas de 
isolados de rizóbios oriundos de solos ácidos e álicos de Presidente Figueiredo, 
Amazonas. Acta Amazonica, 34(2):343-357. 

RESUMO: Alguns isolados de rizóbio, além de fixarem o N2 são capazes de 
solubilizar fosfatos pouco solúveis, disponibilizando o P para as plantas e 
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para si mesmo. No entanto, o Al e a acidez dos solos da Amazônia podem 
diminuir a população desses microrganismos. O presente trabalho avaliou 
a capacidade nodulífera, a tolerância à acidez e ao Al tóxico, bem como a 
capacidade de solubilizar fosfatos de Ca e de Al de 88 isolados de rizóbio de 
solos agrícolas, do município de Presidente Figueiredo, AM. Amostras de solo 
sob cultivos agrícolas foram coletadas e utilizadas como fontes de inóculo para 
plantas de feijão caupi. As amostras de solo continham isolados de rizóbio 
capazes de induzir a nodulação e incrementar a biomassa aérea do feijão caupi 
em condição ácida (pH 4,5) e álica (2 cmolc de Al). Os isolados de rizóbio 
presentes nas amostras de solo identificadas como INPA-PF2, INPA-PF3, INPA-
PF4, INPA-PF5, INPA-PF13, INPA-PF15, INPA-PF22 e INPA-PF24 promoveram 
rendimentos de biomassa aérea superiores à testemunha. A tolerância à acidez 
foi apresentada por 25 % dos isolados e apenas 23 % apresentaram tolerância 
ao Al. O fosfato de Ca foi solubilizado por 39 % dos isolados. No entanto, 
apenas um isolado apresentou alto índice de solubilização. A capacidade de 
solubilização de fosfato de Al foi identificada em 67 % dos isolados. A maioria 
dos isolados de rizóbio que solubilizou fosfato de Ca (76,5 % dos isolados) 
também solubilizou o fosfato de Al.

230.

Oliveira, A.N.; Oliveira, L.A. 2004. Associação micorrízica e teores de 
nutrientes nas folhas de cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum) e 
guaranazeiro (Paullinia cupana) em um sistema agroflorestal em Manaus, 
Amazonas. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 28(6):1063-1068.

RESUMO: As micorrizas arbusculares podem ser importantes na nutrição das 
plantas em solos ácidos e de baixa fertilidade, como são os da Amazônia de 
modo geral. Avaliaram-se a colonização radicular por fungos micorrízicos 
arbusculares (FMAs) nativos e os teores de nutrientes em cupuaçuzeiro 
e guaranazeiro em um sistema agroflorestal no município de Manaus, 
Amazonas. Dez plantas de cada espécie foram selecionadas, das quais foram 
coletadas amostras de raiz, folha e solo durante o período seco e chuvoso 
da região de Manaus. Os guaranazeiros e os cupuaçuzeiros apresentaram 
maior colonização radicular por FMAs na época chuvosa. Os teores foliares 
de Ca, Mg, K, P, Zn, Cu e Mn nas duas espécies não foram influenciados 
pelas épocas de amostragem. O teor de Fe nas folhas dos cupuaçuzeiros foi 
maior na época chuvosa, enquanto o dos guaranazeiros, na época seca. A 
colonização micorrízica correlacionou-se com a concentração foliar de Ca, 
Mg, P e Cu nos cupuaçuzeiros e com a de Ca, Fe, Zn e Cu nos guaranazeiros.
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231.

Oliveira, A.N.; Oliveira, L.A. 2005. Colonização por fungos micorrízicos 
arbusculares e teores de nutrientes em cinco cultivares de bananeiras em 
um latossolo da Amazônia. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 29:481-488.

RESUMO: A bananeira é uma espécie de grande importância sócio-econômica 
na Amazônia, mas precisa de altos insumos agrícolas para ser produtiva. A 
associação com fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) pode minimizar 
as suas necessidades nutricionais nos solos pobres da Amazônia. O presente 
trabalho objetivou verificar a ocorrência de associação micorrízica e os teores 
de nutrientes em bananeiras cultivadas em um latossolo ácido da Amazônia. 
O bananal encontra-se deficiente em macro (Ca, Mg e P) e micronutrientes 
(Fe, Mn, Zn e Cu). A colonização micorrízica foi de 54,9 %, no cultivar 
Mysore; 51,5 %, na Maçã, 47,6 %, na Pacovan; 47,3 %, na Nanica, e 44,7 %, 
na banana Prata, ocorrendo diferenças significativas. Os cultivares Mysore e 
Maçã apresentaram maiores índices de colonização radicular nos meses de 
janeiro e agosto, enquanto a Nanica, nos meses de julho, janeiro e agosto. 
Os cultivares Pacovan e Prata não apresentaram variações significativas de 
colonização por FMAs nas épocas estudadas. Nas cultivares, a associação 
micorrízica correlacionou-se significativamente com os teores de K, Mg, P e 
Zn no cultivar Maçã, K e P no Nanica e Zn no Prata.
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232.

Carreira, L.M.M.; Paiva, W.O. 1977. Fertilidade do pólen de plantas olerícolas 
na Amazônia. Acta Amazonica, 7(4):477-480.

RESUMO: Com este trabalho é iniciada uma série de publicações sobre a 
fertilidade do pólen de plantas olerícolas, cultivadas na área experimental do 
INPA, localizada na Estrada Manaus-Itacoatiara Km 14. Foram encontradas 
diferenças significativas entre os tipos de flores roxas e brancas de 
Pachyrrhizus tuberosus (Lam.) Spreng., e, entre os tipos de vagens roxas e 
verdes de Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. Não foi encontrada diferença 
significativa entre Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch.ex Poir e seu 
cultivar Menina Brasileira.

233.

von der Pahlen, A. 1977. Cubiu (Solanum topiro), uma fruteira da Amazônia. 
Acta Amazonica, 7(3):301-307.

RESUMO: É descrita a coleção, comportamento agronômico e a variabilidade 
genética do cubiu (Solanum topiro H & B), uma frutífera herbácea. Foram 
coletadas 35 introduções na Amazônia, desde Belém do Pará (Brasil) até 
Iquitos (Perú). Uma grande variabilidade genética foi encontrada para forma e 
tamanho do fruto, especialmente na região oeste. Parte da coleção foi plantada. 
A produção começou aos 6-7 meses após a semeadura e praticamente terminou 
3 meses depois. A produção de frutos, por planta, variou de 2,5 kg. até 14 kg 
dependendo do solo e do genótipo.

234.

Noda, H.; Junk, W.J.; von der Pahlen, A. 1978. Emprego de macrófitas 
aquáticas (matupá) como fonte de matéria orgânica na cultura do feijão de 
asa (Psophocarpus tetragonolobus), em Manaus. Acta Amazonica, Notas & 
Comunicações, 8(1):107-109.

RETORNAR AO SUMÁRIO
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RESUMO: Foi feito um experimento para testar a produtividade de feijão de asa. 
As sementes foram plantadas em dezembro em latossolo amarelo com a adição 
de material orgânico na forma de restos de fruto e de vegetal (229 t/ha peso 
fresco = 60 t peso seco), esterco de galinha (217 t/ha peso fresco = 115 t peso 
seco) e “matupá” (561 t/ha peso fresco = 69 t peso seco) com e sem calcário 
(2 t/ha). O matupá é formado por plantas decompostas das superfícies de rios 
ou da camada superior de sedimentos dos lagos da bacia do rio Solimões. 
O matupá e os restos com calcário provaram ser os melhores tratamentos 
produzindo 7846 kg/ha e 6713 kg/ha, respectivamente, comparados ao esterco 
de galinha (4370 kg/ha) e solo não fertilizado (337 kg/ha).

235.

Paiva, W.O. 1978. Amarantáceas: Novas opções de espinafres tropicais para 
a Amazônia. Acta Amazonica, 8(3):357-363.

RESUMO: Três ensaios com espécies, variedades e cultivares de Amarantáceas, 
para consumo como espinafre, foram feitos no campo experimental do INPA-
CNPq em Manaus. Os ensaios em questão fazem parte da política do INPA 
de introdução de materiais cultivados em outros países dos trópicos úmidos, 
objetivando o aumento da variabilidade no mercado e promoção de hortaliças, 
com baixo custo para os habitantes de menor poder aquisitivo. Utilizou-se como 
adubo somente esterco de galinha (2 L/m2) e, nos ensaios feitos no sistema de 
corte sucessivos, após cada corte, efetuou-se a adubação nitrogenada a 0,2 %. 
O tratamento fito-sanitário restringiu-se somente à sementeira. Amaranthus 
cruentus foi a espécie que mais produziu no primeiro ensaio, sendo seguida 
de Celosia argentea cv. Avounvo Rouge. No segundo e terceiro ensaios, 
respectivamente, Celosia argentea cv. Avounvo Vert foi a melhor.

236.

Rahman, F. 1978. Produção de cultivares de feijão-da-praia (Vigna unguiculata) 
na várzea do rio Solimões, no Caldeirão (Cacau Pirera) no período de 1975-
76. Acta Amazonica, 8(1):13-17. 

RESUMO: Este experimento indicou que a maioria dos cultivares de feijão-da-praia 
(Vigna unguiculata), introduzidos da Nigéria na Amazônia, teve alto rendimento, 
sob condições experimentais, ao serem comparados com uma das melhores 
variedades locais de Manaus. Os dois cultivares mais produtivos foram TVu 1630 
e TVu 2616, com 853 e 847 kg de sementes secas por hectare, respectivamente. 
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A principal causa da produtividade relativamente baixa deste experimento 
foi a demora em plantar associada à alta pluviosidade durante o período de 
crescimento e a alta incidência de doenças. O plantio de feijão-da-praia deve 
ser feito bem cedo, nas várzeas amazônicas para obter-se uma produtividade 
satisfatória. TVu 2616 e TVu 1630 requereram, respectivamente, 43,5 e 43,8 dias 
até ter 50 % das plantas com vagens maduras. Apesar da alta produtividade, 
estas duas variedades mostraram-se altamente susceptíveis à pior doença da 
várzea – o vírus do mosáico do feijão-de-praia (CMV). Sob condições de campo 
só a linhagem TVu 1836P-66E mostrou-se livre dos sintomas deste vírus. Há 
necessidade de genes segregantes que permitam reunir numa mesma variedade 
as características de resistência ao vírus com alta qualidade e produtividade.

237.

von der Pahlen, A.; Kerr, W.E.; Noda, H.; Paiva, W.O. 1979. Melhoramento 
de hortaliças na Amazonia. Ciência & Cultura, 31(1):17-24.

RESUMO: O preço das hortaliças em Manaus, num período de nove meses 
aproximadamente, eleva-se extremamente em conseqüência das dificuldades 
que o solo e o clima apresentam, da grande quantidade de doenças que 
ocorrem, da tradição agrícola que é recente e por não existirem pesquisas 
para orientar os produtores. Por essas razães, no final de 1975, o INPA criou 
o Setor de Hortaliças, cujo principal objetivo é de baixar o custo de produção 
e o preço das mesmas mediante: (a) melhoramento de espécies olerícolas 
convencionais; (b) introdução de espécies do trópico úmido; (c) coleção e 
seleção de espécies nativas e (d) melhoramento dos sistemas de produção. 
Os experimentos realizados durante dois anos demonstraram que esses 
objetivos estão sendo rapidamente alcançados. Algumas espécies introduzidas 
demonstraram possuir uma alta adaptabilidade às condições de Manaus, 
pouca ou nenhuma exigência de fertilizantes e resistência às doenças. Além 
disso, espécies locais podem representar opções para diversificar as culturas.

238.

Bueno, C.R. 1980. Potencialidade da cultura do quiabeiro (Abelmoschus 
esculentus L.) em Manaus, AM. Acta Amazonica, 10(4):707-709.

RESUMO: Tentando-se detectar material promissor para o Programa de 
Melhoramento da Produção de Hortaliças da Amazônia, desenvolvido pelo 
INPA, foi realizado o presente estudo, incluindo-se onze diferentes variedades 
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e populações de quiabeiro. Pelos resultados obtidos, pode-se cocluir que 
mesmo na época de menores precipitações pluviométricas é possível cultivar 
essa planta em terra firme com resultados satisfatórios, alcançando-se 
produtividades (média e estimada) de 8.51, 7,78, 7,09, 5,74 e 5,35 toneladas 
de frutos frescos por hectare, respectivamente para Jari, Aripuanã I, Campinas 
nº 1,Várzea e Aripuanã II (sem diferenças estatísticas entre elas) que se 
apresentaram mais promissoras para a região de Manaus.

239.

Bueno, C.R.; Weigel, P. 1981. Brotação e desenvolvimento inicial de rizomas 
de ariá (Calathea allouia (Aubl.) Lindl.). Acta Amazonica, 11(2):407-410.

RESUMO: Os rizomas do ariá (Calathea allouia) normalmente possuem baixa 
viabilidade ou lenta iniciação do brotamento. Vários tratamentos foram usados 
para acelerar a penetração da água a fim de estimular a iniciação. Os rizomas 
foram imersos em água quente (48ºC) por 10, 20 ou 30 minutos e em água fria 
(temperatura ambiental) por 24, 48, 96 ou 168 horas e comparados com um 
controle. Os resultados mostraram um aumento significativo na porcentagem 
da iniciação do brotamento quando os rizomas foram imersos na água quente 
por 10 minutos. Os outros tratamentos não estimularam a iniciação e em 
alguns casos efeitos negativos foram observados. Entretanto, o número de 
folhas 90 dias após o plantio, não variou significativamente entre tratamentos. 

240.

Paiva, W.O.; Weigel, P.; Silva Filho, D.F.; Machado, F.M. 1981. Estudos 
preliminares em taioba (Colocasia sp.) nas condições edafoclimáticas de 
Manaus. Acta Amazonica, 11(3):417-421.

RESUMO: Um estudo de avaliação do comportamento da taioba (Colocasia 
sp.) introduzida no município de Manaus, Estado do Amazonas, mostrou que 
a exploração desta cultura é promissora com produção média de tubérculos 
equivalente a 10,63 % t/ha. Através de observações fenotípicas do caráter 
precocidade na produção, as plantas antes da colheita foram agrupadas em 
quatro classes. Foram detectadas diferenças estatísticas significativas entre 
as classes. A Classe 4 (com continuidade vegetativa) foi a mais produtiva, 
porém tardia, enquanto que as classes 1 e 2 (com mais que 8 folhas e 1 a 7 
folhas rebrotadas, respectivamente) apesar de apresentarem menor produção 
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são mais precoces, podendo ser aproveitadas para obtenção de duas colheitas 
anuais. O estudo de correlações fenotípicas entre caracteres dentro de classes, 
mostrou associação positiva e significativa para as classes 1, 2 e 3. A seleção 
de rizomas com maior peso contribuirá efetivamente na formação de uma 
população clonal mais promissora.

241.

Paiva, W.O. 1982. Herdabilidade e ganho de seleção para precocidade em 
taioba (Colocasia sp). Acta Amazonica, 12(1):23-26.

RESUMO: Foram estimados os ganhos de seleção (Gs) e a herdabilidade 
realizada, no sentido amplo (h2) em uma população clonal de taioba (Colocasia 
sp.), submetida à seleção para precocidade e produção de tubérculos 
secundários. Apenas as classes 1 (com mais que 8 folhas rebrotadas) e a 2 (com 
1-7 folhas rebrotadas), que haviam sido considerdas como as mais precoces, 
apresentaram resultados positivos, com valores de 11,58 % e 35,76 % para 
Gs e 22,34 % e 47,10 % para h2, respectivamente. Os ganhos observados 
na produção foram de 62,34 g para a classe 1 e 105,0 g para a classe 2, de 
tubérculos secundários por planta.

242.

Paiva, W.O. 1982. Comportamento de cultivares de cebola (Allium cepa L.) 
caracterizada para dias curtos, em Manaus, AM. Acta Amazonica, 12(2):263-269.

RESUMO: Estudo sobre o comportamento de cultivares de cebola (Allium 
cepa L.) de dias curtos, em dois anos agrícolas, em Manaus-AM. Entre os 
caracteres avaliados, a sobrevivência pós-transplante e plantas improdutivas 
influenciaram de forma negativa, e em maior intensidade, para a produção das 
cultivares. Estes caracteres parecem ser críticos para a adaptação da cebola. 
As cultivares Barreiro Roxa de Piracicaba, Roxa Chata e Baia do Cedo podem 
contribuir para a obtenção de material adaptado às condições de Manaus.

243.

Yuyama, K. 1982. Comportamento de 10 cultivares de feijão lima (Phaseolus 
lunatus L.) introduzidos do IITA, em terra firme de Manaus, AM. Acta 
Amazonica, 12(3):515-520.
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RESUMO: Dez cultivares de feijão lima (Phaseolus lunatus L.) introduzidas 
do IITA (Instituto Internacional de Agricultura Tropical) da Nigéria foram 
testados, em duas localidades do Amazonas, uma na Vila de Iranduba e outra 
na Colônia Antônio Aleixo, em 1977 e 1978, respectivamente. O objetivo foi 
avaliar o comportamento dos 10 cultivares introduzidos, a fim de procurar um 
cultivar que se adaptasse ao meio amazônico, com a finalidade de oferecer 
uma nova opção alimentar ao cardápio da população. Os resultados indicaram 
que o cultivar TPI-17 obteve o melhor desempenho em ambos os ensaios, 
com produções médias acima de 1.500 kg/ha de grãos, 55 % de índice de 
trilha, grande quantidade de vagens por planta, boa qualidade de semente, 
baixo índice de virose e bastante precoce.

244.

Bueno, C.R.; Weigel, P. 1983. Armazenamento de tubérculos frescos de ariá 
(Calathea allouia (Aubl.) Lindl.). Acta Amazonica, 13(1):7-14.

RESUMO: A importância dos tubérculos de ariá como alimento alternativo para 
a Região Amazônica vem sendo demonstrado através de inúmeros trabalhos. 
São desconhecidos, no entanto, os processos referentes ao armazenamento 
dos tubérculos, ou seja, a preservação do estado natural de vida, visando 
a comercialização e o consumo. Métodos simples, adaptados ao pequeno 
produtor da região foram utilizados, a fim de determinar a perda de peso 
e características internas e externas dos tubérculos, por um período de dez 
semanas. Os tratamentos constaram do acondicionamento dos tubérculos 
recém-colhidos em paneiro (espécie de cesto de vime), saco plástico fechado 
(com furos), sacos de estopa e, em geladeira, sendo os três primeiros deixados 
à temperatura ambiente. Os resultados mostraram que o armazenamento em 
geladeira, a despeito de reduzir a perda de água, mostrou-se ineficiente a partir 
da sétima semana, tanto para preservação interna como para a manutenção 
do aspecto comercializável. Os demais tratamentos conservaram os tubérculos 
em condições de comercialização por um período superior a dez semanas, 
apesar do tratamento em saco de estopa, por permitir uma maior aeração, 
ter decaído mais rapidamente em peso.

245.

Paiva, W.O. 1983. Eficiência da seleção de plantas de bertalha (Basella alba L. 
sin. B. rubra) para resistência à nematóides. Acta Amazonica, 13(2):217-226.
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RESUMO: Por meio de observações fenotípicas, em condições de infestação 
natural e com o uso de inoculações artificiais, avaliou-se a resistência de 
plantas de bertalha (Basella alba L. syn B. rubra) ao ataque de nematóides 
formadores de galhas, pertencentes ao complexo Meloidogyne. Duas linhas, 
classificadas como resistentes (R), constituíram o material selecionado. A 
comparação destas plantas com o material original (INPA-1) revelou que, no 
material selecionado, houve um aumento na porcentagem de plantas “R”, isto 
é, com ausência de galhas nas raízes e decresceu a porcentagem das demais 
classes. O material selecionado apresentou ainda diferenças significativas 
para maior produção (ramos e folhas), quando comparadas com o material 
original. Para que a seleção tenha maior eficácia, sugere-se que seja usada uma 
população com variabilidade mais ampla, natural ou obtida por recombinação 
genotípica entre plantas dentro da população.

246.

Noda, H.; Paiva, W.O.; Bueno, C.R. 1984. Hortaliças da Amazônia. Ciência 
Hoje, 3(13):32-37.

RESUMO: Frutas e hortaliças como o cubiu, as taiobas ou inhames, o feijão-
de-asa e o feijão-macuco, entre outras, têm merecido uma atenção maior por 
parte do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). As pesquisas 
realizadas no INPA, se propõem a desenvolver culturas mais condizentes 
com o clima úmido da região e têm buscado, também junto aos indígenas, os 
conhecimentos adequados para desenvolver, sem problemas, determinados 
tipos de plantas que substitutam as “hortaliças ïmportadas” do sul do país.

247.

Paiva, W.O. 1984. Estimativas de parâmetros genéticos em maxixe (Cucumis 
anguria L.). Acta Amazonica, 14(1-2):39-48.

RESUMO: Em uma população de maxixe (Cucumis anguria L.), representada 
por 64 progênies, foram estimados alguns parâmetros genéticos referentes 
à produção. A variância genética entre famílias foi superior à variância 
ambiental, exceto para peso médio de frutos. As herdabilidades (coeficiente 
de herdabilidade) baseadas em médias de famílias h2 (M.I) foram estimadas em 
79,38 %, 33,17 % e 71,00 % respectivamente para número peso e produção de 
frutos por planta. Os ganhos esperados com a seleção de 15 % das melhores 
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progênies, em relação à população original foi na ordem de 4,033 %; 5,066 % 
e 42,623 %. O estudo de correlações genotípicas e fenotípicas detectou valores 
altos e positivos para número x produção e peso x produção. A seleção de 
plantas através do caráter, número de frutos ou frutos de maior peso poderá 
ser eficiente em melhorar a produção.

248

Oliveira, L.A.; Paiva, W.O. 1985. Utilização de cupinzeiro e esterco de galinha 
como adubo em alface em um podzólico vermelho amarelo perto de Manaus, 
AM. Acta Amazonica, 15(1-2):13-18.

RESUMO: O pequeno agricultor de terra firme da Amazônia tem dificuldades 
em produzir hortaliças para seu próprio consumo ou para comercialização 
uma vez que os solos locais são de baixa fertilidade e os preços dos adubos 
minerais são elevados. Com o objetivo de proporcionar novas alternativas para 
estes agricultores, foi realizado um experimento de campo com alface num 
podzólico vermelho amarelo da região de Manaus. Utilizaram-se esterco de 
galinha, adubação química básica (N, P, K) e cupinzeiro (gênero Nasutitermes, 
o mais comum na região) como adubos. A aplicação de 50 ou 100 g de 
cupinzeiro por cova com ou sem a adição de esterco (530 g/cova) resultou 
em alface de melhor qualidade comercial, maior peso das plantas e menor 
número de folhas refugadas em relação ao tratamento testemunha. A utilização 
da adubação mineral (N, P, K) junto com o esterco de galinha não favoreceu 
o desenvolvimento das plantas, embora este, ao ser colocado sozinho ou com 
cupinzeiro tenha resultado em maior desenvolvimento das plantas. Conclui-se 
portanto, que a adubação feita com esterco de galinha, cupinzeiro ou com a 
mistura dos dois são alternativas viáveis para produzir alface neste solo.

249.

Noda, H.; von der Pahlen, A.; Silva Filho, D.F. 1986. Avaliação da resistência 
de progênies de tomate à murcha bacteriana em solo naturalmente infestado 
por Pseudomonas solanacearum (Smith.) Dows. Revista Brasileira de Genética, 
(1):55-66.

RESUMO: A “murcha bacteriana”, doença causada por Pseudomonas 
solanacearum, é um fator limitante à produção de tomate na região amazônica. 
Avaliar os níveis de resistência ao patógeno e a capacidade produtiva de 10 
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progênies de tomate, quando cultivadas sob condições de solo naturalmente 
infestado por Pseudomonas solanacearum, foi o objetivo do presente trabalho. O 
ensaio foi realizado na Estação Experimental de Hortaliças do INPA (AM-10, Km 
14), em Manaus, em área sabidamente infestada pelo patógeno. A análise dos 
dados de reação da resistência, avaliada através do parâmetro epidemiológico 
Taxa de Infecção (QR), descrita por Plank (1963), para doença sem multiplicação 
e pelo Índice de Doença (I.D.), baseado no número de plantas com a doença 
na parcela, mostrou que, 8 e 6 progênies, respectivamente, apresentaram 
reação de resistência superior a cultivar Santa Cruz São Sebastião, utilizada 
como testemunha quando os critérios de avaliação foram QR ou I.D., na 12ª 
semana após o transplante. Dados de produção, expressos em peso, número e 
peso médio do fruto, evidenciaram que dependendo do caráter analisado, pelo 
menos 5 progênies mostraram-se superiores à testemunha. Foram obtidas as 
estimativas de coeficientes de correlação entre todos os pares de caracteres que 
evidenciaram existir associações estatisticamente significativas entre todos os 
caracteres de resistência e de produção, com exceção ao par I.D., na 4ª semana 
após o transplante e o peso médio do fruto. Nas condições em que foi realizado 
o ensaio, a murcha bacteriana apresentou característica epidemiológica bem 
definida, na qual níveis elevados de resistência conferidos por um genótipo 
foram devidos aos baixos níveis de velocidade do progresso da doença na 
população de hospedeiro.

250.

Silva Filho, D.F.; Noda, H.; Ranzani, G. 1986/1987. Efeito da cobertura morta 
sobre a produção de pimentão (Capsicum annum). Acta Amazonica, 16/17(nº 
único):19-26.

RESUMO: Realizou-se um ensaio visando avaliar os efeitos de três tipos de 
cobertura morta: pó de serra, casca de arroz e capim seco, sobre a produtividade 
do pimentão (Capsicum annum L.). O experimento foi realizado em solo de 
baixa fertilidade, classificado como podzólico vermelho amarelo e no período 
designado regionalmente como “de verão”, ou seja, no período do ano 
caracterizado pela menor precipitação pluviométrica. Com a finalidade de avaliar 
os efeitos qualitativos dos tratamentos, além dos efeitos quantitativos, classificou-
se a produção em duas categorias de frutos: comerciável e de refugo. Quando se 
comparou com o tratamento testemunha sem cobertura morta evidenciaram-se 
efeitos benéficos das coberturas mortas, constituídas por pó de serra e casca de 
arroz, quando as produções foram expressas em termos de peso total de frutos 
e peso de frutos comerciáveis. O uso da cobertura morta constituída por capim 
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seco não apresentou vantagens relacionadas com o incremento da produção 
de frutos. Quanto ao aspecto qualitativo, não foi detectado efeito benéfico da 
cobertura morta sobre a qualidade dos frutos produzidos. Tomando-se como 
base a produção da testemunha, estimaram-se os incrementos devido ao uso de 
pó de serra em 47 % e 40 % e de 48 % devido à utilização da casca de arroz, 
quando se mediu a produção total em peso e número, respetivamente. Para 
produção de frutos comerciáveis, os incrementos foram, respectivamente, 55 
% e 48 % para pó de serra e 41 % e 30 % para casca de arroz. 

251.

Silva Filho, D.F.; Clement, C.R.; Noda, H. 1988. Relações entre descritores e 
populações de cubiu (Solanum topiro) avaliadas na Amazônia central. Revista 
Brasileira Fruticultura, 10(2):67-70.

RESUMO: O cubiu (Solanum topiro Humb.; Bonpl.) é uma fruteira herbácea 
nativa da Amazônia ocidental com potencial econômico para a indústria 
alimentícia. Doze procedências da Amazônia foram avaliadas. Estudaram-se as 
relações entre os descritores dos frutos: formato do fruto, diâmetro longitudinal, 
diâmetro transversal, peso, número de lóculos, número de frutos, espessura 
da polpa, Brix, volume de suco. Com os descritores métricos, estudaram-se as 
relações fenéticas entre estas populações por meio da análise discriminante.

252.

Varejão, M.J.C.; Ribeiro, M.N.S.; Bueno, C.R. 1988. Composição mineral 
do ariá (Calathea allouia (Aubl.) Lindl.). Acta Amazonica, 18(1-2) 
Suplemento:477-480. 

RESUMO: No presente estudo são apresentados e discutidos os níveis de 
N, P, K, Ca, Mg, Na e SO, além de percentagem de carbono orgânico nas 
partes vegetativas do ariá (Calathea allouia ((Aubl.) Lindl.). Os dados foram 
obtidos por espectroscopia de emissão de plasma, análise por injeção em 
fluído e volumetria.

253.

Paiva, W.O.; Menezes, J.M.T. 1989. Avaliação do desempenho agronômico 
da bertalha (Basela alba (L) sin. B. rubra). Acta Amazonica, 19(único):3-7.
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RESUMO: Quatro cultivares de bertalha (Basela alba L. Syn. B. rubra) foram 
comparadas em um experimento instalado em Ouro Preto do Oeste, Rondônia, 
de janeiro a abril de 1985. As cultivares usadas foram: INPA 80, INPA 81, 
TATÁ e CAUCUTÁ. Os resultados apresentaram diferenças significativas 
entre cultivares para a produção de galhos e folhas no segundo corte e 
produção total. A cultivar TATÁ foi a que melhor se comportou, produzindo, 
respectivamente 685 e 992 g/planta no segundo corte e produção total.

254.

Silva Filho, D.F.; Clement, C.R.; Noda, H. 1989. Variação fenotípica em frutos 
de doze procedências de cubiu (Solanum sessiliflorum Dunal) avaliadas em 
Manaus, AM, Brasil. Acta Amazonica, 19(único):9-18. )

RESUMO: O cubiu foi domesticado pelos ameríndios e tem potencial econômico 
considerável para a agroindústria moderna. Frutos de doze introduções 
de cubiu foram avaliados em Manaus para determinar as diferenças entre 
estas: formato, dimensões e carateres de importância econômica (espessura 
da polpa, volume do suco, grau Brix). Existe considerável variação entre as 
introduções para todos os caracteres avaliados, especialmente tamanho e 
número de frutos. A concetração de sólidos solúveis totais variou de 4 a 6 
e o volume de suco de 10 a 30 ml em frutos de 40 a 190 g. Conclui-se que 
estas 12 introduções possuem variação ampla que permite progresso genético 
rápido no melhoramento para qualquer finalidade agroindustrial.

255.

Noda, H.; Machado, F.M. 1992. Avaliação de progênies de tomate (Lycopersicon 
esculentum) para cultivo sob temperaturas elevadas. Acta Amazonica, 
22(2):183-190.

RESUMO: Foram avaliadas três progênies F7 de tomate do cruzamento HT-
16, do Programa de Melhoramento Genético do Departamento de Ciências 
Agronômicas do INPA, para o caráter pegamento de frutos. Os ensaios foram 
realizados em casa de vegetação com cobertura de plástico transparente e por 
um período de 37 dias, que cobriu toda a fase de florescimento e frutificação 
do primeiro ao oitavo racimo; tomaram-se dados sobre a temperatura do ar no 
interior da casa de vegetação, por meio de um termohigrógrafo. A amplitude 
de variação da temperatura foi de 18º C (mínimo) até 43º C (máximo). Os 
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resultados mostraram a ocorrência de variabilidade genética entre e dentro 
das progênies avaliadas para o caracter, percentagem de pegamento de frutos, 
sendo possível sua exploração em processos seletivos visando obter linhagens 
com alta capacidade de pegamento de frutos sob condição de cultivo em 
temperaturas elevada.

256.

Paiva, W.O.; Menezes, J.M.T. 1992. Comportamento agronômico de clones de 
inhame (Colocasia sp.) no Estado de Rondônia. Acta Amazonica, 22(2):191-195.

RESUMO: Os experimentos foram instalados em Rondônia, nos municípios 
de Ouro Preto do Oeste e Vilhena, em agosto de 1984. Foram testados 5 
acessos pertencentes ao BAG - Aráceas comestíveis, sendo todos do gênero 
Colocasia. Em Ouro Preto do Oeste, todos os acessos apresentaram excelente 
produtividade, variando de 28 a 39 t/ha. Em Vilhena a produtividade 
apresentou variação entre 28 a 30 t/ha. Não foram detectadas diferenças 
significativas entre os acessos em nenhuma das localidades.

257.

Noda, H.; Machado, F.M. 1993. Progresso na seleção de progênies de tomate 
resistentes à murcha bacteriana através da avaliação epidemiológica da 
doença. Acta Amazonica, 23(2-3):107-114.

RESUMO: Dados obtidos em experimentos realizados durante a década 83-92 
pelo Programa de Melhoramento Genético do Tomateiro foram utilizados 
para avaliar a eficiência da utilização do parâmetro epidemiológico Taxa de 
Infecção para seleção de progênies resistentes ao patógeno Pseudomonas 
solanacearum. Foram obtidas evidências que as progênies selecionadas de 
uma geração para a seguinte apresentaram níveis crescentes de resistência e 
maior capacidade produtiva sob condições de cultivo em solos infestados pelo 
patógeno, usando-se como padrões de susceptibilidade variedades do grupo 
santa cruz e de resistência a variedade caraiba. A Taxa de Infecção consegue 
detectar elevado número de contrastes significativos quando comparada com 
outros parâmetros que não consideram a resistência como resultante de um 
processo na qual a expressão é modificada com o tempo.
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258.

Paiva, W.O. 1993. Caracterização e avaliação de Aráceas comestíveis no estado 
do Amazonas. Acta Amazonica, 23(2-3):115-123.

RESUMO: Avaliaram-se os atributos morfológicos, agrônomicos e nutricionais 
em quatorze introduções de Aráceas comestíveis em Manaus-AM, nos anos 
de 1983 e 1984. Em geral os acessos de inhames (Colocasia sp.) apresentaram 
porte baixo, com folhas de tamanho médio ou pequeno com rizomas 
secundários com maior valor para proteína, destacando-se 02/79 como o 
mais produtivo. Nas taiobas (Xanthosoma sp.) o porte variou muito entre os 
acessos e a produção total de rizomas o maior rendimento se deve ao rizoma 
principal onde se concentra também o maior valor nutricional.

259.

Silva Filho, D.F.; Noda, H.; Clement, C.R. 1993. Genetic variability of economic 
characters in 30 accessions of cubiu (Solanum sessiliflorum Dunal, Solanaceae) 
evaluated in Central Amazonia. Revista Brasileira de Genética, 16(2): 409-417.

Variabilidade genética dos caráteres econômicos em 30 acessos de cubiu 
avaliadas na Amazônia central

RESUMO: O cubiu (Solanum sessiliflorum Dunal) foi domesticado pelos 
Ameríndios pré-Colombianos na Amazônia ocidental. Quase esquecido até 
recentemente, sua produtividade potencial e sabor agradável tem chamado 
a atenção da pesquisa na Amazônia e em outras áreas nas últimas décadas. 
Trinta introduções do programa de melhoramento genético do INPA foram 
avaliadas num desenho de blocos inteiramente casualizados, com duas 
repetições, perto de Manaus. As dimensões (diâmetro longitudinal e 
transversal (mm), peso (g)), caracteres de qualidade (suco (ml), Brix) dos 
frutos, e produtividade (número e peso total dos frutos) foram avaliadas. 
A razão da variância entre plantas dentro das parcelas à variância genética 
entre introduções confirma o hábito autógamo do cubiu. As dimensões dos 
frutos apresentam herdabilidades altas, enquanto a produtividade e o Brix 
foram medianos. Ganhos expressivos no programa de melhoramento com 
este material podem ser esperados.
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260.

Paiva, W.O.; Noda, H. 1994. Cultivo experimental de cebola no Amazonas. 
Horticultura Brasileira, 12(2):149-153.

RESUMO: Vinte cultivares e híbridos de cebola adaptadas à fotoperiodos curtos 
(Baia Precoce de Piracicaba, Baia do Cedo, PiraTropical, Piranã, PiraLopes, 
PiraOuro, PiraGrana, PiraDura, Barreiro Roxa, Roxa Chata, PiraRosa, Baia Super 
Precoce, Piranã Cascuda, Baia 7 Voltas, Roxa Ipa III, Px-76, Px-31, Px-25 e Granex) 
foram introduzidas e avaliadas durante cinco anos no estado do Amazonas. Os 
experimentos, usando o sistema de cultivo por transplantio de mudas, foram 
instalados em dois ecossistemas (terra firme e várzea do rio Solimões) sob o 
delineamento de blocos ao acaso, com cinco repetições, com 40 plantas/m2. Foram 
avaliadas a bulbificação precoce, o desenvolvimento vegetativo, a sobrevivência 
pós-transplantio, a porcentagem de plantas improdutivas e a produção de bulbos. 
As dificuldades para a produção em terra firme resultaram das altas taxas de 
bulbificação precoce na fase de sementeira, baixa sobrevivência pós-transplantio, 
baixo desenvolvimento vegetativo, alta incidência de doenças foliares. Na várzea 
ocorreu alta taxa de plantas improdutivas, mas os bulbos, quando formados, eram 
maiores e de melhor qualidade. A seleção para reduzir os indices dos caracteres 
indesejáveis pode ser eficiente para melhorar a adapatação de Barreiro Roxa, 
Baia 7-V, Baia do Cedo, PiraOuro e Rosa Ipa III.

261.

Paiva, W.O. 1994. Parâmetros genéticos em maxixe sem espículos. Acta 
Amazonica, 24(1-2):3-8.

RESUMO: Dezenove progênies de meios irmãos de maxixe (Cucumis anguria 
L.), com epiderme sem espículos (frutos lisos) foram avaliadas e estimadas 
os parâmetros genéticos em seis características agronômicas. Altos valores 
de herdabilidade, ao nível de médias, foram achados para número de frutos 
e produção. Estimou-se que a seleção de 20 % das melhores progênies 
resultará em aumentos de 8,09 % e 20,94 % respectivamente, na produção 
e no número de frutos.

262.

Paiva, W.O.; Costa, C.P. 1994. Estabilidade de híbridos e cultivares de 
quiabeiro. Pesquisa Agropecuaria Brasileira 29(5):791-795.
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RESUMO: A estabilidade de produção de 11 cultivares e 20 híbridos de quiabo 
(Abelmoschus esculentus (L.) Moench) foi estudada em duas estações (inverno 
e verão) durante dois anos, em Piracicaba, SP, Brasil. A cultivar Santa Cruz-47 
e os híbridos A x C, E x A e F x A mostraram ampla estabilidade, medida pelos 
parâmetros de estabilidade (b), S2d e R2. O híbrido F x A foi o melhor, mas 
mostrou desvios significativos. Em geral, os genótipos de quiabo mostraram 
sensibilidade às mudanças do ambiente, e os híbridos foram os mais estáveis 
e com frequências três vezes superiores às das cultivares.

263.

Noda, H.; Machado, F.M.; Silva Filho, D.F. 1995/1996. Comportamento de 
progênies F10 de tomate do cruzamento HT-16 (Yoshimatsu) cultivadas em 
solos de terra firme e várzea naturalmente infestados por Pseudomonas 
solanacearum. Revista da Universidade do Amazonas, 4/5(1-2):13-22.

RESUMO: Progênies F10 de tomate do cruzamento HT-16 (Yoshimatsu) do 
Programa de Melhoramento Genético de Hortaliças do INPA foram avaliadas 
em solos de terra firme (Manaus) e na várzea do rio Solimões (Iranduba), 
naturalmente infestados por Pseudomonas solanacearum. Todas as progênies 
avaliadas e dois cultivares do grupo Yoshimatsu apresentaram, nos dois 
ecossistemas, níveis de resistência e produtividade mais elevados em relação 
às testemunhas susceptíveis do grupo santa cruz (Kada e Angela). A cultivar 
caraiba, usada como padrão de resistência, apresentou, também níveis de 
resistência e produtividade superiores às testemunhas susceptíveis. Na terra 
firme 20 entre 50 progênies avaliadas apresentaram resistências superiores 
à de caraiba e na várzea 4 entre 10 progênies foram superiores em relação 
à citada cultivar. A cultivar Yoshimatsu 4 apresentou níveis de resistência 
superior em relação a cultivar caraiba, na terra firme e na várzea.

264.

Silva Filho, D.F.; Anunciação Filho, C.J.; Noda, H.; Reis, O.V. 1995. Análise 
multivariada da divergência genética em populações de cubiu (Solanum 
topiro) avaliada na zona da mata do Estado de Pernambuco. Acta Amazonica, 
25(3/4):171-180. 

RESUMO: A amplitude da variabilidade genética em 29 populações de 
cubiu do Programa de Melhoramento Genético de Hortaliças do Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, foi avaliada num experimento 
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conduzido na Estação Experimental da Empresa Pernambucana de Pesquisa 
Agropecuária-IPA, em Vitória de Santo Antão, Estado de Pernambuco. Adotou-
se o delineamento experimental em blocos casualizados com 4 repetições. 
Coletaram-se dados referentes a: largura do fruto (cm): comprimento do fruto 
(cm); diâmetro do colo (cm): área da folha (cm2); altura da planta (cm); 
número total de frutos/planta; peso médio de frutos/planta (g); produção 
estimada de frutos (ton/ha); número de lóculos; espessura da polpa (mm) 
e de solídos solúveis totais ( %). A análise de agrupamento, pelo Método 
de Otimização de Tocher, usando a Distância Generalizada de Mahalanobis, 
agrupou as 29 populações de cubiu em 9 diferentes grupos. Entre os pares 
de menor e maior divergências genéticas, foram identificadas as populações 
procedentes de Umariaçu (AM) e de São Paulo de Olivença (AM) e as de Borba 
(AM) e de São Gabriel da Cachoeira (AM), respectivamente. As populações 
originárias de Ataláia do Norte (AM), Borba (AM), Iquitos (Peru), São Gabriel 
da Cachoeira (AM) e de Belém (PA) apresentaram as maiores distâncias 
genéticas entre os grupos formados. Portanto, podem ser indicadas como 
progenitores potenciais em programa de melhoramento genético do cubiu.

265.

Silva Filho, D.F.; Anunciação Filho, C.J.; Noda, H. 1996. Variabilidade genética 
em populações naturais de cubiu (Solanun sessiflorum Dunal) da Amazônia. 
Horticultura Brasileira, 14(1):9-15.

RESUMO: A variabilidade genética em 29 populações de cubiu (Solanum 
sessiliflorum) do Programa de Melhoramento do INPA, foi avaliada num 
experimento conduzido na Estação Esperimental do IPA, em Vitória de Santo 
Antão - PE. Adotou-se o delineamento experimental em blocos casualizados 
com quatro repetições, com parcelas de 7,5 m2, com 5 plantas úteis. Foram 
avaliadas as seguintes características agronômicas: formato dos frutos; 
diâmetro do colo (cm); altura da planta (cm); área da folha (cm2); largura 
do fruto (cm); comprimento do fruto (cm); número médio de frutos/planta; 
peso médio dos frutos (g); produção total de frutos (t/ha); número de lóculos; 
espessura da popla (mm) e sólidos solúveis totais (Brix). Onze variáveis 
foram utilizadas para o desenvolvimento da análise multivariada, utilizando-
se como medida de similaridade, as distâncias generalizadas de Mahalanobis 
e a técnica de agrupamento baseada no Método de Otimização de Tocher. 
Exceto para os caracteres diâmetro do colo, altura da planta e área da folha, 
a análise de variância detectou diferenças altamente significativas para os 
demais caracteres avaliados. A variação da forma, tamanho, sólidos sóluveis 
totais e a produção de até 30,42 t/ha de frutos comestíveis detectados nesta 
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coleção, permitem considerá-la um extraordinário reservatório de variabilidade 
genética. A análise de agrupamento classificou as 29 populações de cubiu em 
nove diferentes grupos. Entre os pares de menor e maior divergência genética, 
foram indetificadas as populações procedentes de Umariaçu (AM) e de São 
Paulo de Olivença (AM) e as de Borba (AM) e São Gabriel da Cachoeira (AM), 
respectivamente. As populações de Atalaia do Norte (AM), Borba (AM), Iquitos 
(Perú), São Gabriel da Cachoeira (AM) e de Belém (PA) apresentaram as maiores 
distâncias genéticas entre os grupos formados. Portanto, podem ser indicadas 
como progenitores potenciais em programa de melhoramento genético do cubiu.

266.

Silva Filho, D.F.; Noda, H.; Clement, C.R.; Machado, F.M. 1997. Efeito da adubação 
orgânica na produção de biomassa em quebra-pedra (Phyllanthus stipulatus, 
Euphorbiaceae) em Manaus, Amazonas, Brasil. Acta Amazonica, 27(2):73-80.

RESUMO: O quebra-pedra (Phyllanthus stipulatus (Raf.) Webster, Euphorbiaceae) 
é um importante remédio popular em que a planta inteira é usada na forma de 
chá para reduzir o ácido úrico no sangue e facilitar a eliminação de cálculos 
renais. Para avaliar a produção de biomassa dessa espécie utilizaram-se sementes 
duma população natural num experimento conduzido na Estação Experimental 
de Hortaliças do Instituto Nacional Pesquisas da Amazônia, em Manaus, AM. 
Adotou-se um delineamento experimental de parcelas subdivididas, onde as 
parcelas foram os ambientes a pleno sol e sombreado (50 % de luminosidade), 
as subparcelas foram às dosagens de 0, 2, 4, 6, 8 e 10 kg de composto orgânico 
CO/m2 com 20 plantas em 1 m2. Nas 6 plantas úteis por subparcela foram 
avaliadas: diâmetro do caule, altura, pesos fresco e seco das raízes, caules, galhos 
e folhas. Não foram encontradas diferenças significativas entre os ambientes 
na biomassa total das plantas (63,1 g vs 62,3 g fresca e 26,6 g vs 25,6 g seca, 
respectivamente), embora tivessem sido encontradas para altura (70,0 cm ao 
pleno sol vs 96,2 cm na sombra) e, conseqüentemente, para a biomassa do caule 
(5,1 g vs 5,7 g seca, respectivamente). O quebra-pedra responde à adubação 
orgânica, tanto na biomassa total, como em todas as partes da planta. A melhor 
resposta, em termos de rendimento, se deu sob o efeito de 10 kg de CO/m2 
incorporado ao solo (1,26 kg/m2 de biomassa fresca e 0,55 kg/m2 de biomassa 
seca). Em comparação com a testemunha, este tratamento produziu 43 % mais 
biomassa seca total. No entanto, a razão benefício/custo sugere que 4 kg de 
CO/m2 é a quantidade máxima que é economicamente viável no solo usado. 
A biomassa total é composta de 17,2 % de raízes, 22,3 % de caules, 23,1 % 
de galhos e 37,4 % de folhas. O crescimento das plantas exigiu muito potássio 
e pouco fósforo, magnésio e micronutrientes.
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267.

Silva Filho, D.F.; Anunciação Filho, C.J.; Noda, H.; Reis, O.V. 1997. Seleção 
de caracteres correlacionados em cubiu (Solanum sessiliflorum Dunal) 
empregando a análise de trilha. Acta Amazonica. 27(4):229-240. 

RESUMO: Vinte e nove populações naturais de cubiu (Solanum sessiliflorum 
Dunal) da coleção do Programa de Melhoramento Genético de Hortaliças do 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, foram avaliadas na região 
Nordeste do Brasil. O experimento foi conduzido na Estação Experimental da 
Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária-IPA, em Vitória de Santo 
Antão, Estado de Pernambuco. Adotou-se o delineamento experimental em 
blocos casualizados com 4 repetições. A unidade experimental foi constituída 
de uma área de 7,5m2 contendo 5 plantas úteis. Coletaram-se dados referentes 
ao diâmetro do caule (DC), altura da planta (AP), área da folha (AF), largura 
do fruto (LF), comprimento do fruto (CF), número de lóculos (NL), espessura 
da polpa (EP), número total médio de frutos por planta (NMF), peso médio 
dos frutos (PMF), peso total de frutos (PEF) e teor de sólidos solúveis totais 
(Brix). Empregou-se a analise de trilha para desdobrar os coeficientes de 
correlação genotipica, e observar a influência dos efeitos destes caracteres, na 
produção de frutos de cubiu. Verificou-se que o maior número de associações 
positiva e significativa entre os pares de caracteres avaliados ocorreu com 
a espessura da polpa (EP). A análise de trilha desenvolvida sobre os dez 
caracteres, mostrou que o número total médio de frutos por planta (NMF) e 
a espessura da polpa (EP) foram os caracteres que mais influenciaram direta 
e positivamente sobre a produção estimada de frutos de cubiu.

268.

Silva Filho, D.F.; Anunciação Filho, C.J.; Noda, H. 1998. Estimativas de 
herdabilidade e correlações em populações de cubiu (Solanum sessiliflorum 
Dunal) da Amazônia. Revista Brasileira de Fruticultura, 20(1): 60-67.

RESUMO: Com o objetivo de estimar a herdabilidade no sentido amplo e 
correlações entre caracteres de 29 populações de cubiu (Solanum sessiliflorum 
Dunal), instalou-se um experimento na Estação da Empresa Pernambucana de 
Pesquisa Agropecuária (IPA) em Vitória de Santo Antão, PE. Foram avaliados 
os seguintes caracteres: diâmetro do caule (DC), altura da planta (AP), área 
da folha (AF), largura do fruto (LF), comprimento do fruto (CF), espessura 
da polpa (EP), número de lóculos (NL), teor de sólidos solúveis totais (Brix), 
número médio de frutos/planta (NMF) peso médio dos frutos (PMF) e 
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produção estimada dos frutos (PEF). Os valores dos coeficientes de variação 
genética estendendo-se de 2,7 % a 41,54 % e as magnitudes de estimativas de 
herdabilidade principalmente para características dos frutos, variando de 80 % 
a 90 %, indicam a possibilidade de ganhos expressivos no processo de seleção. 
O somatório dos coeficientes de correlação genética e fenotípica foram quase 
superiores à correlação de ambiente. Dos 11 pares de caracteres estudados, 
somente os caracteres DC, AF, CF, NL e Brix não se correlacionaram com a 
produção. O maior número de correlações entre caracteres ocorreu com o caráter 
EP. O caráter NMF teve a maior correlação com o caráter PEF (r = 0,733”).

269.

Silva Filho, D.F.; Andrade, J.S.; Clement, C.R.; Machado, F.M.; Noda, H. 1999. 
Correlações fenotípicas, genéticas e ambientais entre descritores morfológicos 
e químicos em frutos de cubiu (Solanum sessiliflorum Dunal) da Amazônia. 
Acta Amazonica, 29(4):503-511.

RESUMO: O cubiu (Solanum sessiliflorum Dunal) é uma hortaliça da Amazônia, 
domesticada pelos índios, que pode produzir até 100 t/ha de frutos ricos 
em sais minerais e vitaminas. Os frutos são utilizados pelas populações 
tradicionais da região nas formas de sucos, sorvetes, doces e molhos para 
carnes bovina, de frango e de peixes. Treze caracteres morfológicos e químicos 
dos frutos de 24 etnovariedades da Amazônia brasileira, peruana e colombiana 
foram utilizadas para estimar os coeficientes de correlações fenotípica (rf), 
genética (rg) e de ambiente (ra) entre pares de caracteres. Na maioria dos 
casos, as correlações genéticas apresentaram valores superiores aos das 
fenotípicas e de ambientes, indicando que o ambiente teve pouca influência. 
Entre os caracteres morfológicos, as dimensões dos frutos são estreitamente 
relacionadas com o teor de umidade. Não foram observadas correlações entre 
caracteres morfológicos e químicos que pudessem ser úteis ao melhoramento 
do cubiu. Entre os caracteres químicos, as correlações entre brix e acidez e 
açúcares redutores e açúcares totais foram altas e positivas (rg = 0,62 e rg = 
0,83), respectivamente. Entre vários caracteres químicos será difícil praticar 
seleção simultãnea sem perda de genótipos.

270.

Yuyama, L.K.O.; Aguiar, J.P.L.; Macedo, S.H.; Yuyama, K.; Fávaro, D.I.T.; 
Afonso, C.; Vasconcellos, M.B.A. 1999. Composição química, elementos 
essenciais e não essenciais no quiabo de metro (Trichosanthes cucumerina 
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L.) e pepino (Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.) da região Amazônica, AM. 
Revista da Universidade do Amazonas, Série Ciências Agrárias, 8(1-2):53-61.

RESUMO: Determinaram-se os elementos essenciais no quiabo de metro 
(Trichosanthes cucumerina L.), oriundo do Campo Experimental da Faculdade 
de Ciências Agrárias (FCA) da Universidade do Amazonas (UA) e pepino 
(Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.), da Escola Agrotécnica Rainha dos 
Apóstolos em Manaus-AM, isentos de agroquimicos. Os resultados obtidos 
indicam que o quiabo de metro e o pepino podem perfeitamente ser 
consumidos pela população local. Então tanto o quiabo como o pepino pode 
ser considerados alimentos dietéticos devido ao baixo aporte calórico e podem 
ser uma alternativa dietética na Amazônia devido a baixa concentração de 
elementos minerais não essenciais.

271.

Noda, H.; Machado, F.M.; Martins, A.L.U. 2003. Seleção de genótipos de 
pimentão resistentes à Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye. 
sob condições naturais de infecção. Acta Amazônica, 33(3):371-379.

RESUMO: Devido à ocorrência de epidemias severas de pústula bacteriana 
ou mancha bacteriana no pimentão, causada pela bactéria Xanthomonas 
campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye., o cultivo do pimentão na várzea do 
rio Solimões, próximo à Manaus, encontra-se em decadência. O INPA, desde 
1976, desenvolve um Programa de Melhoramento Genético do Pimentão 
visando incorporar resistência ao patógeno. Neste trabalho são relatados 
os resultados obtidos em três ensaios, nas áreas de terra firme e várzea do 
Estado do Amazonas, envolvendo progênies F 13 e F 14 do cruzamento 
interespecífico entre Capsicum annuum e C. chinense, denominado HP-12, 
em cujas progênies vêm sendo realizadas seleções genealógicas visando 
obter variedades resistentes ao patógeno X. campestris pv. vesicatoria e 
alta capacidade produtiva, sob condição de cultivo em ambientes quentes e 
úmidos. Quando a população de hospedeiros foi constituída por indivíduos 
resistentes e suscetíveis, a curva de progresso da doença adaptou-se melhor ao 
modelo monomolecular, onde níveis mais elevados de resistência, conferidos 
por um genótipo, foram devidos à sua capacidade de restringir a velocidade 
do progresso da doença. Nos três ensaios, as progênies selecionadas pelo 
Programa apresentaram maior resistência e capacidade produtiva, quando 
comparadas à testemunha suscetível (Cascadura Ikeda), em condições de 
ocorrência da doença e verificou-se que a capacidade de produção de frutos 
está relacionada aos níveis de resistência do hospedeiro ao patógeno. Por 
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outro lado, levando-se em conta os caracteres de resistência e capacidade 
produtiva das progênies inferiu-se que a espécie C. chinense é um recurso 
genético importante como fonte de resistência a X. campestris pv. vesicatoria 
nos programas de melhoramento do pimentão.

272.

Silva Filho, D.F.; Noda, H.; Yuyama, K.; Yuyama, L.K.O.; Aguiar, J.P.L. 
2003. Cubiu (Solanum sessiliflorum Dunal): Uma planta medicinal nativa 
da Amazônia em processo de seleção para o cultivo em Manaus, Amazonas, 
Brasil. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, 5(2):65-70.

RESUMO: O cubiu (S. sessiliflorum) é uma hortaliça-fruto nativa da Amazônia, 
que foi domesticado pelos índios sul-americanos. Esta espécie, dependendo do 
genótipo cultivado, pode produzir de 40 a 100 toneladas de frutos/ha. Os frutos 
dessa Solanaceae arbustiva são ricos em fibras, proteínas, vitaminas e sais 
minerais, que são utilizados pelas populações da região como medicamento 
(para controlar diabetes, ácido úrico, colesterol, queimaduras e micoses 
na pele). Por isso, este importante recurso genético pode ser explorado 
economicamente pela sociedade amazônica. Esta pesquisa teve como objetivo 
selecionar genótipos do cubiu adaptáveis às condições edafoclimáticas 
de Manaus. Foram avaliadas 28 etnovariedades procedentes de diferentes 
locais da Amazônia brasileira, peruana e colombiana. O experimento foi 
realizado na Estação Experimental de Hortaliças do INPA, em Manaus, em 
solo do tipo podzólico vermelho-amarelo, álico, textura arenosa e de baixa 
fertilidade. Adotou-se o delineamento experimental de blocos casualizados 
com 28 tratamentos (etnovariedades) e quatro repetições representadas por 
seis plantas úteis adubadas somente com matéria orgânica, em espaçamento 
de 1,0 x 1,5 m. As seguintes características dos frutos foram avaliadas: forma 
do fruto, comprimento, largura, espessura da polpa, peso médio, número de 
lóculos, volume de suco da cavidade locular, peso da casca, peso das sementes 
úmidas e produção total de frutos. As análises de variância detectaram 
diferenças significativas para todos os caracteres quantitativos estudados. 
As etnovariedades revelaram nove formas diferentes de frutos, variando em 
número de 4 a 89 frutos/planta, em peso médio de 18,5 g a 301 ,0 g/planta, 
e em produção estimada, 1 2, 1 6, e 18 t para frutos considerados pequenos, 
médios e grandes/hectare, respectivamente. A variação fenotípica dos frutos 
do material genético pesquisado, permite a seleção de vários genótipos que 
podem ser aproveitados imediatamente para o cultivo, ou em programas de 
melhoramento da espécie, para atender, no futuro, a quaisquer necessidades 
das agroindústrias instaladas na Amazônia.
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273.

Ranzani, G. 1978. Alguns solos da Transamazônica na região de Marabá. Acta 
Amazonica, 8(3):333-355.

RESUMO: No presente trabalho, são descritos seis solos que ocorrem ao 
longo da rodovia Transamazônica, num percurso de 31,4 km, entre o igaparé 
Vermelho e o rio Cajazeira, na vertente esquerda do rio Tocantins, Município de 
Itupiranga, Estado do Pará. As ordens de solos encontradas foram: Entissolos, 
Oxissolos e Ultissolos correspondendo a solos pouco desenvolvidos, latossolos 
e solos podzolizados, no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Na área, 
houve predominância dos oxissolos (65 %), seguindo-se a estes os entissolos 
(22 %) e, finalmente, os Ultissolos com 13 %. O mapa exploratório de solos 
do Projeto RADAM (1974) assinala para essa área a ocorrência da associação 
podzólico vermelho amarelo e latossolo vermelho amarelo distrófico isto 
é, de Ultissolos associados a Oxissolos. Apesar da grande diferença entre 
as escalas de trabalho (RADAM, escala 1:100,000, enquanto este trabalho, 
escala 1:10,000), observa-se boa concordância nos resultados obtidos quanto 
às unidades presentes. Como seria de esperar-se à vista das generalizações 
implícitas no Mapa Exploratório de solos do Projeto RADAM, em virtude da 
diferença de escala, não houve concordância quanto ao solo predominante. 
O regime de umidade a que os solos estão submetidos é “ústico” enquanto 
o regime de temperatura é “iso-hipertérmico”. Os resultados obtidos no 
balanço hídrico dos solos sugerem a presença de uma perda apreciável das 
águas de chuvas por escoamento superficial: um deflúvio que se concentram 
em 3-5 meses durante todo o ano. Tratando-se de terras com permeabilidade 
moderada recomenda-se a adoção de práticas conservacionistas capazes de 
controlar a erosão, no caso de uma adaptação destas terras à agricultura. 
Somente assim o uso agrícola dessas terras poderia apresentar as desejáveis 
garantias de permanência.

274.

Ranzani, G. 1980. Identificação e caracterização de alguns solos da Estação 
Experimental de Silvicultura Tropical do INPA. Acta Amazonica, 10(1):7-41.
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RESUMO: No presente estudo, são identificados, caracterizados morfologica 
e analiticamente, nove solos sob experimentação agrícola, na Estação 
Experimental de Silvicultura Tropical do INPA, situada no Km 45 da BR-174, 
que liga Manaus a Boa Vista. As condições presentes nessa área caracterizam 
um regime de temperatura “iso-hipertérmica” e um regime de umidade 
“údico”. Os solos se enquadram em duas ordens: Ultissol e Oxissol. A ordem 
ultissol apresenta-se com duas subordens: Humult com dois grandes grupos 
(Palehumult e Tropohumult) e Udult, com um grande grupo (Paleudult). A 
ordem Oxissol apresenta uma subordem (Orthox) com dois grandes grupos: 
Haplorthox e Acrorthox. Os solos, no Sistema Brasileiro de Classificação, 
enquadram-se nas seguintes classes: podzólico vermelho amarelo álico, 
latossólico, A moderado, texturas média e argilosa; podzólico vermelho 
amarelo álico, A moderado, textura argilosa e latossolo amarelo álico, A 
moderado, textura argilosa. Os resultados obtidos sobre a marcha anual da 
água disponível, sugerem, para alguns solos, a presença de água disponível 
para as plantas, durante todo o ano, a partir de profundidade compreendida 
entre 130 e 270 cm; para outros solos, como é o caso dos perfis EEST 3 e 6, 
há ausência de água disponível para as plantas durante 3 meses/ano.

275.

Reichardt, K.; Ranzani, G.; Freitas Junior, E.; Libardi, P.L. 1980. Aspectos 
hídricos de alguns solos da Amazônia - região do Baixo Rio Negro. Acta 
Amazonica, 10(1):43-46. 

RESUMO: No presente trabalho, é feito um confronto entre os dados 
climatológicos, a água disponível e a condutividade hidráulica saturada de 
nove perfis de solos da região do baixo rio Negro, no Estado do Amazonas. Os 
resultados tendem sugerir a presença de uma relativamente baixa capacidade 
de armazenamento de água disponível nos perfis de solos estudados. Em 
média a condutividade hidráulica é saturada é representada por 34mm/
hora, concluindo-se que chuvas com intensidade igual ou maior do que 
35 mm/hora praticamente se constituirão em deflúvio que se perde por 
escoamento superficial.

276.

Lucas, Y.; Chauvel, A.; Boulet, R.; Ranzani, G.; Scatolini, F.M. 1984. Transição 
latossolo-podzóis sobre a formação Barreiras na região de Manaus. Revista 
Brasileira de Ciência do Solo, 8(3):325-335.
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RESUMO: O presente artigo é o resultado de um estudo morfoanalítico 
de transição latossolo-podzol na Amazônia central. Sobre os sedimentos 
continentais detríticos (formação Barreiras), observa-se uma paisagem de 
baixos platôs ligados aos fundos de vales por superfícies intermediárias. 
Os latossolos amarelos argilosos ocupam os platôs, enquanto todas as 
transições entre latossolos, podzólicos e podzóis arenosos são observadas 
sobre as superfícies intermediárias. O conjunto dos dados (morfológicos e 
analíticos) evidencia uma relação estreita entre os processos de pedogênese 
e de morfogênese que atuam nesta paisagem.
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277.

Venturieri, G.A.; Iriarte Martel, J.H.; Machado, G.M.E. 1986/1987. Enxertia do 
cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) Schum.) com uso 
de gemas e garfos, com e sem toalete. Acta Amazonica, 16/17(nº único):27-40.

RESUMO: Visando obter informações sobre a melhor técnica de enxertia em 
cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) Schum.), são 
estudadas neste trabalho seis diferentes modalidades: Forket; enxertia de “placa 
de seringueira”; escudo; “T” invertido; garfagem lateral e sem corte prévio 
de 2/3 da parte apical de cada uma das folhas de material matriz (toalete). 
Os enxertos, foram amarrados com fita plástica e as garfagens, protegidas 
com sacos plásticos de polietileno transparentes. As mudas, durante todo o 
experimento, permaneceram em canteiros, protegidas por três telas de nylon 
verde, sobrepostas. Os dados evidenciaram que o uso de tolate projudicou o 
pegamento, provavelmente devido a interferência no balanceamento hormonal 
nos enxertos. As técnicas consideradas como as melhores foram: garfagem 
lateral no alburno e a enxertia de placa de seringueira.

278.

Sampaio, P.T.B.; Parente, R.C.P.; Noda, H. 1989. Enraizamento de estacas 
de material juvenil de pau-rosa (Aniba roseodora Ducke - Lauraceae). Acta 
Amazonica, 19(único):319-400.

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo o enraizamento de estacas 
de material juvenil (ramos laterais e terminais) de pau-rosa, através do uso 
das concentrações de 2000 ppm, 4000 ppm e 6000 ppm de ácido indol-3-
butírico (AIB) na forma líquida. As condições de enraizamento as estacas 
foram oferecidas mediante o uso de nebulização intermitente, regulada em 20 
segundos para aspersões com intervalos de 20 minutos. O substrato utilizado 
foi terriço + areia, na proporção de 4:1. Semanalmente foram feitas aplicações 
de fertilizante foliar. Aos 210 dias do plantio, as estacas foram retiradas 
do substrato e foram avaliados os seguintes parâmetros: porcentagem de 
enraizamento, porcentagem de sobrevivência, tamanho das raízes e peso da 
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matéria fresca das raízes. Os resultados obtidos mostram que a emissão de 
raízes das estacas de material juvenil, possivelmente independe do uso do 
ácido indol-3-butírico (AIB).

279.

Moreira, F.W.; Moreira, F.M.S.; Silva, M.F.1996. Germinação, crescimento 
inicial e nodulação em viveiro de saboarana (Swartia laevicarpa Amshoff). 
Acta Amazonica, 25(3/4):149-160.

RESUMO: Swartzia laevicarpa Amshoff (“saboarana”) é uma leguminosa cuja 
capacidade de se associar simbioticamente a bactérias fixadoras de nitrogênio 
foi recentemente descoberta. A madeira pode ser explorada econômicamente 
para: marcenaria de luxo, carpintaria e construção em geral, além disso é uma 
espécie bastante frequente em rios de água preta, e tem boa disponibilidade 
de sementes. Características da germinação natural de suas sementes e do 
crescimento inicial e nodulação em 5 substratos no viveiro foram pesquisadas. 
As sementes têm polimorfismo acentuado, poliembrionia e apresentam alta 
percentagem (94 %) de germinação hipogeal num período de 18-43 dias 
após a semeadura (realizada 8 dias após a coleta). Todos os parâmetros de 
crescimento avaliados como: altura da planta, diâmetro do colo e peso da 
parte aérea fresca e seca foram maiores nos substratos de baixa fertilidade 
- Areia com adubo inoculada com rizóbio, convencional (mistura argila e 
areia 3:2) e terriço de floresta sem adubo. A nodulação foi maior no substrato 
convencional. Nos substratos de maior fertilidade - solo de várzea e terriço de 
floresta com adubo - o crescimento e a nodulação foram significativamentes 
menores. Estes resultados indicam que a “saboarana” é uma espécie adaptada 
a condições de baixa fertilidade.

280.

Farias, V.C.C.; Varela, V.P.; Costa, S.S.; Batalha, L.F.P.; 1997. Análise de 
crescimento de mudas de cedrorama cultivada em condições de viveiro. 
Revista Brasileira de Sementes, 19(2):193-200.

RESUMO: Este experimento foi instalado no viveiro da Reserva Florestal 
Adolfo Ducke, Manaus, Amazonas, com o objetivo de verificar a influência 
do sombreamento no crescimento de mudas de cedrorana (Cedrelinga 
catenaeformis). Testaram-se quatro níveis de sombreamento. Os níveis de 
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30, 50 e 70 % de sombreamento foram obtidos com telas de poliolefinas de 
coloração preta e a pleno sol (0 % de sombreamento). Imediatamente após a 
transferência das mudas para o canteiro e mensalmente, durante quatro meses, 
foi feita a análise de crescimento das mudas através do método descritivo. Com 
os resultados obtidos pode-se concluir que: a) a altura e o diâmetro do colo 
não foram influenciados significativamente pelos níveis de sombreamento; 
b) os maiores valores de diâmetro do colo ocorreram nas mudas com 60 e 
120 dias; c) os maiores valores de razão de área foliar e área foliar ocorreram, 
respectivamente, em mudas cultivadas sob 70 %, e sob 50 e 70 %; d) maiores 
valores do peso especifico da folha ocorreram nas mudas sem sombreamento; 
e) valores mais estáveis da taxa de crescimento relativo total nas mudas 
cultivadas sob 30 % de sombreamento, indicam maior adaptação da espécie 
a esta condição; f) com relação à taxa de crescimento relativo foliar, os níveis 
de sombreamento mais favoráveis foram 30 e 50 %; a variação da taxa de 
crescimento relativo da parte aérea das mudas apresentou melhores resultados 
sob zero e 50 %; g) o efeito da aclimatação sobre as mudas cultivadas em todos 
os níveis de sombreamento provocou uma diminuição temporária na taxa de 
crescimento relativo do sistema radicular, entre os períodos de 60 e 90 dias.

281.

Ferreira, S.A.N.; Gentil, D.F.O. 1997. Propagação assexuada do camu-camu 
(Myrciaria dubia) através de enxertias do tipo garfagem. Acta Amazonica, 
27(3):163-168.

RESUMO: O camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh), espécie nativa da 
Amazônia, cujos frutos apresentam elevado teor de vitamina C, normalmente 
é propagado através da semente o que não garante a reprodução de bons 
caracteres. Esta pesquisa teve por objetivo avaliar a multiplicacão do camu-
camu por meio de diferentes métodos de enxertias do tipo garfagem, visando 
a producão de material selecionado na região de Manaus, AM. As enxertias 
foram realizadas quando as mudas alcançaram um ano de idade com, em 
média, diâmetro do colo de 6 mm e altura de 80 cm, em viveiro coberto com 
tela de sombrite de 50 % de luminosidade. A enxertia do tipo garfagem com 
fenda lateral (65 %), seguida da garfagem lateral simples (52 %), foi o método 
que apresentou o melhor resultado na propagacão assexuada do camu-camu. 
As garfagens de topo com fenda cheia (34 %) e fenda a cavalo (9 %) foram 
os métodos que registraram os mais baixos índices de pegamentos, embora a 
primeira não tenha diferido significativamente dos métodos que apresentaram 
os melhores resultados.
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282.

Yuyama, K.; Siqueira, J.A.S. 1999. Efeitos de tamanho da semente e do 
recipiente no crescimento de mudas de camu-camu (Myrciaria dubia). Acta 
Amazônica, 29(4):647-650.

RESUMO: O camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh., Myrtaceae) é 
uma fruteira silvestre dos rios e lagos da Amazônia que está sendo domesticada 
para cultivo em solos de terra firme. O seu potencial econômico reside no seu 
alto teor de ácido ascórbico, que pode ser de até 2950 mg/100 g de polpa. O 
objetivo do presente trabalho foi avaliar o desenvolvimento das mudas de 
camu-camu provenientes de sementes de diferentes tamanhos, produzidas em 
diferentes volumes de substrato. O delineamento experimental foi de blocos 
casualizados, em esquema fatorial de 3 x 4, com quatro repetições. Os fatores 
foram o tamanho da semente (pequena, média e grande, pesando 19, 37 e 67 
g/l 00 sementes, respectivamente) e tamanhos do recipiente (sacos plásticos 
pretos de 12 x 23, 16 x 28, 19 x 21 e 20,5 x 33 cm, com 750, 1500, 1750 e 3500 
g, respectivamente). As mudas provenientes de sementes grandes e médias 
tiveram melhor desenvolvimento (altura de 53 e 46 cm, respectivamente) e as 
mudas cultivadas em sacos de 19x21 cm mostraram uma tendéncia de maior 
desenvolvimento (altura de 49 cm), inclusive durante todo o período de cinco 
meses. Portanto, mudas de camu-camu com 30 cm de altura (pronto para o 
campo) podem ser obtidas em 60 a 70 dias após o transplante das plântulas 
provenientes de sementes grandes e médias e usando sacos de mudas com 
19 x 21 cm.

283.

Souza, L.A.G.; Silva, M.F.; Dantas, A.R. 2001. Germinação de sementes 
e inoculação de mudas de macacaúba (Platymiscium trinitatis Benth. - 
Leguminosae Papilionoideae) com rizóbios em latossolo amarelo. Acta 
Amazonica, 31(4):547-556.

RESUMO: Foram obtidas informações silviculturais sobre a macacaúba - 
Platymiscium trinitatis Benth (Leguminosae Papilionoideae), abordando 
aspectos da germinação das sementes e do efeito da inoculação com rizóbios 
na formação de mudas. A semeadura foi efetuada em areia, acompanhada 
por 45 dias, e as plântulas repicadas para sacos com latossolo amarelo 
coletado após a queima da vegetação, no horizonte A (0-20 cm), distribuído 
em recipientes plásticos com capacidade para 2,0 kg de solo. As mudas 
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foram submetidas a tratamentos de adubação com N mineral (50 kg/ha) 
ou a inoculação com estirpes de rizóbios da coleção do INPA/CPCA. O 
desenvolvimento das mudas foi acompanhado com avaliação mensal do 
comprimento do caule e diâmetro do colo das plantas. Aos 126 dias estas 
foram colhidas e avaliadas. As sementes apresentaram elevada viabilidade 
com 86 % de germinação, iniciada aos 4 dias e distribuindo-se por 37 dias. 
O índice de Velocidade de Emergência foi de 21,9 (n = 200). A repicagem 
das plantas para sacos pode ser feita em 40 dias. Os rizóbios utilizados como 
inoculante formaram colônias brancas, com até 4 mm de diâmetro após a 
incubação, com características morfológicas e culturais bastante variadas. 
No viveiro as mudas apresentaram crescimento lento e não apresentaram 
resposta à inoculação, o que foi relacionado aos níveis elevados de matéria 
orgânica presentes, o que, entretanto, não favoreceu o seu desenvolvimento. 
O incremento mensal de comprimento do caule e diâmetro do colo das plantas 
foi de 2,49 cm e 0,45 mm, respectivamente.
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284.

Ferreira, S.A.N. 1982. Observação da germinação de sementes de araçá-pera 
(Psidium acutangulum DC.). Acta Amazonica, 12(3):503-507.

RESUMO: Este ensaio teve por objetivo apresentar dados referentes ao período 
de germinação de sementes de araçá-pera (Psidium acutangulum DC.) 
ao mesmo tempo em que compara a utilização de diferentes substratos: 
areia, terriço e serragem. O delineamento estatístico foi de experimento 
inteiramente casualizado com três repetições. Os parâmetros avaliados 
foram: início e estabilização da germinação; e altura total das plântulas no 
final do experimento. Os resultados obtidos foram: o início e a estabilização 
da germinação ocorreram aos 30 e 100 dias, respectivamente, em todos os 
substratos; a percentagem final de germinação mostrou efeito significativo 
para tratamento com a média em terriço superior aos demais; índice de 
velocidade de germinação não mostrou efeito significativo para tratamento; 
e, em altura total das plântulas, observou-se um efeito altamente significativo 
com a média em terriço superior aos demais tratamentos. Diante desses 
resultados, verificou-se que independentemente dos substratos utilizados o 
início e a estabilização da germinação de sementes de araçá-pera ocorrerram 
aos 30 e 100 dias, respectivamente e que a utilização de terriço favorece a 
germinação e o desenvolvimento de plântulas dessa espécie.

285.

Ferreira, S.A.N.; Sader, R. 1987. Avaliação da viabilidade de sementes de 
pupunha (Bactris gasipaes H.B.K.) pelo teste de tetrazólio. Revista Brasileira 
de Sementes, 9(2):109-114.

RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi o de desenvolver uma metodologia 
para o desenvolvimento do teste de tetrazólio em sementes de pupunha, bem 
como avaliar os efeitos de temperaturas, tempos de coloração e concentrações 
das soluções do tetrazólio. Neste ensaio, foram utilizados, apenas os embriões 
de pupunha, os quais, para o descnvolvimento da coloração, foram submetidos 
às seguintes condições: temperaturas: 25 e 30ºC; concentrações das soluções 

RETORNAR AO SUMÁRIO



SEMENTES 171

de tetrazólio: 0,1; 0,2; 0,5 e 1,0 %; e período para a coloração de 1, 2, 3, 4, 5 e 6 
horas. Verificou-se que, para o desenvolvimento da coloração, é necessário que 
os embriões permaneçam por um período de quatro horas dentro da solução 
de tetrazólio. Embora tenham ocorrido diferenças, é possível a utilização de 
concentrações de tetrazólio variando de 0,1 a 1,07 %. Não foram constatadas 
isoladamente diferenças entre as temperaturas de 25 e 30º C; porém, houve 
um efeito da temperatura combinado com o tempo de coloração na solução 
de tetrazólio: de um modo geral, quanto maior a temperatura, menor o tempo 
necessário para coloração dos embriões de pupunha.

286.

Silva, M.F.; Goldman, G.H.; Magalhães, F.M.M.; Moreira, F.W. 1988. 
Germinação natural de 10 leguminosas arbóreas da Amazônia - I. Acta 
Amazonica, 18(1-2):9-26.

RESUMO: Os resultados obtidos sobre a germinação de 10 espécies de 
leguminosas arbóreas da Amazônia (Campsiandra comosa var. laurifolia, 
Cassia negrensis, Crudia pubescens, Machaerium inundatum, Macrolobium 
acaciifolium, Peltogyne prancei, Pterocarpus amazonicus, Swartzia polyphylla, 
Tachigali paniculata, Vatairea guianensis) demonstraram que 70 % das 
espécies estudadas se enquadram nos padrões de germinação rápida (menos 
de 60 dias). Apenas Peltogyne prancei apresentou germinação lenta (superior 
a 60 dias), em condições padronizadas. O percentual de germinação para 
cinco das espécies estudadas foi superior a 70 % enquanto que as outras 
cinco atingiram 50 % de germinação total. O mais alto índice verificado foi 
em Vatairea guianensis - 91 %. O IVE (Índice de Velociade de Emergência) 
alcançou maior índice nas espécies de germinação mais homogênea, sendo 
o mais elevado o de Tachigali paniculata - 2,39. Foi observado também que 
Swartzia polyphylla possui sementes poliembriônicas. A germinação inicial 
de seis espécies estudadas é do tipo epígeo e das restantes hipógeo. Um 
percentual de 50 % das espécies estudadas mostrou capacidade de se associar 
simbioticamente a bactérias fixadoras de N2 do gênero Rhizobium.

287.

Ferreira, S.A.N.; Santos, L.A. 1992. Viabilidade de sementes de pupunha 
(Bactris gasipaes Kunth). Acta Amazonica, 22(3):303-307.
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RESUMO: A viabilidade e o vigor das sementes de pupunha (Bactris gasipaes 
Kunth) são associados com a perda de umidade das mesmas e a emergência e 
o vigor das sementes foram afetados negativamente de maneira significativa. 
Abaixo de 17 % de umidade a emergência foi praticamente nula. Baseando-
se nestes resultados podem-se enquadrar as sementes de pupunha dentro do 
grupo das espécies chamadas recalcitrantes.

288.

Ferreira, S.A.N., Santos, L.A. 1993. Efeito da velocidade de secagem sobre a 
emergência e vigor de sementes de pupunha (Bactris gasipaes Kunth). Acta 
Amazonica, 23(1):3-8.

RESUMO: As sementes de pupunha perdem rapidamente a viabilidade quando 
sua umidade é reduzida, dificultando o seu transporte e armazenamento. 
Para determinar o efeito da velocidade de secagem, as sementes de pupunha 
foram submetidas às seguintes condições: a) meio ambiente de laboratório; 
b) dessecador com silica gel na proporção de 1:1 (por peso); c) dessecador 
com sílica gel na proporção de 2:1. A cada dois dias, uma amostra de cada 
ambiente foi utilizada para testes de emergência e determinação da umidade. 
Conclui-se que: a) a viabilidade e o vigor das sementes de pupunha são 
dependentes da interação de sua umidade com a velocidade de secagem; b) 
a emergência e o vigor das sementes são afetados por pequenas reduções na 
sua umidade, além da velocidade com que esta é rebaixada; c) a secagem 
mais lenta favorece a emergência e o vigor das sementes de pupunha.

289.

Souza, L.A.G.; Varela, V.P.; Batalha, L.F.P. 1994. Tratamentos pré-germinativos 
em sementes florestais da Amazônia. VI. Muirajuba (Apuleia leiocarpa (Vog.) 
Macbride var. molaris Spr. ex Bth. Acta Amazonica, 24(1-2):81-89. 

RESUMO: Com o objetivo de superar a dormência de sementes de muirajuba 
(Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbride var. molaris Spr. ex Benth.), foi conduzido 
um ensaio experimental com 12 tratamentos pré-germinativos: testemunha 
(sem tratamento); imersão em ácido sulfurico concentrado (96 %) por 
diferentes períodos (5, 10, 15, 20 e 30 minutos), imersão em água quente 
a 80ºC (2 e 10 minutos); desponte do lado oposto ao hilo; escarificação 
manual por 2 minutos; e escarificação manual seguida por imersão em 
água (6 e 12 horas). A germinação foi realizada em germinador Jacobsen 
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sob temperatura constante (30ºC), e acompanhada por 30 dias. Os efeitos 
dos tratamentos foram avaliados através da porcentagem de germinação 
e do Índice de Velocidade de Germinação (I.V.G.). Todos os tratamentos 
aplicados proporcionaram uma maior germinação em relação à testemunha, 
cuja germinação foi de somente 13 %. Porcentagens de germinação elevadas 
foram obtidas com as imersões em ácido sulfúrico, desponte do lado oposto 
ao hilo e escarificação manual por 2 minutos (com e sem imersão em água 
por 12 horas), os quais não diferiram entre si. Dentre os tratamentos testados, 
o maior índice de vigor das sementes (I.V.G.) Foi obtido com a escarificação 
manual por dois minutos, seguida por imersão em água por 12 horas. Os 
tratamentos onde as sementes foram submetidas à água quente não foram 
eficientes para estimular a germinação das sementes de muirajuba.

290.

Torres, S.B.; Firmino, J.L.; Mello, V.D.C. 1994. Germinação de sementes de 
sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia Benth.) e algaroba (Prosopis juliflora (Sw.) 
DC.). Ciência Rural, 24(3):629-630.

RESUMO: Estudou-se o efeito da temperatura e do substrato sobre a 
germinação de sementes de sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia Benth.) e 
algaroba (Prosopis juliflora (Sw.) DC.) em condições de laboratório. Foram 
testadas as temperaturas de 25ºC e 30ºC constantes e 20º-30ºC alternadas em 
substratos de papel toalha, papel mata-borrão e areia. O melhor resultado de 
germinação para as sementes de sabiá foi obtido com a temperatura de 20-30º 
em substrato de papel mata-borrão e a mesma temperatura em substrato de 
areia, para sementes de algaroba.

291.

Clement, C.R.; Dudley, N.S. 1995. Effect of bottom heat and substrate on seed 
germination of pejibaye (Bactris gasipaes) in Hawaii. Principes, 39(1):21-24.

Efeito do calor subterrâneo e do substrato na germinação de sementes da 
pupunha (Bactris gasipaes) no Havaí.

RESUMO: Dois experimentos foram conduzidos para testar o efeito de substrato 
(cinzas vulcânicas vs casca de Sequoia + perlite) e temperatura subterrânea 
(35º C vs ambiente) na germinação de progênies de pupunha da população 
de Benjamin Constant da raça Putumayo (14 progênies) e da população de 
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Yurimaguas da raça de Pampa Hermosa (5 progênies). A germinação geral 
foi baixa: 63 % no experimento com substrato e 56 % no experimento com 
calor para as progênies de Benjamin Constant; 37 % e 33 %, respectivamente, 
para as progênies de Yurimaguas. A temperatura subterrânea melhorou a 
germinação em 7-8 %, não significativa. As cinzas vulcânicas produziram 
um melhor substrato que a mistura de casca de Sequoia + perlite. Não houve 
interações significativas de progênies por tratamentos, o que sugere que os 
genótipos individuais possuem necessidades diferentes de germinação.

292.

Firmino, J.L.; Santos, D.S.B.; Santos, B.G. 1995. Utilização de alguns testes de 
viabilidade e vigor e composição química em sementes de cerejeira (Amburana 
acreana (Ducke) A.C. Smith). Revista Árvore, 19(3):286-292.

RESUMO: O objetivo do presente trabalho foi verificar a adequação de alguns 
testes de viabilidade e vigor na avaliação da qualidade fisiológica de sementes 
de cerejeira. As sementes provenientes de frutos de colorações verde e preta 
após deiscência, foram avaliadas quanto à germinação, emergência, velocidade 
de germinação e de emergência, pela condutividade elétrica e pela condução 
química. A germinação e a velocidade não se mostraram adequados para a 
avaliação de viabilidade e vigor.

293.

Moreira, F.M.S.; Moreira, F.W. 1996. Características da germinação de 
sementes de 64 espécies de leguminosas florestais nativas da Amazônia, em 
condições de viveiro. Acta Amazonica, 26(1-2):3-16.

RESUMO: Foram estudados aspectos da germinação de sementes de 64 espécies 
de leguminosas nativas da Amazônia, sendo 52 arbóreas, 10 cipós, 1 arbusto 
e 1 herbácea, oriundas de áreas de terra firme ou periodicamente inundadas. 
Cinqüenta e oito por cento das espécies apresentaram, sem tratamento pré-
germinativo, percentagens de germinação maiores que 70 % num período 
menor que 91 dias. Em 8 espécies de tegumento duro as porcentagens de 
germinação sem pré-tratamento, encontradas foram menores que 40 %. 
Cinqüenta e nove por cento das espécies de áreas inundadas, apresentaram 
uma germinação tipo hipógea enquanto, cinqüenta e quatro por cento das 
espécies de terra firme apresentaram uma germinação epígea. Poliembrionia 
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ocorreu em 22 % das espécies. Sementes com comprimento maior que 3,1 cm 
só apresentaram germinação hipógea enquanto as sementes com comprimento 
menor ou igual a 1 cm só apresentaram germinação epígea.

294.

Souza, L.A.G.; Silva, M.F. 1998. Tratamentos escarificadores em sementes 
duras de sete leguminosas nativas da ilha de Maracá, Roraima, Brasil. Boletim 
do Museu Paraense Emilio Goeldi, Serie Botanica, 14(1):11-32.

RESUMO: Para superar a dormência das sementes duras de sete leguminosas 
nativas da Ilha de Maracá (RR), foram aplicados tratamentos escarificadores 
com fins de romper a impermeabilidade do tegumento. As espécies 
estudadas foram: Acosmium nitens, Bauhinia ungulata, Cassia moschata, 
Entada polystachya, Ormosia coarctata, Ormosia flava, e Ormosia smithii. 
Os tratamentos empregados variaram entre as espécies, sendo testados: 
escarificação mecânia manual, escarificação química com ácido sulfúrico 
e choque térmico com água quente. Após o tratamento escarificador, as 
sementes foram semeadas entre areia e os registros de emergência das 
plântulas foram efetuados a cada dois dias. Os parâmetros considerados na 
avaliação foram efetuados a cada dois dias. Os parâmetros considerados na 
avaliação foram a % de germinação e o Índice de Velocidade de Emergência 
(IVE). Os resultados experimentais demonstraram que a escarificação das 
sementes mostrou-se necessária para superar o atraso e desuniformidade 
na germinação das espécies estudadas. Dentre os tratamentos testados, a 
escarificação mecânica, feita no lado oposto ao da emissão da radícula, 
promoveu as maiores taxas de germinação e emergência das plântulas de 
Cassia moschata e Entada polystachya. Para as outras espécies, os melhores 
resultados foram obtidos utilizando-se ácido sulfúrico centrado por tempos 
de imersão variáveis: 10 minutos para Ormosia flava e Ormosia smithii; 
15 minutos para Ormosia coarctata e 20 minutos para Acosmium nitens e 
Bauhinia ungulata. O choque térmico aplicado com água a 100ºC, em algumas 
das espécies, não favoreceu a superação da dormência.

295.

Gentil, D.F.O.; Ferreira, S.A.N. 1999. Viabilidade e superação da dormência 
em sementes de araçá-boi (Eugenia stipitata ssp. sororia). Acta Amazonica, 
29(1):21-31.



30 ANOS DE PESQUISAS EM 
CIÊNCIAS AGRONÔMICAS NA AMAZÔNIA176

RESUMO: O araçá-boi (Eugenia stipitata ssp. sororia McVaugh - Myrtaceae) é 
uma frutífera amazônica com potencial agroindustrial. O presente trabalho 
verificou os efeitos da desidratação sobre a viabilidade de sementes e avaliou 
métodos de escarificação mecânica (por descascamento e lixamento) na 
superação da dormência de sementes dessa espécie. A qualidade fisiológica 
das sementes é afetada pela redução do teor de água. As sementes apresentam 
comportamento recalcitrante, sendo que o nível crítico de umidade pode estar 
situado entre 58,8 e 47,1 %. A desidratação a níveis iguais ou inferiores a 25,76 
% de água provocou a morte em 100 % das sementes. As sementes devem ser 
semeadas, preferencialmente, logo após a extração e limpeza. O tegumento das 
sementes apresenta resistência mecânica a expansão do embrião. A remoção 
total do tegumento foi o método mais eficiente na superação da dormência, 
pois elimina a resistência na região onde ocorrerá a ruptura pelo embrião, com 
tempo médio de emergência de 66 dias e percentagem final de emergência 
de 96 %. Os lixamentos provocaram injúrias mecânicas nas sementes, tendo 
conseqüências diretas na emergência e vigor.

296.

Gentil, D.F.O.; Ferreira, S.A.N. 2000. Métodos de extração e limpeza de 
sementes de araçá-boi (Eugenia stipitata). Acta Amazonica, 30(1):23-30.

RESUMO: O araçá-boi (Eugenia stipitata McVaugh, Myrtaceae), espécie de 
origem amazônica, possui frutos de aroma e sabor agradáveis, com alto 
rendimento em polpa. O presente trabalho objetivou avaliar a qualidade 
física e fisiológica das sementes após extrações manuais e mecânicas, limpeza 
por fricção com diferentes materiais (areia, serragem, areia+serragem, cal 
hidratada, em peneira e sem fricção) e limpeza por fermentação natural (com 
e sem substituição diária da água, por 0, 1, 2, 3, 4 e 7 dias). Com o método 
mecânico obteve-se a maior quantidade de polpa (78 % do peso e 81 % do 
volume dos frutos). A fricção com cal hidratada proporcionou as maiores 
percentagem (98 %) e velocidade de emergência (0,989). Na fermentacão 
natural, a manutenção da mesma água por mais de 1 dia afetou negativamente 
a qualidade fisiológica das sementes. 

297.

Gentil, D.F.O.; Ferreira, S.A.N. 2000. Tolerância à dessecação e viabilidade de 
sementes de camu-camu. Revista Brasileira de Fruticultura, 22(2):264-267.
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RESUMO: O presente trabalho foi realizado com o objetivo de verificar os 
efeitos da dessecação sobre a viabilidade e o vigor de sementes de camu-
camu (Mvrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh). Desse modo, após diferentes 
períodos de secagem sob condições de laboratório, foi evidenciado que a 
qualidade fisiológica das sementes é afetada negativamente pela dessecação. 
As sementes apresentam comportamento recalcitrante sendo que o grau crítico 
de umidade pode estar situado entre 46 e 37 % de água. A dessecação a graus 
de umidade iguais ou inferiores a 19 % (grau de umidade letal) provoca a 
perda da viabilidade das sementes. 

298.

Santos, L.A.; Bueno, C.R.; Clement, C.R. 2000. Influência da temperatura 
na germinação de sementes de cubiu (Sonanum sessiliflorum Dunal). Acta 
Amazonica, 30(4):671-675.

RESUMO: Objetivou-se determinar a influência de diferentes temperaturas 
constantes (20, 25, 30 e 35ºC) e alternadas de 12/12 horas (20:30ºC e 20:35º) 
na germinação de sementes de uma população cultivada de cubiu (Solanum 
sessiliflorum Dunal) na ausência de luz. Foram avaliadas a percentagem de 
germinação e o índice de velocidade de germinação (I.V.G.). Os tratamentos 
com temperaturas alternadas foram similares com 68,7 % e 65,5 % de 
germinação e com 33,7 e 32,7 de I.V.G., respectivamente. Nos tratamentos 
com temperaturas constantes a germinação foi baixa, com percentagens de 
germinação entre 0 e 1 %.

299.

Souza, L.A.G.; Albertino, S.M.F.; Silva, M.F.; Silva, J.F. 2000. Superação da 
dormência de sementes de oito espécies de leguminosas herbáceas submetidas 
a tratamentos pré-germinativos. Ciências Agrárias: Revista da Universidade 
Federal do Amazonas, 9(1-2):1-23.

RESUMO: Um estudo experimental foi conduzido em laboratório, para identificar 
técnicas pré-germinativas adequadas à superação da dormência natural em 
sementes de oito espécies de leguminosas herbáceas: Aeschynomene sensitiva, 
Calopogonium mucunoides, Desmodium ovalifolium, Mimosa camporum, 
M. pigra, Pueraria phaseoloides, Senna obtusifolia e Sesbania exasperata. Os 
ensaios foram instalados em placas de Petri, utilizado-se gaze umedecida como 
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substrato de semeadura. As contagens de geminação foram diárias, durante 
20 dias. Empregou-se o delineamento experimental inteiramente casualisado, 
com quatro tratamentos: testemunha (sementes sem escarificação); choque 
térmico com água quente à 100ºC; escarificação mecânica por atrito entre 
lixas por um minuto; e, escarificação ácida com ácido sulfúrico (H2SO4), por 
10 minutos, constituídos por 4 repetições de 25 sementes cada. Cada espécie 
constituiu um experimento. A taxa de germinação, o Índice de Velocidade de 
Germinação, o número de dias para a germinação da primeira semente e o 
período germinativo, foram os parâmetros utilizados para interpretação dos 
resultados, que foram analisados e submetidos ao teste de Tukey. As sementes 
de todas as espécies apresentaram mecanismos de dormência atuantes, e 
a germinação foi favorecida pela aplicação de tratamentos escarificadores. 
A submersão das sementes em água no ponto de ebulição, foi uma técnica 
que elevou a taxa de germinação das sementes de Mimosa pigra e Sesbania 
exasperata. Entretanto, identificou-se um efeito prejudicial deste tratamento 
nas sementes de Aeschynomene sensitiva, Calopogonium mucunoides e 
Senna obtusifolia, o que torna esta técnica pouco recomendável para as 
espécies citadas. A escarificação mecânica proporcionou melhor desempenho 
germinativo de Calopogonium mucunoides, Pueraria phaseoloides e Senna 
obtusifolia. Verificou-se, também, que a escarificação das sementes em ácido 
sulfúrico superou com eficiência a dormência das sementes de Aeschynomene 
sensitiva, Desmodium ovalifolium e Mimosa camporum.

300.

Souza, L.A.G.; Dantas, A.R.; Matos, R.B.; Silva, M.F.; Sampaio, P.T.B. 2000. 
Período de frutificação e viabilidade das sementes de “acapu” (Vouacapoua 
americana Aubl. Leg. Caesalp.), na região do médio rio Tocantins, Pará, Brasil. 
Boletim do Museu Emílio Goeldi, Série Botânica, 16(1):3-21.

RESUMO: O “acapu” (Vouacapoua americana Aubl.), espécie madeireira 
economicamente importante na Amazônia Oriental, ocorre principalmente, 
nas matas primárias da terra firme, onde se comporta como espécie clímax. 
Antecedendo o fechamento das comportas da Hidrelétrica de Tucurui (PA), 
foram feitas coletas de frutos desta espécie para preservação de parte da 
variabilidade genética ali existente, e depositá-las no banco de germoplasma 
ex situ de Tucurui. Os frutos do acapu foram obtidos de 253 árvores adultas 
distribuídas em quatro pontos de coleta. As matrizes foram escolhidas ao 
acaso, mantendo-se entre elas uma distância mínima de 100 metros. As 
árvores foram visitadas a cada 15 dias por um período de oito meses e, de 
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cada uma delas, foi feito apenas uma colheita. A síndrome de dispersão 
da espécie é por barocoria, e os frutos foram coletados no chão sob a copa 
das matrizes selecionadas. Foi constatado que a época de frutificação do 
“acapu” na região do médio rio Tocantins ocorre, predominantemente, nos 
meses de maio e junho, final do período chuvoso, época em que se fez a 
coleta de 93,3 % das matrizes. Foram semeadas um total de 4787 sementes 
e a semeadura foi conduzida em substrato na proporção de 7:3 de areia:solo 
argiloso. As etapas do processo germinativo foram monitoradas diariamente 
durante o experimento, observando-se que 43,1 % dos lotes coletados não 
germinaram. Dos lotes provenientes de matrizes cujas sementes germinaram, 
42,4 % apresentaram poder germinativo superior a 50 %. Dada à rápida 
perda de viabilidade das sementes, 90,6 % dos lotes foram semeados antes 
dos 30 dias após a coleta. Não foi encontrada correlação entre o período 
de armazenamento e a taxa de germinação de cada lote semeado. Em 87,8 
% dos lotes, a primeira emergência das plântulas ocorreu em menos de 20 
dias após a semeadura. O período germinativo das sementes, compreendido 
entre o primeiro e o último registro de germinação, foi variável entre os lotes, 
com maior freqüência ocorrendo entre 30 e 40 dias. As sementes do “acapu” 
apresentaram comportamento recalcitrante e curta viabilidade.

301.

Gentil, D.F.O.; Ferreira, S.A.N. 2002. Preparação das subamostras, temperatura 
e período de secagem na determinação do grau de umidade de sementes 
de camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh). Revista Brasileira de 
Sementes, 24(2): 62-69.

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo avaliar a preparação das 
subamostras (sementes inteiras e cortadas), temperaturas (80 e 105°C) e 
períodos de secagem (12, 24, 36, 48, 60, 72 e 96 horas) na determinação do 
grau de umidade de sementes de camu-camu. Paralelamente, foi avaliado 
o número de sementes por quilograma, visando a utilização da tabela de 
tolerâncias máximas permitidas para as diferenças entre duas subamostras, 
e analisada a variação dos resultados de grau de umidade entre subamostras 
de lotes de sementes. Desse modo, foi verificado que o número de sementes 
por quilograma é inferior a 5000 unidades e que 33 % dos lotes ultrapassaram 
as tolerâncias de grau de umidade admitidas pelas Regras de Análise de 
Sementes brasileiras. Por outro lado, não foi possível estabelecer o método 
mais apropriado à determinação do grau de umidade das sementes dessa 
espécie, mas foram considerados como inadequados a combinação sementes 
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cortadas/temperatura de 105°C, em qualquer período de exposição, e as 
combinações de sementes inteiras e de sementes cortadas na temperatura de 
80°C/12 horas de exposição.

302.

Ferreira, S.A.N.; Gentil, D.F.O. 2003. Armazenamento de sementes de camu-
camu (Myrciaria dubia) com diferentes graus de umidade e temperaturas. 
Revista Brasileira de Fruticultura, 25(3):440-442.

RESUMO: O objetivo do presente trabalho foi avaliar a qualidade fisiológica das 
sementes de camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh.), com diferentes 
graus de umidade (46 e 40 %), submetidas a diferentes condições (temperatura 
ambiente - média de 26,5°C, câmara a 20°C e câmara a 10°C) e períodos 
de armazenamento (30, 60, 90, 120 e 150 dias). Após cada período, foram 
retiradas amostras dos tratamentos para as avaliações do grau de umidade e 
da qualidade fisiológica das sementes. A redução do grau de umidade afetou 
negativamente a viabilidade e o vigor das sementes, e a temperatura de 10°C 
não foi favorável ao armazenamento das sementes. Assim, as sementes de 
camu-camu devem ser armazenadas com grau de umidade elevado (próximo 
a 46 %) e, preferencialmente, sob temperatura de 20°C, para manter a 
viabilidade e o vigor por maior período de tempo.

303.

Yuyama, K.; Silva Filho, D.F. 2003. Influência do tamanho e coloração da 
semente na emergência de plântulas de camu-camu. Revista Ciencias Agrárias, 
39:155-162.

RESUMO: O objetivo dessa pesquisa foi estudar o efeito do tamanho e da 
coloração das sementes na emergência de plântula de camu-camu. Foram 
utilizadas sementes de populações silvestres de tamanho pequeno, médio 
e grande com 19; 37 e 66 g/100 sementes, respectivamente; com coloração 
marrom, mesclada de marrom com verde e verde, coletadas às margens 
do rio Uatumã nos municípios de São Sebastião do Uatumã e Itapiranga, 
Amazonas, Brasil. Foram avaliados: o peso de 100 sementes, a altura da 
plântula, o diâmetro do caule e o número par de folhas na 14ª semana 
e a emergência das plântulas no período da 3ª 14ª semana. As plântulas 
iniciaram a emergência a partir da 3ª semana, com exceção da semente de 
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coloração marrom e médio (que iniciou na 4ª semana) e prosseguiram até 
a 14ª semana. As plântulas provenientes de sementes pequenas tiveram as 
menores médias em altura, diâmetro e número de pares de folhas (7,9 cm, 
1,3 cm e 11 pares de folhas, respectivamente) e apresentaram sinais visíveis 
de desnutrição, o que não aconteceu com as provenientes de sementes 
maiores, considerando os mesmos parâmetros (15,6 cm. 1,9 cm e 19 pares de 
folhas, respectivamente). Das sementes com tegumento de coloração marrom 
emergiram menor número de plântulas (45 %) em relação às mescladas (58 %) 
e verdes (57 %), mas emitiram maior número de folhas em relação às outras. 
Para evitar desuniformidade na emergência das plântulas é recomendável um 
tratamento para quebra de dormência das sementes. O transplantio das mudas 
procedentes de sementes pequenas deve ser feito o mais rápido possível para 
recipientes com substrato rico em nutrientes, devido ao surgimento precoce 
de sintomas de deficiências nutricionais. 

304.

Gentil, D.F.O.; Silva, W.R.; Ferreira, S.A.N. 2004. Conservação de sementes 
de Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh. Bragantia, 63:421-430.

RESUMO: As sementes de Myrciaria dubia apresentam baixa longevidade e 
demandam a ampliação do conhecimento sobre fatores interferentes na sua 
conservação. Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar as influências do 
grau de umidade e da temperatura do ambiente na manutenção da qualidade 
dessas sementes. Para tanto, sementes com 48 %, 43 %, 40 %, 34 %, 30 %, 
24 %, 18 % e 14 % de água, acondicionadas em sacos de polietileno, foram 
armazenadas sob temperaturas controladas de 10º C, 20º C e 30º C, durante 
280 dias, e submetidas, periodicamente, à avaliação do grau de umidade, da 
germinação, do vigor e da sanidade. Constatou-se que as sementes têm a 
conservação favorecida pela associação do grau de umidade de 43 % com a 
temperatura de armazenamento de 10º C.

305.

Varela, V.P.; Costa, S.S.; Pinto, M.B. 2005. Influência da temperatura e do 
substrato na germinação de sementes de itaubarana (Acosmium nitens (Vog.) 
Yakovlev) - Leguminosae, Caesalpinoideae. Acta Amazonica, 35(1):35-39.

RESUMO: Acosmium nitens (Vog.) Yakovlev (Itaubarana), Leguminosae 
Caesalpinoideae, é uma espécie madeireira e ocorre em áreas inundáveis da 
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Amazônia. O objetivo deste trabalho foi estudar a germinação de sementes de 
itaubarana sob diferentes condições de temperatura e substrato, utilizando-se 
como parâmetros a porcentagem e o tempo médio de germinação. Realizou-se 
um experimento, de acordo com o fatorial 4 x 3, nas temperaturas constantes 
de 20, 25, 30 e 35°C e utilizando os substratos sobre areia (S.A), sobre papel 
(S.P) e sobre vermiculita (S.V). O delineamento estatístico empregado foi 
o inteiramente casualizado em esquema fatorial, com quatro repetições de 
25 sementes por tratamento. Os resultados demonstraram que não ocorreu 
germinação das sementes quando semeadas sobre papel nas temperaturas de 
30 e 35°C. Para o substrato vermiculita, em todas as temperaturas testadas, 
foram observadas altas taxas de germinação das sementes com valores 
variando de 87 a 97 %. A temperatura de 30°C juntamente com o substrato 
vermiculita mostrou-se mais adequada para a germinação das sementes; nesta 
condição foi obtida a maior taxa de germinação (97 %) com tempo médio de 
aproximadamente 5 dias. Para o substrato sobre areia, as temperaturas de 20, 
25 e 30°C proporcionaram maiores porcentagens de germinação das sementes 
quando comparadas com a temperatura de 35°C. Para as temperaturas de 30 
e 35°C, o substrato sobre vermiculita proporcionou maior taxa de germinação 
quando comparado aos demais substratos.
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306.

Realino, B.D.; Bueno, C.R. 1979. Durabilidade da madeira natural avaliada 
através de ensaios de campo. Científica, 7(1):9-13.

RESUMO: A durabilidade da madeira natural em ensaios de campo, poderá nos 
fornecer desejáveis resultados, conduzidos em diferentes condições de solo 
e clima. Dessa forma, foram montados dois Campos de Apodrecimento, um 
em Aripuanã (MT) e outro em Santo Antonio do Leverger (MT), utilizando-se 
14 diferentes espécies de madeiras nativas e avaliando-se o apodrecimento a 
cada seis meses. Após a primeira avaliação podemos concluir que é bastante 
reduzido o número de espécies naturalmente resistentes aos organismos 
xilófagos. A itaúba (Mezilaurus itauba), sucupira preta (Diplotropis purpurea) 
e peroba rosa (Aspidosperma polyneuron) apresentaram-se sadias no Campo 
de Aripuanã, enquanto que no Campo de Santo Antonio do Leverger apenas 
a massaranduba (Manilkara huberi) não demonstrou ataques de fungos ou 
termitas em nenhuma das repetições. 

307.

Silva Filho, D.F.; Rocha, J. S.; Moura, J.B. 1992. Influência da densidade 
na dureza Janka em oito espécies madeireiras da Amazônia central. Acta 
Amazonica, 22(2):275-283.

RESUMO: O presente trabalho teve por objetivo estudar a relação da densidade 
básica com a resistência de madeiras tropicais, submetidas ao teste de dureza 
Janka nos extremos e faces nas condições verde e seca a 12 % de conteúdo 
de umidade. Foram utilizadas 8 espécies florestais oriundas do Distrito 
Agropecuário da SUFRAMA, no Município de Manaus, AM. O experimento 
foi realizado no laboratório de Engenharia da Madeira do Departamento de 
Produtos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia -INPA, adotando-se 
os seguintes passos: a) realização dos ensaios de densidade básica e dureza 
Janka empregados pela norma COPANT; b) tratamento estatístico de regressão 
linear para avaliar o nível de influência da densidade na dureza da madeira. 
Os resultados obtidos revelam que a dureza da madeira expressa pela sua 

RETORNAR AO SUMÁRIO
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capacidade em oferecer maior ou menor resistência à penetração de uma 
semi-esfera, está estreitamente relacionada com a densidade.

308.

Souza, L.A.G.; Mendonça, M.A.F. 1999. Comportamento inicial de 
leguminosas arbóreas em plantios de enriquecimento florestal nos sistemas 
de plena abertura ou semi-sombreado em um ultisol da Amazônia. Revista 
da Universidade do Amazonas, Série Ciências Agrárias, 8(1):41-51. 

RESUMO: Durante oito meses foi acompanhado o comportamento inicial 
após o plantio de dezesseis leguminosas arbóreas para seleção de espécies 
lenhosas com potencial de enriquecimento de capoeiras na Amazônia. 
Os plantios, na região de Manaus, AM (03º8’S 60º01’W.Gr.), foram feitos 
em solo podzólico vermelho amarelo (Ultisol). Dois sistemas de cultivo 
foram testados: em plena abertura e sob sombreamento, obedecendo-se o 
espaçamento 2 x 2 m, sem adubação. No período experimental acompanhou-
se a sobrevivência, crescimento em altura e o diâmetro das plantas ao nível 
do solo. Nove das espécies foram cultivadas no sistema de plantio em 
pleno sol e nove sob semi-sombreamento (duas foram cultivadas nos dois 
sistemas). Na fase de estabelecimento, Dipteryx odorata, Senna siamea e 
Swartzia polyphylla, cultivadas sob luz direta, apresentaram desenvolvimento 
satisfatório e adaptação ao ambiente estudado. Albizia corymbosa mostrou 
crescimento moderado. Apuleia leiocarpa, Caesalpinia ferrea, Calliandra 
calothyrsus, Hymenaea courbaril e Swartzia sericea apresentaram baixo 
desempenho em plena abertura. Em condições semi-sombreadas, Apuleia 
leiocarpa e Stryphnodendron guianense, destacaram-se pelo rápido 
crescimento, Albizia polyantha, Caesalpinia echinata e Clitoria sp. mostraram 
crescimento moderado, e Anadenanthera peregrina, C. ferrea, Clathrotropis 
nitida, e Enterolobium schomburgkii tiveram baixo desempenho e pouco 
desenvolvimento no ambiente estudado.
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309.

Arkcoll, D.B. 1982. Considerações sobre a produção de alimentos por árvores 
e florestas. Acta Amazonica, 12(2):247-249.

RESUMO: Árvores e florestas contribuem com pouco alimento para a maioria 
das dietas humanas. No entanto, algumas espécies, aparentemente, são 
capazes de produzir mais alimentos por área do que muitas das culturas 
anuais que nos fornecem a maioria de nossos alimentos. Este trabalho sugere 
que esse potencial de alto rendimento dos alimentos de origem florestal, 
junto com outras vantagens agrícolas e ecológicas, deve estimular pesquisas 
sobre o aumento na produção de alimentos de todos os tipos de florestas e 
o planejamento de “florestas de alimentos”.

310.

Clement, C.R. 1986. The pejibaye palm (Bactris gasipaes H.B.K.) as an 
agroforestry component. Agroforestry Systems, 4:205-219.

A pupunha (Bactris gasipaes H.B.K.) como componente agroflorestal.

RESUMO: A pupunheira foi domesticada pelos Ameríndios como parte de seus 
sistemas agroflorestais indigenas. O múltiplo uso de seus frutos a tornam 
uma espécie alimentar atrativa, enquanto sua alta produção a torna atrativa 
economicamente. Seu hábito de crescimento é ideal para um estrato superior 
em alguns tipos de modelos agroflorestais e, controlando-se o número de 
perfilhos a serem mantidos, pode ser modificada para crescer em diversas 
combinações de espécies. Alguns experimentos brasileiros de cultivos 
consorciados são mencionados, embora os resultados não estejam ainda 
disponíveis. A experiência na Costa Rica do consórcio de pupunha x café 
é examinada, com referência especial a Tucurrique, Cartago. Dois hectares 
de pupunha, com café e banana, pareceram ser lucrativos. Necessidades de 
pesquisa são discutidas, com ênfase especial na questão de plantações com 
múltiplos-perfilhamentos vs. único-perfilhamento e modificações do ideotipo 
da pupunha para uso em plantações de multi-espécies e multi-perfilhamento. 

RETORNAR AO SUMÁRIO
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A pupunha tem potencial significante para o pequeno produtor e um 
grande potencial se for melhorada tanto para agroflorestas, para sistemas 
agroflorestais, bem como para monocultura.

311.

Clement, C.R. 1989. The potential use of the pejibaye palm in agroforestry 
systems. Agroforestry Systems, 7:201-212. 

O potencial de uso da pupunha em sistemas agroflorestais.

RESUMO: O potencial da pupunha pelo pequeno produtor, especialmente em um 
ambiente de agrofloresta, é resumido: o fruto pode ser uma adição significativa 
para a dieta e renda famíliar, e também alimento animal; o processamento 
local do fruto possui grande potencial para pães e outros usos culinários e os 
excessos podem ser levados ao mercado; produção de palmito em pequena 
escala pode jogar um papel importante na dieta e renda da propriedade; 
a produção de óleo pode também ser interessante depois que variedades 
melhoradas forem desenvolvidas. As limitações ecológicas da pupunha, seus 
requerimentos agronômicos e práticas para produção em pequena escala, e seu 
papel em sistemas agroflorestais são discutidos. Uma lista de pesquisadores 
da America Latina e contatos para germoplasma são dados. 

312.

Beer, J.; Bonnemann, A.; Chávez-Flores, W.B.; Fassbender, H.W.; Imbach, A.C.; 
Iriarte Martel, J.H. 1990. Modelling agroforestry systems of cacao (Theobroma 
cacao) with laurel (Cordia alliodora) or poro (Erythrina poeppigiana) in Costa 
Rica. V. Productivity indices organic material models and sustainability over 
ten year. Agroforestry Systems, 12(3):229-249.

Modelando sistemas agroflorestais de cacau com louro (Cordia alliodora) 
ou poro (Erythrina poeppigiana) na Costa Rica. V. Índices de produtividade, 
modelos da materia orgânica e sustentabilidade ao longo de dez anos.

RESUMO: Foram desenvolvidos modelos prognósticos para a biomassa dos 
galhos de Cordia alliodora e galhos ou folhas de Theobroma cacao com 
base em áreas basais dos galhos (r2 = 0,79), mas o modelo da biomassa da 
folha de C. alliadora, embora significativo, foi de precisão muito baixa (r2 
= 0,09) devido à queda anual de folhas. Aos 10 anos, a biomassa do tronco 
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das árvores de sombra (C. alliodora e Erythrina poeppigiana) representou 
80 % da biomassa total acima do solo destas espécies. Entretanto, entre as 
idades de 6 e 10 anos, o incremento de biomassa dos galhos de T. cacao (3-4 
t.ha-1 ano-1) foi similar àquele dos troncos das árvores de sombra. Durante o 
mesmo período, a produtividade primária líquida foi 35 e 28 t.ha-1ano-1 para 
os sistemas de E. poeppigiana e C. alliodora, respectivamente. A produção de 
cacau sob a sombra de C. alliodora ou E. poeppigiana foi 1000 kg.t.ha-1 ano-1 
(seco em estufa; idades 6-10 anos). Durante o mesmo período, a produção 
de madeira de C. alliodora foi 9 m3.t.ha-1ano-1, enquanto a leguminosa E. 
poeppigiana não produz madeira. A queda de liteira durante os mesmos 
5 anos, incluindo a poda das árvores de sombra e de cacau, que teve uma 
média de 11 e 23 t.t.ha-1ano-1, nos sistemas de C. alliodora e E. poeppigiana 
respectivamente. A diferença principal foi devido aos resíduos de poda de E. 
poeppigiana (10 t.ha-1ano-1). Reservas de material orgânico no solo (0-45 cm) 
aumentaram em dez anos de 198 a 240 t.ha-1 nos lotes de E. poeppigiana e de 
168 a 184 t.t.ha-1 nos lotes de C. alliodora. Estes valores, junto com os índices 
da produtividade apresentados, fornecem evidência de que os sistemas são 
sustentáveis. Por razões econômicas, o uso de C. alliodora é recomendado 
sob circunstâncias similares às experimentais. Entretanto, em solos menos 
férteis, sem adubação, a maior biomassa e consequentemente o retorno 
de nutrientes à superfície do solo sob E. poeppigiana poderiam fazer desta 
espécie a sombra preferida.

313.

Batalha, L.S.; Silva Filho, D.F.; Martius, C. 1995. Using termite nests as a 
source of organic matter in agro-silvicultural production systems in Amazonia. 
Scientia Agricola, 52(2):318-325.

Uso de ninhos de cupim como fonte de matéria orgânica em sistemas de 
produção agrosilviculturais na Amazônia.

RESUMO: Foi avaliado o crescimento de duas espécies agriculturais anais, 
quiabo (Abelmoschus esculentus) e beringela (Solanum melongena) e de uma 
espécie perene, andiroba (Carapa guianensis, uma árvore nativa da Amazônia) 
sob diferentes tratamentos com matéria orgânica derivada de material 
de cupinzeiro de espécies xilófogas de Nasutitermes (desenho de blocos 
casualizados). O uso de 25-100 g de material de termiteiros não levou a um 
incremento significativo da produtividade em quiabo, e 25-200 g não resultou 
numa resposta significativa em andiroba. O uso combinado de NPK com 200 
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g de ninho de cupim resultou numa produção significativamente maior em 
S. melongena (número total e peso fresco total de frutos) se comparado com 
o controle (sem fertilizante nenhum) e com o tratamento de NPK apenas. 
Os resultados sugerem a possibilidade de usar material de cupinzeiro para 
melhorar a produção agrosilvicultural na Amazônia, especialmente em 
combinação com pequenas quantidades de fertilizante mineral. Linhas de 
pesquisa para futuras investigações são apresentadas. 

314.

Schroth, G.; Lehmann, J.; Rodrigues, M.R.L.; Barros, E.; Macêdo, J.L.V. 
2001. Plant-soil interactions in multistrata agroforestry in the humid tropics. 
Agroforestry Systems, 53:85-102.

Interação solo-planta em sistemas agro-florestais multiestrato, no trópico úmido.

RESUMO: Os sistemas agroforestais de multiestrato com cultivos arbóreos 
incluem uma variedade de sistemas do uso de terra que variam de plantações 
de café, cacau ou chá com sombreamento arbóreo até jardins caseiros altamente 
diversificados e jardins arbóreos multiestratos. A pesquisa sobre interações 
planta-solo concentrou-se no primeiro conjunto. Os sistemas baseados no 
uso de cultivos arbóreos são mais eficientes em manter a fertilidade do solo 
do que os sistemas de cultivos anuais. Determinadas plantações de cultivos 
arbóreos têm permanecido produtivas por muitas décadas, enquanto os jardins 
caseiros existiram no mesmo lugar por séculos. Entretanto, casos de declínio 
da fertilidade sob cultivos arbóreos, incluindo sistemas agroflorestais de 
multiestrato, foram relatados também, e a pesquisa sobre os fatores causais 
(socioeconomicos e biofísicos) é necessária. O estabelecimento do plantio é 
uma fase crítica, durante a qual os cultivos arbóreos requerem insumos mas 
não fornecem retorno econômico. Em plantios maiores, os cultivos arbóreos 
frequentemente são estabelecidos junto com cultivos de leguminosas de 
cobertura, enquanto que na agricultura do pequeno produtor, a associação 
inicial com cultivos alimentares e cultivos para o mercado pode ter vantagens 
tanto socioeconomicas como biológicas. Os fertilizantes aplicados em, e 
financiados por tais cultivos podem ajudar a “recapitalizar” a fertilidade de 
solo e melhorar as condições de desenvolvimento de novos cultivos arbóreos. 
Efeitos favoráveis na fertilidade de solo e na nutrição dos cultivos têm sido 
observados em associações de cultivos com árvores leguminosas fixadoras 
de N-2, especialmente sob circunstâncias de deficiência de N. Dependendo 
das condições do local, a substituição de árvores leguminosas de serviço com 
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árvores de crescimento rápido para madeira pode conduzir à problemas de 
competição para nutrientes e água, que podem ser reduzidos com desenhos de 
plantio apropriados. A redução de lixiviação e a reciclagem de nutrientes do 
subsolo são maneiras de aumentar a disponibilidade de nutrientes em sistemas 
multiestratos, e ao mesmo tempo reduzir impactos ambientais negativos. Estes 
processos são otimizados por meio da ocupação mais completa do volume 
do solo por raízes, permitindo competição limitada entre espécies associadas. 
A análise de padrões temporais e espaciais da disponibilidade de água e de 
nutrientes dentro de um sistema ajudam a otimizar o uso dos recursos do 
solo, por exemplo, mostrando onde mais plantas podem ser adicionadas ou 
as quantias de fertilizantes reduzidas. Os tópicos importantes para a pesquisa 
em agroflorestas multiestratas incluem o estabelecimento do plantio, o arranjo 
e manejo das plantas para máximo uso dos recursos no espaço e no tempo, 
e a otimização de processos biológicos do solo, tais como o acúmulo da 
matéria orgânica de solo e a estabilização e a melhoria da estrutura do solo 
por raízes, fauna e microflora.

315.

Barros, E.; Pashanasi, B.; Constantino, R.; Lavelle, P. 2002. Effects of land-use 
system on the soil macrofauna in western Brazilian Amazonia. Biology and 
Fertility of Soils, 35:338-347.

Efeitos do sistema de uso da terra na macrofauna do solo na Amazonia 
brasileira ocidental.

RESUMO: Os sistemas agroflorestais são apresentados como uma alternativa 
valiosa as pastagens para sustentar a produção de cultivos em áreas de 
floresta. A fim de avaliar seu efeito nas comunidades de macroinvertebrados 
do solo, amostras foram colhidas durante a estação chuvosa em quatro 
localidades nos estados brasileiros de Rondonia e Acre. Quatro sistemas de 
uso da terra foram selecionados (capoeira, agricultura de cultivos anuais, 
sistemas agroflorestais e pastagem) e comparados às florestas perturbadas 
próximas. Nós usamos o método de amostragem recomendado pelo Programa 
de Biologia e Fertilidade do Solos Tropicais. A macrofauna do solo respondeu 
mais do que os parâmetros do solo às diferentes práticas de cultivo. A análise 
da co-inércia, entretanto, mostrou um relacionamento entre parâmetros do 
solo e macrofauna do solo. A comparação das comunidades mostrou um 
impacto significativo de práticas de uso da terra. Todos os sistemas tiveram 
comunidades de invertebrados abundantes com densidades relativamente 



30 ANOS DE PESQUISAS EM 
CIÊNCIAS AGRONÔMICAS NA AMAZÔNIA190

baixas na floresta (884 ind. m2) e nas pastagens (841 ind. m2), e densidades 
mais elevadas na capoeira, no sistema agroflorestal e nos cultivos anuais 
(1.737 a 1.761 ind. m2). As minhocas foram dominantes nas pastagens (155 
ind. m2 e 56,2 g m2 em média), enquanto cupins prosperaram melhor em 
cultivos anuais e em capoeiras (com densidades de 1.287 e 816, e biomassa 
de 2,32 e 1,38 g.m2, respectivamente). As comunidades de macrofauna em 
sistemas agroflorestais foram similares às na floresta, apesar das densidades 
mais elevadas de insetos sociais. As relações cupins:minhocas foram muito 
baixas nas pastagens (0,2), tiveram valores similares na floresta (7,9) e no 
sistema agroflorestal (8,8), que é muito mais baixo do que nas capoeiras 
(20,4) e nos cultivos anuais (21,4). Este estudo mostrou que todas as 
práticas de uso da terra foram capazes de sustentar comunidades razoáveis 
de macrofauna, com as comunidades agroflorestais similares aqueles de 
floresta perturbadas.  

316.

Silva, J.F.; Bueno, C.R.; 2002. Tolerância de leguminosas de cobertura do solo 
a herbicidas. Acta Amazonica, 32(2):193-204.

RESUMO: São poucas as pesquisas de tolerância de leguminosas de cobertura 
do solo e herbicidas visando selecionar produtos que sejam seletivos a estas 
plantas e que apresentem controle satisfatório das plantas daninhas. Com o 
objetivo de avaliar a tolerância de quatro leguminosas a herbicidas, instalou-
se um experimento em condições de casa de vegetação. As leguminosas 
foram plantadas em sacos plásticos de dois litros, contendo substrato 
homogeneizado com duas sementes das leguminosas Pueraria phaseoloides, 
Desmodium ovalifolium, Mucuna aterrima e Mucuna cochinchinensis. Os 
herbicidas aplicados foram2,4-DB, em pós-emergência, e alachlor, imazaquin 
e pendimethalin em pré-emergência. O delineamento experimental foi 
inteiramente ao acaso, em esquema fatorial de 4 x 4 x 5 x 4 com quatro 
espécies de leguminosas, quatro herbicidas e cinco doses de cada herbicida, 
respectivamente, repetidos quatro vezes. Aos trinta e seis dias após o plantio 
a Pueraria phaseoloides mostrou-se tolerante aos herbicidas alachlor e 
imazaquin e suscetível ao 2,4-DB e pendimethalin. O Desmodium ovalifolium 
foi o suscetível aos herbicidas nas doses usadas exceto o alachlor. A Mucuna 
aterrima apresentou tolerância ao alachlor, imazaquin e pendimethalin e foi 
suscetível ao 2,4-DB. Os herbicidas alachlor e imazaquin não foram fitotóxicos 
à Mucuna cochinchinensis, enquanto 2,4-DB e pendimethalin causaram 
severas injúrias.
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317.

Barros, E.; Neves, A.; Blanchart, E.; Fernandes, C.M.; Wandelli, E.; Lavelle, P. 
2003. Developement of the soil macrofauna community under silvopastoral 
and agrosilvicultural systems in Amazonia. Pedobiologia, 47(3):273-280.

Desenvolvimento da comunidade de macrofauna do solo sob sistemas 
silvopastoris e agrosilviculturais na Amazônia.

RESUMO: Na Amazônia brasileira, milhões de hectares de floresta foram 
convertidos em pastagens e depois abandonados. A agrofloresta é uma 
opção para a transformação de terras degradadas em sistemas agriculturais 
produtivos. O reestabelecimento de uma macrofauna diversificada no solo pode 
ajudar no processo do recuperação da estrutura frequentemente compactada 
do solo das pastagens. A comunidade da macrofauna do solo foi estudada 
durante a estação chuvosa em quatro sistemas agroflorestais diferentes perto 
de Manaus na Amazônia central: 1. um sistema silvopastoril de insumos 
elevados (ASPh); 2. um sistema silvopastoril de baixos insumos (ASPI); 3. 
um sistema baseado em palmeiras com quatro espécies arbóreas (COMO 1), 
4. um sistema de cultivos arbóreos de elevada diversidade com dez espécies 
arbóreas (AS2); e, 5. uma capoeira espontânea para a comparação. O método 
de amostragem recomendado pelo Programa de Fertilidade e Biologia de Solo 
Tropical foi usado. A diversidade de fauna mais elevada foi observada no ASPh 
e ASPI, onde árvores foram associadas com uma cobertura da leguminosa 
Desmodium ovalifolium. A cobertura exerceu um efeito favorável na fauna 
do solo, provavelmente mantendo o solo úmido e sombreado e fornecendo 
liteira como um substrato. Dos 15 grupos da fauna do solo encontrados na 
maioria dos sistemas, quatro estavam ausentes de AS1. Dentro do sistema 
AS2, uma densidade significativamente maior de fauna do solo foi observada 
sob pupunha (Bactris gasipaes) e cupuaçu (Theobroma grandiflorum) com 
3107 e 524 ind.m2, respectivamente, do que sob as outras três espécies 
arbóreas. Solo sob pupunha e cupuaçu também teve um maior número de 
grupos de fauna. Em AS1, o solo sob pupunha apresentou uma densidade 
mais elevada de fauna que o solo sob cupuaçu, provavelmente causada pelos 
resíduos abundantes do corte de palmito no solo. A biomassa da minhoca foi 
particularmente elevada em AS1. Sob o cupuaçu aproximadamente 7 vezes 
mais minhocas foram encontradas em AS1 (17,9) do que em AS2 (2,4). O 
estudo da comunidade da macrofauna, incluindo ambas as camadas de liteira 
e as camadas superficiais do solo, permite identificar as combinações de 
espécies/manejo que favorecem o aumento da diversidade dos invertebrados. 
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318.

Sousa, G.F.; Oliveira, L.A.; Silva, J.F. 2003. Plantas invasoras em sistemas 
agroflorestais com cupuaçuzeiro no município de Presidente Figueiredo 
(Amazonas, Brasil). Acta Amazonica, 33(3):353-369.

RESUMO: A infestação crescente de plantas invasoras nos sistemas agrícolas 
causa prejuízos às lavouras, com decréscimos acentuados da produtividade, 
quer pela competição direta pelos fatores de produção, quer pelos compostos 
alelopáticos liberados. Este trabalho consistiu de um levantamento e análise 
fitossociológica de alguns aspectos de espécies de invasoras que ocorrem 
em sistemas agroflorestais com cupuaçuzeiro, em três arranjos de culturas 
(mandioca + fruteiras; anuais + fruteiras; maracujá + fruteiras), sob três 
sistemas de adubação (NPK + MO, adubação com fósforo e fósforo + 
leguminosa). As coletas das plantas invasoras feitas em seis amostras de 0,25 
m2 por parcela foram posteriormente levadas ao laboratório para identificação. 
As 55 espécies identificadas estavam distribuídas em 23 famílias botânicas, 
sendo 43 espécies de dicotiledôneas (78,2 %), 11 de monocotiledôneas (20,0 
%) e uma de pteridófita (1,8 %). As famílias Poaceae (monocotiledônea) e 
Asteraceae (dicotiledônea) foram as mais freqüentes e com maior número de 
indivíduos. As espécies mais freqüentes e com maior número de plantas por 
m2 foram Paspalum conjugatum P.J. Bergius (área A) e Homolepis aturensis 
(Kunth) Chase (área B), ambas da família Poaceae; Ageratum conyzoides 
L. da família Asteraceae, apresentou a maior densidade. Os coeficientes de 
similaridade variaram entre as áreas amostradas, sendo os maiores índices 
observados nos tratamentos que receberam adubação com matéria orgânica, 
particularmente nos sistemas mandioca + fruteiras. As práticas agrícolas 
e os sistemas de manejo do solo e das lavouras exerceram influência na 
composição florística e no tamanho das comunidades de plantas invasoras 
em cada local. O número de monocotiledôneas foi menor no tratamento com 
adubação NPK + MO.

319.

Major, J.; Clement, C.R..; DiTommaso, A. 2005. Influence of market orientation 
on food plant diversity of farms located on Amazonian dark earth in the region 
of Manaus, Amazonas, Brazil. Economic Botany, 59(1):77-86. 

Influência de orientação de mercado na diversidade de plantas alimentícias 
em sítios agrícolas localizados em terra preta de índio na região de Manaus, 
Amazonas, Brasil.
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RESUMO: Jardins caseiros podem funcionar como reservatórios de agro-
biodiversidade nos solos antropogênicos conhecidos como terra preta de 
índio (TPI) na bacia Amazônica. No entanto, porque estes solos são usados 
intensivamente para agricultura de mercado, suspeitou-se que podem 
estar sofrendo erosão de sua agro-biodiversidade. Apresentamos dados 
de levantamentos de 16 sítios localizados em TPI na região de Manaus, 
Amazonas, Brasil. Quando os sítios foram separados em dois grupos por 
orientação ao mercado, a riqueza de espécies nos sítios não foi influenciada 
significativamente pela orientação ao mercado, mas existia menos dominância 
(i.e., maior diversidade) nos jardins caseiros no grupo com baixa orientação 
ao mercado (P < 0,1). A proporção de espécies nativas não foi afetada pela 
orientação do mercado. Enquanto os sítios com alta orientação de mercado 
mantiveram sua alta riqueza de espécies, seus jardins caseiros contiveram 
altas proporções de espécies de interesse comercial.
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HOMENAGEM AO PROFESSOR WARWICK ESTEVAM KERR

Este texto, redigido por Hiroshi Noda, foi lido pelo Sr. Amarildo Machado 
Tukano, representante do povo Tukano, na abertura da 1ª Conferência de 
Pajés, realizada no Bosque da Ciência do Instituto Nacional de Pesquisa da 
Amazônia, no dia 23 de agosto de 2002:

PROFESSOR WARWICK ESTEVAM KERR

Por ocasião da 1ª Conferência de Pajés, realizada neste Bosque da 
Ciência do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, onde se discute a 
Biodiversidade e Direito de Propriedade Intelectual: Proteção e Garantia do 
Conhecimento Tradicional, prestamos homenagens a WARWICK ESTEVAM 
KERR e DAVI YANOMAMI, dois brasileiros exemplares, orgulhos da nossa 
nacionalidade, figuras maiúsculas, respeitadas e veneradas por suas histórias 
de vida em defesa da cidadania, da prevalência da justiça, na luta pelos 
direitos humanos e na construção de uma sociedade planetária, onde a Mãe 
Terra seja o lar generoso e acolhedor de corações, mentes e almas de todos 
os povos do mundo.

Gostaria de apresentar, resumidamente, a biografia de WARWICK ESTEVAM 
KERR, cientista, professor e humanista. O Profº Kerr é filho de Américo 
Caldas Kerr e Bárbara de Oliveira Kerr e nasceu em 9 de setembro de 1922, 
na cidade de Santana de Parnaíba, em São Paulo. Em 1945 formou-se em 
engenharia agronômica na ESALQ - Escola Superior de Agricultura “Luiz 
de Queiroz” da Universidade de São Paulo, em Piracicaba. Logo após sua 
formatura foi contratado pela ESALQ e em 1948, com apenas 25 anos, concluiu 
seu doutoramento, com uma tese sobre abelhas do gênero Melipona, sob a 
orientação do professor de origem alemã Friedrich Gustav Brieger, ex-aluno 
de Correns, uns dos redescobridores das Leis de Mendel.

No momento em que a genética tornava-se uma ciência robusta, o Dr. Kerr, 
trabalhou e conviveu com os expoentes que formularam todo o arcabouço 
teórico da genética de populações e evolução, como os professores Thedosius 
Dobzhansky e Sewal Wright. Em 1958, o Dr. Kerr foi convidado para criar 
e dirigir o Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Rio Claro, atualmente unidade da Universidade Estadual Paulista, 
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que tornou, rapidamente, um centro de referência em biologia e genética. Em 
1962, nomeado Diretor Científico da, então recém criada, Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo, estabeleceu a concepção e as bases que 
a tornariam a mais respeitada e poderosa instituição de fomento da pesquisa 
científica e tecnológica no Brasil. Em 1964, o professor Kerr transferiu-se para 
a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
criando, também, naquela instituição, um dos centros mais importantes de 
estudo de genética do país. Em 1975, a convite do Presidente da República 
assumiu a direção do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia que, 
naquela oportunidade, contava com um reduzido número de funcionários 
e pesquisadores, tendo apenas um mestre e um doutor, recém titulados. A 
partir da administração do Dr. Kerr, o INPA criou as bases para se tornar, 
hoje, o mais importante instituto de pesquisa de biologia tropical do mundo. 
Essa façanha foi construída por um programa de captação e qualificação de 
recursos humanos, pesquisadores nacionais e estrangeiros de alto gabarito 
de diferentes disciplinas foram recrutados e colocados juntos aos jovens 
pesquisadores criando condições para a formação de um quadro autóctone 
de cientistas. Tudo o que foi construído no primeiro período administrativo 
do Dr. Kerr deveu-se ao seu entusiasmo, um ritmo de trabalho incessante, 
estímulo aos novos pesquisadores e sobretudo, o seu imenso amor pela 
Amazônia e seu povo.

Em 1979, o Dr. Kerr retornou à Ribeirão Preto permanecendo como 
professor na Faculdade de Medicina da USP até 1981, quando se aposentou. 
Em seguida foi contratado como professor de genética na Universidade Federal 
do Maranhão e em 1988 assumiu a reitoria da Universidade Estadual do 
Maranhão, permanecendo até 1989. Em 1989 assumiu o cargo de Professor 
Titular de Genética na Universidade Federal de Uberlândia, onde permaneceu 
até completar 70 anos, quando se aposentou compulsoriamente. Naquela 
Universidade, o Profº Kerr permanece como Professor Colaborador sem 
vínculo empregatício, devido à legislação vigente.

No início de 2000, novamente, o Dr. Kerr foi convocado para assumir 
a direção do INPA, dessa vez, pelo Ministro da Ciência e Tecnologia, que 
considerava ser ele a única pessoa capaz de contornar um impasse motivado 
pela impossibilidade de se nomear, naquele momento, o Professor Marcus 
Luiz Barroso Barros, que havia obtido a primeira colocação no concurso para 
o cargo de Diretor do INPA, instituído pelo próprio MCT. Para aceitar a missão, 
o Dr. Kerr exigiu o compromisso do MCT no sentido de que sua permanência  
no INPA fosse de caráter transitório. Sendo acatada aquela condição, o Dr. Kerr 
aceitou o novo desafio e, inicialmente, procurou apaziguar as divergências 
internas e criar condições para se retomar, intensivamente, as atividades 
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de pesquisa, procurando, incessantemente, alternativas para captação de 
recursos humanos e financeiros para que a instituição pudesse cumprir a 
sua missão. Ao mesmo tempo, empenhou pessoalmente, usando para isso, 
todo seu prestígio moral e científico, no sentido de viabilizar a normalidade 
institucional com a retomada do processo de seleção, via concurso, indicação 
e nomeação do Professor Marcus Barros ao cargo de diretor do INPA, como 
de fato, felizmente, ocorreu.

A produção científica do professor Kerr é magnífica e reconhecida 
internacionalmente.  Entretanto, é uma fração do que o Profº Kerr representa 
para a comunidade científica. Por onde passa, como uma versão moderna do 
filósofo medieval Abelardo, é acompanhado por uma legião de estudantes em 
busca de orientação, de estímulo, de sabedoria e sobretudo de uma ciência 
destinada à construção de um mundo melhor. Tive o privilégio de conviver 
com o Dr. Kerr, como seu Vice-Diretor no INPA, durante dois anos. Nas 
conversas informais, o Dr. Kerr, revela aquilo que é a sua marca mais pura e 
autêntica: a de um grande humanista. Qualquer atitude tomada por ele, por 
mais simples que seja, reflete uma capacidade extraordinária de respeito, 
generosidade e amor ao próximo. Segundo sua concepção, o verdadeiro 
educador é aquele que, ao indignar-se contra qualquer ação praticada contra 
os direitos humanos e contra a cidadania, age em defesa da prevalência da 
justiça. Para manifestar, concretamente, esse posicionamento exemplifica com 
situações, como aquela vivenciada por ele em Ribeirão Preto, em que agiu 
em defesa de uma freira presa pelos órgãos de repressão durante a ditadura 
militar de 1964, naquele momento em que, o limite entre o agir e não agir 
poderia significar prisão ou liberdade, morte ou vida.

Professor Kerr, o senhor é membro da respeitada Academia Brasileira 
de Ciências, da reconhecida Academia Norte Americana de Ciência e da 
engajada Academia de Ciência do Terceiro Mundo. Esta cerimônia representa, 
simbolicamente, o seu ingresso na Sociedade dos Sábios dos nossos povos 
tradicionais indígenas.  Esta sociedade é, indubitavelmente, a mais sábia e 
poderosa de todas. Nela, a sabedoria é tão concreta e sublime que os sábios 
afirmando serem a Terra, o Vento e a Flor tão essenciais não podem ser 
vendidos. O poder dos seus sábios é tão grande que o horizonte é o infinito 
e a vida eterna.

Dr. Kerr, feliz ingresso na Sociedade dos Sábios das populações tradicionais 
indígenas brasileiras.

HIROSHI NODA
Pesquisador do INPA-CPCA



Esta obra foi composta em Trebuchet, Meta, Slimbach 
e Swis721. O projeto gráfico foi desenvolvido pela 

Editora INPA no segundo semestre de 2017.



ISBN 978-85-211-0196-3


