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ABSTRACT

The use of forest specles in projects to recovar degraded areas can

decrease the negativa envlronmenta! impact due to the deforestation and to assist

in the re-establishment of the balance of these ecosystems. However, for a

healthy and robust seediing production, the knowledge of the nutrítionais demands

of the specles should be considered. The present research had as objective to

evaluate the effect of the phosphate fertillzatlon, and wlth and wlthout the

Inoculatlon wlth phosphate solublllzing bactéria (PSB) In the development of

Acariquara seediing (Minquartia guianensis Aubi.) and Copaíba (Copaifera

multijuga Hayne), two specles of economlc Importance of Amazônia. The

experiment was carried out In a greenhouse In the National Research Institute of

Amazônia (INPA), In Manaus, Am. Sol! phosphorus chemical fertillzatlon using as

source the triple superphosphate (In the doses 25 and 50 kg of P2O5 ha"^) and

rock phosphate (50 kg of P2O5 ha'^). It was used In some treatments, a

complementai fertillzatlon wlth Ca, Mg, K and N, ali them wlth the presence and

absence of BSF. Every thirty days, the stem diameter, helght and number of

leaves of the plants were measured. At the end of the experiment the Increment of

helght, diameter and number of the seediing leaves were determined, and verifled

wether there was presence or absence of arbuscular mycorrhlzae fungi on the

roots. The seediings of Acariquara and Copaíba did not present positive response

to phosphorus fertillzatlon and wlth Ca, Mg, K and N, during the perlod of

evaluatlon of the experimente (240 days for the Acariquara and 360 days for the

Copaíba). The Inoculatlon wlth the phosphate solublllzing bactéria INPA P304,

INPA P317, INPA P348, INPA P384, dId not Improve the Increment In helght and

diameter and the dry matter production during the whole experiment perlod. The

plants of the two specles presented high mortallty rate for the treatments that used

complementai fertillzatlon wlth Ca, Mg, K and N. The roots of the seediing of the

two specles dId not present colonizatlon wlth arbuscular mycorrhlzae fungl. It was

suggested that the low growth rate of the two specles Is the main responsible

characteristic for the absence of response to the treatments.

Key-words: Phosphorus solublllzing bactéria, Phosphorus, SeedIIng production,

Forestry specles, Arbuscular mycorrhlzae.
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RESUMO

O plantio de espécies florestais em projetos de recuperação de áreas

degradadas pode amenizar o impacto ambiental negativo decorrente dos

desmatamentos e auxiliar no restabelecimento do equilíbrio desses ecossistemas.

No entanto, para a produção de mudas sadias e robustas, deve ser considerado o

conhecimento das exigências nutricionais das espécies. A presente pesquisa

objetivou avaliar o efeito da adubação fosfatada e, com e sem a inoculação com

bactérias solubilizadoras de fosfato (BSF) no desenvolvimento de mudas de

Acariquara (Minquartia guianensis Aubl.) e Copaíba (Copaifera multijuga Hayne),

duas espécies de importância econômica da Amazônia. O experimento foi

conduzido em casa de vegetação localizada no Instituto Nacional de Pesquisas

da Amazônia (INPA), em Manaus, AM. Foram feitas adubações químicas do solo

usando como fonte de fósforo o superfosfato triplo (nas doses de 25 e 50 kg de

P2O5 ha'^) e fosfato de rocha (50 kg de P2O5 ha"^). Usou-se em alguns
tratamentos, uma adubação complementar com Ca, Mg, K e N, todos com a

presença e ausência de BSF. A cada trinta dias foram medidos o diâmetro do

colo, altura e número de folhas da plantas. Ao termino do experimento foram

determinados o incremento da altura, diâmetro e número de folhas das mudas e

verificado se havia presença ou não de micorrízas arbusculares. As mudas de

Acariquara e Copaíba não apresentaram resposta positiva à adubação fosfatada

e com Ca, Mg, K e N, durante o período de avaliação dos experimentos (240 dias

para a Acariquara e 360 dias para a Copaíba). A inoculação com as bactérias

solubilizadoras de fosfato INPA P304, INPA P317, INPA P348, INPA P384, não

resultou em um maior incremento em altura e diâmetro e produção de matéria

seca durante todo o período de experimento. As plantas das duas espécies

apresentaram alto índice de mortalidade para os tratamentos que utilizaram

adubação complementar com Ca, Mg, K e N. As raízes das mudas das duas

espécies não apresentaram colonização por fungos micorrízicos arbusculares.

Sugere-se que a baixa taxa de crescimento das duas espécies seja a principal

característica responsável pela falta de resposta aos tratamentos.

Palavras-chave: Bactérias solubilizadoras de fosfato. Fósforo, Produção de

mudas. Espécies florestais, Micorrizas arbusculares.



1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas a demanda por produtos florestais da Amazônia vem

aumentando consideravelmente nos mercados nacional e internacional. Esse fato

tem levado a um avanço da exploração florestal predatória de madeiras nativas,

fazendo com que haja uma crescente preocupação com o desenvolvimento de

técnicas silviculturais de espécies com alto valor econômico.

Nesse contexto, os microrganismos que vivem no solo e as transformações

que eles promovem exercem efeitos diretos e indiretos na produtividade e na

qualidade dos produtos florestais (Siqueira & Franco, 1988).

Existem evidências suficientes dos efeitos benéficos dos microrganismos

do solo e seus processos na nutrição e crescimento das plantas, podendo

inclusive serem considerados como modificadores da fertilidade do solo, pois

atuam na disponibilidade e absorção de nutrientes (Oliveira, 1991).

Na região amazônica, a maioria dos solos é considerada de baixa

fertilidade e alta concentração de alumínio, tornando o fósforo (P) um elemento

limitante ao desenvolvimento das espécies vegetais da região (Oliveira, 1991).

Isso ocorre devido aos inúmeros processos biogeoquímicos nos quais o P é

influenciado, alterando assim, sua disponibilidade para os vegetais. Segundo

Silvester-Bradiey et ai (1980), diversos microrganismos do solo, incluindo

bactérias e fungos, possuem a capacidade de solubilizar fosfates por meio de

diferentes mecanismos, especialmente pela produção de ácidos.

As bactérias solubilizadoras de fosfates inorgânicos (BSF) desempenham

importante papel no suprimento de P para as plantas. Este fato tem despertado a

atenção para a utilização desses microrganismos como inoculantes comerciais ou

no manejo de suas populações como forma de promover uma melhor utilização

do P existente no solo ou do adicionado como fertilizante (Silvester-Bradiey et ai,

1980; Oliveira, 1991). No entanto, o uso desses microrganismos depende do

conhecimento de suas características, entre as quais, a capacidade de

solubilização de fosfates é uma das mais importantes no processo de seleção. Ela

varia de acordo com os microrganismos e as condições do ambiente.

A nutrição mineral das espécies florestais da Amazônia ainda é pouco

conhecida. No entanto, muitas espécies requerem quantidades diferenciadas de



macro e micronutrientes para sua subsistência. Além disso, as relações

associativas do sistema solo-planta-microrganismos contribuem para a absorção

de nutrientes pelo vegetal. Portanto, é necessário que sejam feitos estudos para

conhecer as intrincadas interações que acontecem na natureza.

A produção de mudas de alta qualidade é importante para a obtenção de

plantas eficientes e resistentes às condições adversas dos solos amazônicos,

com conseqüente capacidade de estabelecimento no campo. Devido a isso,

encontrar meios que minimizem o custo da produção pode ser uma alternativa

viável para recuperar áreas degradadas decorrentes dos desmatamentos

causados pela agricultura tradicional e pela exploração predatória. Sendo assim,

utilizar microrganismos como as BSF pode ser a saída para diminuir o tempo das

mudas no viveiro, minimizar o uso de fertilizantes químicos pelo melhor

aproveitamento do P e por conseqüência, os custos relacionados à manutenção

das mudas na fase inicial.

Dentre as espécies arbóreas com potencialidade de uso destacam-se entre

outras, a Acariquara {Minquartia guianensis Aubl.) e a Copaíba {Copaifera

multijuga Hayne), devido às suas importâncias econômicas e ecológicas.

Dessa forma, espera-se que as relações entre as espécies que serão

estudadas e a microbiota do solo sejam bastante diferenciadas. Além disso, existe

uma escassez de informações quanto ao crescimento, a nutrição mineral e sua

relação com microrganismos edáficos.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

Avaliar o efeito da adubação com e sem a inoculação de BSF no

desenvolvimento de mudas de Acariquara (Minquartia guianensis Aubl.) e

Copaíba (Copaifera multijuga Hayne).

2.2. Objetivos Específicos

Verificar a influência da adubação fosfatada e das bactérias solubilizadoras de

fosfato (BSF) sobre o rendimento de biomassa nas duas espécies estudadas.

Verificar diferenças no desenvolvimento das mudas mediante a adubação

fosfatada com e sem cálcio, magnésio, potássio e nitrogênio.

Comparar a eficiência do fosfato natural e superfosfato triplo com e sem a

inoculação das bactérias solubilizadoras de fosfato (BSF).

Verificar a influência da adubação fosfatada e das bactérias solubilizadoras de

fosfato (BSF) na colonização micorrizica das mudas dessas espécies florestais.

11



3. REVISÃO BIBLIOGRAFICA

3.1. Características dos solos de terra firme da Amazônia

Na Amazônia, os ecossistemas de terra firme caracterizam-se por

apresentar solos que consistem de latossolos (Oxisois) e argissolos (Ultisois). São

solos profundos, bem drenados, que apresentam, em geral, boas propriedades

físicas, cujas características principais são baixa fertilidade natural, elevada

acidez e alta saturação com alumínio, o que limita os seus usos na agricultura

regional (Sanchez etal., 1982; Nicholaides ef a/., 1983; EMBRAPA, 1990; Alfaia &

Oliveira, 1997).

Estes solos são o resultado do processo de lixiviação que vem ocorrendo

há milhões de anos, onde os nutrientes, tais como Ca, Mg, P, K estão em

concentrações bem inferiores às requeridas para um bom desenvolvimento de

plantas tradicionais e de importância econômica (Oliveira, 1994). Esses nutrientes

presentes no solo, e principalmente na biomassa da floresta primária, encontram-

se em ciclo dinâmico, que é rompido ao se converter a floresta em sistemas

agrícolas (Alfaia & Oliveira, 1997).

A deficiência de nutrientes nos solos amazônicos, segundo Sanchez et al.

(1982), relaciona-se, principalmente, com o material de origem que é pobre em

nutrientes e com o intenso processo de intemperização a que foram submetidos

por milhões de anos em virtude da alta temperatura e umidade elevada da região.

Cerca de 78% desses solos cultivados são deficientes em nitrogênio e

fósforo, dois elementos essenciais às plantas e de difícil aplicação pelos

agricultores devido ao alto custo e dificuldade de transporte (Nicholaides et al.,

1983). A acidez também influencia no crescimento das plantas. Em geral, em

solos ligeiramente ácidos, o suprimento de plantas por nutrientes tais como

fósforo, magnésio, potássio ou cálcio é freqüentemente marginal ou mesmo

deficiente, enquanto que em solos com acidez extremamente alta e toxidez de

alumínio, esse elemento é o principal fator dominante que limita o crescimento

vegetal (Chagas-Júnior, 2000). A má nutrição de plantas nos solos ácidos é

proveniente da disponibilidade limitada de nutrientes, freqüentemente fortalecida

pela baixa capacidade de absorção da raiz (Keltjens, 1997).
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Na maioria dos solos dos ecossistemas de terra firme, a alta acidez,

toxidez de alumínio e baixa fertilidade são os principais fatores que dificultam o

bom desenvolvimento das plantas e as associações plantas-microrganismos

(Oliveira et al., 1997). Segundo os mesmos autores, quanto maior a fertilidade dos

solos, maiores serão as ocorrências dos microrganismos, conforme pode-se

observar na tabela 1.

Tabela 1. Presenças de Azospirilium spp. em raízes de diversas plantas em solos
da Amazônia.

Solo Positi vos/Total % de positivos RH

Raiz Solo Raiz Solo Solos

Latossolo argilosol 3/39 4/39 7,7 10,2 4,6

Latossolo argiloso2 50/54 14/54 92,6 25,9 5,5

Latossolo argiloso3 35/54 5/54 64,8 9.2 5,1

Terra Preta de índio 36/63 49/63 57,1 77,8 5,0

Fonte: Sylvester-Bradiey et al. (1980) 1- Solo com fertilidade original, sem
adubação. 2-217 Kg. CaH4 (P04)2 + 1 ton. CaCOs + 0,5 kg. (NH4)6Mo7024/ha. 3-
0,5 Kg. (NH4)6M07024/ha.

No entanto, como os solos da Amazônia são caracterizados como de baixa

fertilidade e acidez elevada, muitos estudos realizados pelo grupo de

microbiologia de solo do INPA sugeriram a utilização dos fungos micorrizicos

arbusculares e bactérias solubilizadoras de fosfato, que podem favorecer a

disponibilidade de nutrientes para as plantas nesses solos, aumentando assim, a

eficiência do seu uso e tornando-as menos dependentes de adubos químicos.

3.2. Rizosfera

As raízes são órgãos de importância vital para as plantas, porque além de

garantirem o suporte físico, são responsáveis pela absorção de água e nutrientes

do solo. A presença das raízes e as modificações físicas e químicas que elas

promovem criam um ecossistema muito especializado, onde a população

microbiana é altamente favorecida, atingindo populações até 100 vezes

superiores ao solo adjacente. Essa zona de influência, que se inicia na superfície

da raiz e estende-se até 1 a 3 mm solo adentro, podendo atingir 5 mm, foi definida

pelo pesquisador alemão Hiltner em 1904, como rizosfera. Esta esfera de maior
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atividade física, química e, principalmente biológica, é de grande interesse

agronômico e ecológico, pois representa a interface de comunicação entre as

plantas terrestres e seu substrato, o solo (Siqueira & Franco, 1988).

O solo rizosférico tem características bem diferentes do solo distante das

raízes. Assim, num solo em pousio, os microrganismos dependem da

incorporação da matéria orgânica como fonte de energia para seu

desenvolvimento (Cardoso et al, 1992a). Já na rizosfera, a microbiota é

fisiologicamente mais ativa do que as populações encontradas em outras áreas.

Os microrganismos do solo são favorecidos pelas raízes, porque elas

constituem uma superfície contínua para o crescimento, com fornecimento

constante de substrato orgânico e fatores essenciais para a multiplicação; por

formarem um microambiente dinâmico e com certa estabilidade físico-química,

elas são consideradas o paraíso dos microrganismos do solo (Siqueira & Franco,

1988).

Para Cardoso et ai (1992a), é nesse microcosmo palpitante de vida que

se desenrolam constantes e concomitantemente os mais variados e complexos

fenômenos resultantes da atividade fisiológica de inúmeros seres vivos e da ação

de uns sobre os outros. As interações ecofisiológicas que podem ocorrer na

rizosfera podem ser assim divididas: interações raiz-solo (fatores físicos e

químicos); interações entre raízes de diferentes populações numa comunidade

vegetal; interações entre os microrganismos e a vegetação; interações microbiota-

solo; interações de populações microbianas entre si; interações com comunidades

de animais.

Assim, a rizosfera representa um sistema biológico tremendamente

complexo, havendo muitas coisas a serem investigadas e conhecidas sobre as

interações que se efetuam entre os vegetais e os microrganismos intimamente

associados com o sistema de raízes (Pelczar et ai, 1981).

3.3. Ecologia microbiana do solo

A  ecologia microbiana refere-se à atuação ou atividade dos

microrganismos e suas interações entre si e com outros seres vivos dentro de

determinado habitat. Cada microhabitat do solo oferece certa quantidade de

nichos para a comunidade microbiana. Em geral, quanto mais simples o habitat.
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menor será o número de nichos disponíveis e, quanto mais complexo, maior

(Cardoso et ai, 1992b).

A presença de um microrganismo em um determinado solo é uma

expressão de sua reação com as condições ambientais dominantes, dentro dos

limites da sua bagagem genética, permitindo a sobrevivência de forma inativa ou

ativa, atuando como saprófita, parasita, simblonte ou comensalista (Oliveira,

1994)

A constituição genética da comunidade microbiana do solo, modulada

pelas condições ambientais e disponibilidade de substrato, garantem os diversos

tipos de relações entre seus componentes, permitindo o controle do crescimento e

a atividade de cada população, evitando a explosão populacional e gerando o

equilíbrio microbiológico do solo. Assim, quanto mais diversa em forma e função

for uma comunidade e quanto maior o número de organismos presentes, menor

será o tempo de geração, mais estacionário será o sistema e menores serão os

efeitos dos fatores externos sobre ele (Cardoso et ai, 1992b).

As interações positivas e negativas entre os microrganismos e a fauna do

solo são também de grande importância para a ecologia microbiana e os

processos microbiológicos no solo, principalmente para a decomposição da

matéria orgânica e a mineralização de nutrientes.

A atividade que os microrganismos desempenham nos solos está

intimamente relacionada com a própria formação dos solos, sua fertilidade,

estrutura e condições de sanidade, através dos processos de redução, oxidação,

produção de enzimas e liberação de produtos metabólicos que provocam

modificações importantes nas propriedades do solo, tais como o pH, estrutura,

temperatura, etc (Siqueira & Franco, 1988).

Segundo Oliveira (1994), poucos estudos sobre ecologia microbiana foram

realizados nas regiões dos trópicos úmidos, mas os resultados obtidos indicam

uma participação muito grande dos microrganismos do solo na reciclagem dos

nutrientes nos ecossistemas tropicais, quer auxiliando na adaptação das plantas

aos solos ácidos e de baixa fertilidade (microrganismos benéficos), como no

controle das populações de plantas (microrganismos fitopatogênicos).
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3.4. Interações entre a microbiota do solo e a vegetação

As interações entre planta e microrganismos são muito diversas e

envolvem relações entre plantas com algas, bactérias e fungos. A terminologia

para descrevê-la é confusa, paradoxal e muito imprecisa, pois elas variam de

interações bem simples como "efeito rizosférico" até relações altamente

especializadas e com alto grau de especificidade entre a planta e os

microrganismos (Siqueira, 1994).

As diversas formas de interação podem ser categorizadas em dois grupos

principais, compatíveis e incompatíveis. Nas primeiras ocorre o reconhecimento

celular entre os parceiros, enquanto que no segundo não há reconhecimento ou

se este ocorrer, podem haver reações de defesa da planta. Assim, as interações

planta-microrganismos envolvem respostas bioquímicas, fisiológicas e fenotípicas

que são controladas por centenas de genes de ambos os parceiros. Estes

determinam a virulência do microrganismo e suscetibilidade ou resistência da

planta à invasão (Siqueira, 1994).

A microbiota do solo tem as funções de melhorar a capacidade de

mineralização de matéria orgânica, facilitar a absorção de nutrientes pouco

móveis no solo e solubilizarfosfatos insolúveis (Siqueira & Franco, 1988).

Cardoso et al. (1992b) citam que a presença de nutrientes orgânicos

exsudados por raízes (aproximadamente 20% da biomassa total das plantas)

proporciona nichos atrativos para a maioria dos microrganismos

quimiorganotróficos. Esses nichos são seletivos, de tal forma que apenas um

número limitado de espécies microbianas predomina num determinado substrato,

num certo momento.

Pouyu-Rojas & Siqueira (2000), estudando o efeito da inoculação

micorrízica de sete espécies florestais, verificaram que houve uma elevada

colonização do fungo em todas as espécies. Tal fato estimulou o crescimento e o

aumento dos teores de alguns nutrientes nas plantas.

Rodrigues (2002) observou as diferenças quanto à micorrização em

Castanha-de-macaco {Cariniana micrantha Ducke) e Caroba {Jacaranda copaia

(Aubl.)). Nas mudas de Caroba a micorrização foi bastante elevada, chegando a

64,2 %, ao contrário das mudas de Castanha-de-macaco que apresentaram



média de 31,8%. Quanto à inoculação com bactérias solubilizadoras de fosfato,

verificou-se um efeito bastante reduzido nas duas espécies.

O mesmo resultado foi encontrado para as mudas de Castanheira-do-Brasil

(Bertholietia excelsa H.B.K.), que não responderam positivamente à inoculação

com bactérias solubilizadoras de fosfato. No entanto, a andiroba {Carapa

guianensis Aubl.) apresentou efeito positivo quanto à inoculação com BSF

(Magalhães, 2001).

Santos (2002), trabalhando com dois clones de Guaranazeiro (Pauilinia

cupana var sorbilis (Mart.) Ducke), verificou que ambos responderam de forma

diferenciada à inoculação com BSF, em função das características genéticas. Já

os tratamentos com a interação de doses de fosfato e BSF influenciaram

positivamente o desenvolvimento das mudas.

Segundo Siqueira & Franco (1988), a microbiota do solo é importantíssima

para as atividades biológicas existentes na natureza, pois é através dela que

ocorre a decomposição de substâncias orgânicas em seus componentes básicos,

como água, gás carbônico e minerais, contribuindo para reiniciar o ciclo vital,

garantindo assim, a continuidade da vida.

3.5. Solubilização de fosfato inorgânico

3.5.1. Fósforo

O fósforo é um elemento essencial às plantas, mas encontra-se em baixa

disponibilidade na maioria dos solos brasileiros (Raij, 1991).

Segundo Aguiar (1998), nesses solos, além da disponibilidade de P ser

muito baixa, ainda forma compostos de baixa solubilidade com o Fe^^ e o AF^.

A razão desse fenômeno é que 95 a 99% dos fosfatos estão presentes no

solo como compostos insolúveis, minerais ou orgânicos, isto é, não acessíveis

diretamente para as plantas, que precisam do fósforo na forma de ortofosfato

solúvel (H2PO4') (Vargas & Hungria, 1997).

O fósforo é um dos macronutrientes que participa ativamente em processos

fisiológicos de vital importância para os vegetais, entre os quais, a respiração,

equilíbrio biológico, divisão celular, floração, frutificação e muitos outros (Eira et

ai., 1970).
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Devido à sua essenciaildade, o fósforo não pode ser substituído por

nenhum outro elemento nos sistemas biológicos (Tsai et ai., 1992), além de ser o

único nutriente aplicado em quantidade muitas vezes maior que as exigências das

plantas devido à "fome" do solo por P (Aguiar, 1998).

Do ponto de vista ecológico, é provável que o fósforo seja o elemento mais

importante para os organismos vivos, pois segundo Tsai et ai. (1992):

-  é encontrado nos organismos, em concentrações consideravelmente

superiores que as fontes de onde é retirado;

-  participa de processos de transferência de energia, sendo componente

de moléculas como o ADR e ATR, que dirigem direta ou indiretamente,

todos os processos de vida que requerem energia; e

-  a deficiência de fósforo é o fator que mais freqüentemente limita a

reprodução e a produtividade, à exceção da água. Sendo parte

integrante das moléculas de DNA e RNA, o fósforo participa de

processos de reprodução e transmissão dos caracteres genéticos dos

organismos.

Nos solos das regiões tropicais e subtropicais, a maior parte do fósforo

encontra-se em formas pouco disponíveis às plantas, fator que, freqüentemente,

tem limitado as produções agrícolas, tornando a agricultura, nessas regiões,

praticamente dependente de adições de fertilizantes fosfáticos (Tsai et aí., 1992).

Isso acontece porque o processo de fixação do R ocorre com grande rapidez e

resulta em compostos com elevada estabilidade química, limitando a

disponibilidade do nutriente na solução do solo (Siqueira & Franco, 1988).

Dentre as alternativas que possibilitam a melhoria na eficiência das fontes

de fósforo, destaca-se a ação dos microrganismos solubilizadores que aumentam

a disponibilidade do R no solo e contribuem para a nutrição vegetal, aumentando

o crescimento da planta e a produtividade das culturas.

Esses grupos de microrganismos que vivem no solo ou na rizosfera são

capazes de extrair e solubilizar o R desses compostos, como também os fosfatos

inorgânicos naturais insolúveis, por meio de mecanismos diversos como (Siqueira

& Franco, 1988):

-  Formação de CO2, ácidos orgânicos, compostos quelantes ou

complexantes.

-  redução enzimática de elementos metálicos como o Fe""^ Fe"^^.
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-  produção de H2S em condições redatoras, favorecendo a solubilizaçâo

de fosfates de ferro.

-  produção, por microrganismos quimioautotróficos, de ácidos inorgânicos

com ação soiubiiizadora, como os ácidos suifúrico e nítrico, que

dissolvem várias formas de P no solo.

Sylvester-Bradiey et al. (1982) afirmaram que uma parcela importante da

população microbiana edáfica possui a habilidade de mineralizar fosfates

orgânicos e solubilizar fosfates inorgânicos, permitindo a liberação de H2PO4

diretamente assimilável pelas plantas.

A  inoculação de microrganismos selecionados com alta capacidade

soiubiiizadora tem promovido o crescimento de diversas plantas pelo melhor

aproveitamento do fosfato adicionado (solúvel ou natural) ou pela disponibilidade

das formas já existentes no solo (Silva Filho et al,, 1993). O processo de seleção

envolve várias etapas que requerem uma previa avaliação das populações

existentes e a obtenção de isolados (Magalhães, 2001).

3.5.2. Ciclo do Fósforo

O ciclo do fósforo difere dos demais ciclos (carbono e nitrogênio), pelo fato

de que as quantidades de P encontradas na atmosfera são tão reduzidas, que

muitos autores consideram que o fósforo não completa um verdadeiro ciclo na

natureza, ou, ao menos, que este ciclo seja interrompido no compartimento

atmosfera. Não se observou ainda, nenhum composto gasoso estável de fósforo,

mas sabe-se que ele se encontra nesse compartimento, adsorvido a outros

materiais, e é proveniente da combustão de material orgânico, partículas de solo

em suspensão (poeira), ou porções de espuma do mar carregadas pelo vento

(Tsai et ai., 1992).

De modo semelhante aos outros minerais, ele é liberado a partir de tecidos

mortos pela atividade de decompositores. Tais formas orgânicas do fósforo são

convertidas a fosfato inorgânico, e assim o fósforo torna-se novamente disponível

para as plantas e circulado através do ecossistema (Raven et ai., 2001). Segundo

os mesmos autores, parte do fósforo é perdido do ecossistema terrestre pela

lixiviação e erosão; no entanto, nos ecossistemas pouco alterados, o

intemperismo das rochas pode compensar esta perda e o P perdido acaba
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alcançando os oceanos, onde é depositado e precipitado em sedimentos e nos

restos de organismos marinhos, tornando-se disponível somente com o resultado

de grandes soerguimentos geológicos.

O P participa de um grande número de compostos das plantas, essenciais

em processos metabólicos. Ao contrário do que acontece no solo, o fósforo

apresenta alta mobilidade na planta, transferindo-se rapidamente dos tecidos

velhos para as regiões dos meristemas.

3.5.3. Bactérias solubilizadoras de fosfato

As bactérias do solo formam o grupo de microrganismos que apresenta

maior abundância e diversidade entre as espécies (Brandão, 1992), embora

representem apenas entre 25-30% da biomassa microbiana total dos solos

agrícolas (Siqueira & Franco, 1988). Segundo os mesmos autores, esses

microrganismos são procarióticos caracterizados pelo pequeno tamanho (0,5 - 2 x

1-8 pm) sendo, em geral, unicelulares, que se multiplicam por fissão binária e

formam colônias. As comunidades bacterianas que habitam no solo são, na

maioria, heterotróficas, embora em algumas condições, haja predominância de

bactérias autotróficas.

A comunidade bacteriana apresenta uma elevada taxa de crescimento e

alta capacidade de decomposição dos diferentes substratos contidos no solo,

exercendo um importante papel na decomposição da matéria orgânica e na

ciclagem dos elementos (Cardoso, 1992b).

Segundo Siqueira (1996), existem evidências suficientes dos efeitos

benéficos desses microrganismos do solo e seus processos na nutrição e

crescimento das plantas. Isso pôde ser confirmado em estudos realizados em

dois tipos de ecossistemas da Amazônia, solos de várzeas e terra-firme, onde foi

verificado que as micorrizas, rizóbios e microrganismos solubilizadores de fosfato

contribuem com o aumento da capacidade das plantas em absorverem nutrientes

dos solos (Oliveira etal., 1991; 1997).

De acordo com Berraquero et al. (1976), as bactérias solubilizadoras de

fosfatos podem solubilizar fosfates de cálcio, de ferro, de alumínio, de magnésio e

outros fosfatos, além de matérias insolúveis usadas como única fonte de fosfato.

20



Considerando as funções fisiológicas desempenhadas pelo fósforo, ao lado

de fatores do solo que limitam suas disponibilidade à nutrição vegetal (Cardoso,

1992b), a solubilização biológica de fosfates através das bactérias, actinomicetos

e fungos são capazes de solubilizar formas insolúveis de P, tornando-as

aproveitáveis para os vegetais (Eira, 1970).

Dentre as bactérias mais comumente isoladas para estudar a solubilização

do fosfato, destacam-se os gêneros BacHIus, Thiobacilius, Mycobacterium,

Micrococcus, Flavobacterium, Enterobacter, Arthrobacter, Alcaligenes,

Pseudomonas, Nitrobacter, Escherichia, Agrobacterium, Achoromobacter, Erwinia

e Brevibacterium (Eira, 1992).

Para o mesmo autor, os fungos são mais eficientes na solubilização de

fosfates inorgânicos que as bactérias, mas estas são bastante numerosas,

atingindo 10^ a 10^ bactérias solubilizadoras por grama de solo.

Quanto à natureza química, existem basicamente três classes de agentes

de solubilização (Eira, 1992):

-  ácidos minerais fracos: H2CO3 formado a partir das excreções

radiculares de CO2 e do metabolismo respiratório dos microrganismos;

-  ácidos minerais fortes: H2SO4, HNO2 e HNO3, formados

respectivamente na oxidação de formas reduzidas de enxofre e

nitrogênio por bactérias quimiolitotróficas; e

-  ácidos orgânicos, tais como o ácido citríco, oxálico, glucônico e outros,

formados no metabolismo intermediário de organismos

quimiorganotróficos, ou excretados pelas raízes de plantas superiores.

A inoculação de microrganismos solubilizadores de fosfato ou o manejo de

suas populações têm sido sugeridos como forma de substituir ou diminuir o uso

de fertilizantes fosfáticos solúveis, mediante um melhor aproveitamento dos

fosfatos naturais existentes ou adicionados ao solo e dos formados pela aplicação

de fontes solúveis (Silva Filho et a/., 2002).
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3.6. Micorrizas

3.6.1. Benefícios da simbiose micorrízica

As micorrizas arbusculares (MAs) são associações simbiotróficas

mutualísticas entre fungos e raízes da maioria das plantas vasculares. Essa

associação se caracteriza pela presença de bifas, arbúsculos e/ou vesículas

fúngicas colonizando a região do córtex da planta hospedeira e pela produção de

bifas externas às raízes que se estendem a vários centímetros através do solo, na

rizosfera. Essa complexa interação entre bifa fúngica e a célula da planta

hospedeira finaliza em uma relação simbiótica que representa um estado

dinâmico com perfeita integração morfológica, fisiológica e funcional (Siqueira &

Franco, 1988).

Provavelmente, o processo evolutivo das MAs ocorreu nos trópicos, mas

devido à sua alta diversidade em espécies hospedeiras, espalharam-se por todo o

planeta. A ocorrência das micorrizas é muito generalizada, estando presente dos

polos gelados às florestas tropicais úmidas e desertos (Siqueira & Franco, 1988).

As MAs são tão freqüentes, que plantas que não interagem com esses fungos

simbiontes são exceções na natureza.

Entre os benefícios promovidos às plantas pelas MAs, destaca-se a

melhoria do estado nutricional, maior tolerância ao estresse hídrico, aumento da

tolerância a patógenos de solo, aumento na absorção de água e como

amenizadores de estresse abióticos como acidez, metais pesados e outros

(Zambolim, 1987).

Resultados de pesquisas têm demonstrado que o fósforo, quando

encontrado em altas concentrações na solução do solo, diminui a taxa de

colonização micorrízica (Thompson et a/., 1991). Quando o suprimento desse

nutriente no solo não é limitante e sua concentração nos tecidos da planta é alta,

o fungo micorrízico pode causar redução no crescimento da mesma (Peng et a/.,

1993; Soares, 1993).

Segundo Miranda (1981), as espécies micorrízicas não aumentam o teor

total de nutrientes no sistema solo-planta, mas, simplesmente, permitem que a

planta explore melhor as reservas do solo.
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3.6.2. Micorrízas em espécies florestais

As MAs são as mais comuns e importantes associações radiculares

encontradas em sistemas agrícolas e florestais dos trópicos, ocorrendo na maioria

das famílias de Angiospermas. Embora a ocorrência de micorrizas no reino

vegetal seja um fenômeno bastante comum, o grau de dependência das

diferentes espécies de plantas com estas é bastante variável (Rodrigues, 1997).

Normalmente, as MAs são mais estudadas nas espécies cultivadas.

Entretanto, pela sua ocorrência generalizada nas espécies florestais tropicais e

pelos efeitos no desenvolvimento da planta, elas têm despertado grande interesse

na ecologia e silvicultura tropical.

De acordo com De La Cruz et ai (1992), algumas espécies florestais como

Acacia mangium são altamente dependentes de micorrizas e apresentam grande

desenvolvimento no campo quando inoculadas.

Janos (1996) salientou que a utilização de práticas de inoculação com

espécies selecionadas de MAs em mudas, além de favorecer o desenvolvimento

dessas, interfere na dinâmica do processo de sucessão da vegetação, facilitando

a revegetação, especialmente em áreas com reduzido potencial de inóculo de

MAs.

Bonetti et ai (1984) constataram que algumas mudas de leguminosas

adubadas que não nodularam sob condições naturais, apresentaram nódulos na

fase de viveiro e mudas que nodularam em condições naturais, quando em

viveiro, apresentaram-se bem mais noduladas. Isto pode estar relacionado a

limitações de fatores abióticos como luz e nutrientes. Segundo os mesmos

autores, algumas espécies como Cedrelinga catenaeformis, Goupia glabra,

Dipteryx odorata, Pithecellobium racemosum apresentaram-se altamente

infectadas por fungos micorrízicos, ao contrário de outras espécies como Dipteryx

alata e Guiíhandina echinata que apresentaram uma pequena percentagem de

colonização com o fungo micorrízico.

Moreira et ai (1997), estudando uma área da Amazônia Central,

verificaram que algumas espécies da família Lecythidaceae não se beneficiaram

das micorrizas para absorção de nutrientes do solo. As espécies Eschweilera

coriacea, Cariniana decandra, Lecythis barnebyl, apresentaram pouca presença

de bifas sem ocorrência de arbúsculos e/ou vesículas.
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Chu & Kato (1992) constataram que algumas espécies de plantas como

Bixa orellana são altamente dependentes da micorrização, enquanto outras

espécies desenvolveram-se igualmente na presença ou ausência de fungos

micorrízicos. Portanto, é necessário verificar a eficiência de cada combinação

particular de fungo micorrízico e a espécie de planta.

Carneiro et al. (1996) detectaram que Luehea sp, Trema micrantha,

Schinus erebinthifolius, Stenolobium stans, Jacaranda mimosaefolia e Syzygium

jambolanum são altamente dependentes da colonização micorrízica, sendo que

destas, T. micrantha e J. mimosaefolia apresentaram colonização muito reduzida

ou nula na presença de fósforo.

Camargo et al. (1989), estudando o efeito da inoculação de fungos

micorrízicos em mudas de Copaifera langsdorffii, verificaram que a espécie é

altamente dependente desse fungo. Isto pôde ser verificado através do bom

desenvolvimento e a maior absorção de nutrientes na fase de viveiro.

Resultados de pesquisas têm demonstrado a possibilidade de utilização da

inoculação artificial com espécies de fungos micorrízicos de eficiência

comprovada, visando melhor desenvolvimento, produção das plantas e uma

possível alternativa para a redução de insumos (fertilizantes e pesticidas) na

agricultura e na produção florestal.

3.7. Nutrição minerai de espécies florestais

O efeito benéfico da adição de elementos minerais ao solo visando melhor

crescimento das plantas é conhecido há mais de dois mil anos. No entanto,

somente há cerca de 150 anos a nutrição passou a ser tratada como objeto de

estudos. Este crédito deve-se a Justus von Liebig, que inicialmente compilou e

sumarizou todas as informações sobre elementos minerais, dando enfoque á

importância da nutrição mineral e seu estudo (Malavolta, 1980).

Segundo Raven et aí. (2001), a nutrição mineral de plantas envolve a

absorção de todos os materiais brutos do ambiente que são necessários para os

processos bioquímicos essenciais, a distribuição desses materiais dentro da

planta e sua utilização no metabolismo e crescimento.

Apesar de serem autotróficas, as plantas necessitam de um suprimento

continuo de elementos minerais para realizarem suas atividades metabólicas.
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Esses nutrientes derivados da intemperização de minerais do solo, da

decomposição da matéria orgânica ou de adubações suplementares, são

absorvidos pelo sistema radicular, estando mais prontamente disponíveis às

raízes aqueles que acham-se dissolvidos na solução do solo (Malavolta, 1980).

Na Amazônia, o conhecimento acerca dos requerimentos nutricionais das

espécies nativas ainda é muito incipiente. As pesquisas sobre a nutrição mineral

são bastante dificultadas pela grande diversidade de espécies vegetais,

distribuídas pelos mais diversos ecossistemas. Além disso, as intrincadas

relações físicas, químicas e biológicas existentes influenciam diretamente a

dinâmica dos nutrientes no meio solo-planta (Rodrigues, 2002).

Para Rodrigues (1997), a estratégia que minimiza o efeito das deficiências

relatadas sobre o crescimento das plantas nos solos amazônicos é o aumento da

eficiência na absorção e utilização dos nutrientes.

De acordo com Furtini Neto et al. (1999), as espécies florestais nativas de

diferentes grupos ecológicos tendem a se comportar distintamente em relação

aos requerimentos nutricionais, sendo que as espécies dos estádios sucessionais

iniciais possuem maior capacidade de absorção de nutrientes relativamente

àquelas dos estádios subsequentes. Desse modo, as informações disponíveis

indicam que nos plantios realizados com espécies florestais nativas, em

comparação às de climax, espécies pioneiras e secundárias iniciais devem

receber adubação correta em qualidade e quantidade, especialmente quando

realizada em solos pobres, como geralmente é o caso dos solos utilizados no

reflorestamento com espécies nativas.

As espécies pioneiras e secundárias mostraram-se mais responsivas á

adubação nitrogenada que as espécies climax (Furtini Neto et al., 1999;

Rodrigues, 2002). A mesma resposta foi observada em estudo com espécies

nativas sob condições controladas, para o crescimento inicial, onde espécies

pioneiras responderam significativamente á adubação fosfatada, apresentando

ainda maior acúmulo de nutrientes na parte aérea e sensíveis alterações na

eficiência de utilização do nutriente, enquanto as espécies climax crescem

independentemente do suprimento de fósforo (Rezende, 1997).

As respostas das espécies florestais nativas á fertilização fosfatada pode

estar relacionadas ao tamanho das sementes. Portanto, espécies do grupo das

climax, geralmente espécies com sementes de maior tamanho, provavelmente

25



associado a uma maior reserva de P, são menos responsivas, ao contrário

daquelas com sementes pequenas (Furtini Neto, 1999). Ressalta-se entretanto,

que em condições de campo após dezesseis meses de crescimento em solo com

baixa disponibilidade de P, as espécies clímax também responderam ao

fornecimento do nutriente (Lima ef a/., 1997).

Variações na concentração, absorção e eficiência de uso de nutrientes

entre espécies pioneiras, secundárias e clímax, foram observadas, tanto na fase

de viveiro como no campo, por Gonçalves et al. (1992) em trabalho com nove

espécies de diferentes grupos sucessionais. No estádio de viveiro, à exceção do

P na matéria seca da parte aérea, as pioneiras apresentaram concentrações

médias de N, P, K e Ca superiores às das secundárias. Segundo os mesmos

autores, as espécies pioneiras têm maior eficiência nutricional da parte do P do

que as espécies clímax, mas com relação ao N e ao Ca, tanto pioneiras como

clímax têm eficiências nutricionais semelhantes.

Espécies de crescimento lento que habitam solos de baixa fertilidade,

quando comparadas com espécies de solos mais férteis, em geral, exibem uma

baixa taxa de absorção tônica por planta e um pequeno incremento na taxa de

absorção em resposta ao aumento de concentrações externas de nutrientes

(Venturin et aí., 1996).

Mann et al. (1996) encontraram que a calagem favorece o crescimento de

espécies florestais, muito embora os autores ressaltem que existam espécies

bastante tolerantes à acidez, não apresentando respostas pronunciadas à

calagem, como é o caso da Acacia auricullformes.

Silva et al. (1996), estudando a eficiência nutricional em espécies florestais

nativas como Trema micrantha, Jacaranda mimosaefoUa, Cedrella fissilis,

Hymenae courbaril e Copalfera langsdorffll observaram que as espécies pioneiras

e secundárias, em comparação com as clímax, foram mais eficientes em adquirir

e utilizar o potássio. Segundo os autores a resposta do crescimento das espécies

florestais em relação ao fornecimento de K esteve ligada ao estádio sucessional.

Algumas dessas espécies foram capazes de se desenvolver sob condições de

menor disponibilidade de K, fazendo uso de formas de potássio não trocáveis no

solo.

Segundo Daniel et al. (1997), a aplicação de superfosfato triplo em Acacia

mangium contribuiu para a produção de mudas com bom padrão de qualidade.
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pois responderam significativamente ao fornecimento de fósforo até a dose de

400 9 m'^ de P2O5. O contrário desse resultado foi observado para as mudas de

Ingá de macaco (Inga coreacea), que não responderam à adição fosfatada.

Barroso et al. (1998), estudando o efeito da adubação em mudas de Sabiá

{Mimosa caesalpiniaefolia Benth) e Aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi)

concluíram que com o aumento das doses de nitrogênio aplicada, as mudas

apresentaram incrementos lineares em altura, diâmetro do colo, área foliar e peso

seco da parte aérea e do sistema radicular, além de apresentar efeito sobre os

teores foliares de cálcio, potássio e zinco nas mudas de Sabiá, e de fósforo,

potássio, enxofre, nitrato, ferro, zinco e cloro, nas mudas de Aroeira.

No estudo de Pereira et al. (1996), foram verificadas respostas distintas ao

fornecimento de nitrogênio para Fedegoso, Cássia-verrugosa e Jacarandá,

porém, todas as espécies apresentaram incrementos em crescimento com a

aplicação de N, sendo que o fornecimento de N-NO3 mostrou-se superior ao N-

NH4. A altura das plantas adubadas com N-NO3 foi 13, 12, 5 e 4 vezes maior, em

relação às plantas sem nitrogênio, em mudas de Fedegoso, Cássia-verrugosa e

Jacarandá, respectivamente.

Segundo Venturin et al. (1999), todas as omissões de nutrientes afetaram o

crescimento das plantas, com exceção da omissão de 8. As omissões de N e P

causaram as maiores limitações ao crescimento das plantas e ao diâmetro do

caule e, semelhante ao Mg, reduziram o crescimento das raízes.

Em estudo sobre a adubação mineral do Angico-amarelo {Peltophorum

dubium (Spreng) Taub.), as mudas apresentaram elevada exigência nutricional ,

sendo seu crescimento limitado pela falta de P, N, 8 e Ca, seguidos pela falta de

Mg, K, B e Zn, onde as omissões de K, Ca e Mg afetaram a absorção de 8

(Venturin et ai., 1999).
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3.8. Considerações sobre as espécies a serem estudadas

3.8.1. Acariquara (Minquartia guianensis Aubl.)

3.8.1.1. Características da espécie

A Acariquara {M. guianensis Aubl.) pertence à família Oiacaceae,

caraterizando-se por ser uma árvore de grande porte, com tronco acanalado, com

reentrâncias. É conhecida vulgarmente por Acariquara, aquaricara, aquaricarana,

macari, acariúba. Apresentando madeira muito pesada (0,80 a 0,90 g/ cm^), dura

ao corte, alburno amarelado, muito escasso e cerne de cor castanho escura; grã

irregular; textura fina; superfície lisa ao tato; cheiro e gosto imperceptíveis. É

considerada de aita resistência ao apodrecimento e ao ataque de organismos

xilófagos, principalmente a brocas marinhas. Seu tronco nunca alcança diâmetro

excessivo, sendo apenas descascado e enterrado no solo, geralmente sem

qualquer tratamento (www.madeirasdobrasil.eng.br/epftais.html).

3.8.1.2. Ocorrência

Habita as florestas altas de solo úmido, argiloso.

É comumente encontrada nos Estados do Pará e Amazonas, bem como no

Estado do Amapá, abrangendo também as Guianas, Equador e Nicarágua

(Loureiro et ai., 1979).

3.8.1.3. importância

Sua madeira é utilizada para postes, mourões, esteios, dormentes, estacas

e obras que deverão entrar em contato com umidade. Os cavacos da madeira

fervidos fornecem tinta preta para algodão (Loureiro et a/., 1979).
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3.8.2. Copaíba (Copaifera multijuga Hayne)

3.8.2.1. Características Gerais

A Copaíba (C. multijuga Hayne), espécie da família Legumlnosae-

Caesalpinoideae é uma árvore de grande porte, que pode atingir 36 m em altura,

com um diâmetro à altura do peito (DAP) de 80 cm ou mais. A casca é lisa,

resistente e mede cerca de um centímetro de espessura. As folhas compostas

são alternadas e possui dois folíolos oblongos e lanceolados com suas

extremidades afinadas e suas bases arredondadas, com uma fina penugem na

veia principal (Clay et aí., 2000). Segundo esses autores, as flores são brancas e

fixadas em sua base, e suas pétalas medem 4 a 5 mm de comprimento e

apresentam um leve tom vermelho-ferrugem. Os frutos são uniloculares e medem

cerca de 3 cm de diâmetro e tornam-se vermelhos quando maduros. As sementes

são ovais ou esféricas e apresentam uma tonalidade amarela intensa.

Floresce entre janeiro e abril (durante a estação chuvosa) e frutifica entre

março e agosto. É uma espécie que aparenta estar sempre verde, porém,

ocasionalmente, torna-se semidecídua no fim da frutificação (Loureiro et ai.,

1979).

3.8.2.2. Ocorrência

A C. multijuga possui uma ampla distribuição geográfica. Ocorre desde o

rio Tapajós no estado do Pará, no estado do Amazonas e no oeste no estado de

Rondônia; e desde o rio Trombetas no leste ao oeste do estado do Amazonas no

lado norte do rio Amazonas. Essa espécie ocorre em diversos habitats, desde as

florestas de terra firme, as terras alagadas e/ou nas margens arenosas de lagos e

igarapés, até às florestas de cerrado do Brasil Central. Ocorre em solos arenosos

e argilosos, e, geralmente ocupam o dossel da floresta ou emergem

ocasionalmente (Loureiro et ai., 1979).
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3.8.2.3. Importância

Apresenta madeira pesada, fácil de ser trabalhada com ferramentas

manuais e mecânicas, resultando em superfície lisa e uniforme, sendo boa para

pregar e parafusar. É amplamente usada como madeira para construção civil,

forros, móveis, cabos de ferramentas, folhas faqueadas decorativas,

compensados, embalagens, carrocerias, e produz um excelente carvão (Loureiro

etal., 1979).

A resina oleosa extraída do seu tronco, galhos e folhas possui forte

demanda nos mercados brasileiro e internacional. Essa resina é usada como um

componente para vernizes resistentes a altas temperaturas, cosméticos (como

fixador para perfumes) e também bastante empregada na indústria farmacêutica.

Na indústria fotográfica, é utilizada para melhorar a claridade da imagem em

áreas de pouco contraste. É também usada como um substituto para o óleo de

linhaça em tintas para pinturas, devido as suas propriedades secativas (Clay et

al., 2000).

3.9. Importância da produção de mudas de espécies florestais

O conhecimento das técnicas de produção de mudas constitui uma

alternativa para recomposição de áreas degradadas, como forma de garantir,

através do sistema de regeneração artificial, a continuidade das espécies

arbóreas.

O plantio de espécies florestais, seja com a finalidade econômica ou de

conservação ambiental, requer uma série de cuidados que dependem de estudos

relativos ao crescimento e qualidade de mudas em viveiros. Esses conhecimentos

poderão fornecer informações básicas sobre a influência de fatores ambientais no

desenvolvimento e sobrevivência dessas espécies, assim como contribuir para a

aplicação de técnicas silviculturais em viveiro a fim de produzir mudas de boa

qualidade, aumentando a chance de sobrevivência após o plantio (Ferreira, 1999).
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3.10. Considerações finais

A produção de mudas florestais com alta qualidade na Amazônia tornou-se

uma atividade importantíssima devido ao alto índice de desmatamento na região

e, conseqüentemente a perda da diversidade vegetal. Apesar das interações

entre as plantas e os microrganismos já serem conhecidas há muito tempo, faz-se

necessário conhecer os benefícios que essa simbiose pode trazer para o

desenvolvimento de espécies vegetais de alto potencial econômico.

Dentre as espécies arbóreas com potencialidade de uso para Amazônia

destacam-se a Acariquara e a Copaíba. A Acariquara é uma árvore com grande

potencial econômico, utilizada nas industrias madeireiras para fabricação de

postes e esteios. Já a Copaíba possui inúmeras utilidades de usos, destacando-

se principalmente a indústria farmacêutica. Portanto, obter qualquer resposta

quanto á nutrição mineral e a associação com microrganismos do solo faz-se

necessário para garantir uma melhor produção de mudas e minimizar os custos

na produção.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1. Localização do experimento

O trabalho foi desenvolvido em casa de vegetação da Coordenação de

Pesquisas em Ciências Agronômicas (CRCA), do Instituto Nacional de Pesquisas

da Amazônia (INPA), localizada na cidade de Manaus- AM.

4.2. Análise de solo

O substrato utilizado foi retirado de uma camada de O a 10 cm de

profundidade de um solo classificado como Argissolo (Ultisois), proveniente de

uma pequena propriedade localizada na Comunidade do Brasileirinho, zona rural

de Manaus.

Antes da instalação do experimento foram coletados 500 g de solo para a

avaliação de suas características químicas (Tabela 2). Essa análise foi feita no

Laboratório Tématico de Solos e Plantas do INPA/CPCA, conforme a metodologia

citada pela EMBRAPA (1997).

Tabela 2. Características químicas do solo antes do ensaio:

Determinação Unidades Valores

pH em água 4,09

pH em KCI 3,79

Ferro Mg kg'"" 213

Zinco Mg kg'"" 1,10

Manganês Mg kg""* 2,70

Fósforo Mg kg""* 4,53

Potássio cmolc kg'^ 15,00

Cálcio cmolc kg'^ 0,15

Magnésio cmolc kg'^ 0,05

Alumínio cmolc kg'"" 0.75
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4.3. Obtenção das plântulas e sementes

As plântulas de Acariquara e as sementes de Copaíba foram obtidas na

Estação Experimental de Silvicultura Tropical do INPA.

As mudas de Acariquara foram produzidas em sementeira com areia

lavada e transportadas para casa de vegetação do INPA aos seis meses de

crescimento. As sementes de Copaíba foram semeadas na casa de vegetação do

INPA e, após atingirem 5 cm de altura, foram transplantadas para sacos de

polietileno preto com capacidade para comportarem 2 kg de substrato peneirado.

4.4. Adubação

As doses de cálcio, magnésio, potássio e nitrogênio aplicadas foram

respectivamente: 5 cmolckg"\ 2 cmolckg'\ 100 mg kg"^ e 200 kg ha"\ O fosfato de
rocha utilizado foi o de Araxá, com concentração de 24% de P2O5 . A quantidade

total de nitrogênio e de potássio foi dividida em três partes e aplicadas no

primeiro, no trigésimo e no nonagésimo dia. Os demais nutrientes foram apiicados

de uma só vez, no início do experimento. As fontes de cálcio, magnésio, potássio

e nitrogênio utilizadas foram respectivamente: sulfato de cálcio, sulfato de

magnésio, cloreto de potássio e uréia.

4.5. Inoculação com BSF

Foram inoculados logo após a adubação, quatro isolados de bactérias

solubilizadoras de fosfato (BSF), sendo elas: INPA P304, INPA P317, INPA P348

e INPA P384, todas provenientes da coleção do Laboratório de Microbiologia do

Solo do INPA.

As bactérias foram inicialmente repicadas para placas de Petri com meio

de cultura composto de 10 g de glicose, 2 g de extrato de levedura, 0,2 g de

CaCl2. 0,5 g de KH2PO4, 0,2 g de MgS04, 15 g de ágar e 1000 ml de água.

Nestas placas permaneceram por três dias para que houvesse o crescimento das

colônias. Depois desse prazo, as bactérias foram repicadas com auxílio de uma

alça de platina para o meio líquido, cuja constituição era similar ao meio utilizado

nas placas de Petri, exceto por não conter ágar. Esse meio permaneceu em
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agitação por 48 horas. Após a agitação o conteúdo do erlenmeyer foi misturado a

20 litros de solução salina de NaCI a 0,2%. Em cada planta foram aplicados 50

mL desta solução.

4.6. Determinação do número de BSF

Para se determinar o número de células bacterianas inoculadas em cada

planta foi feita uma diluição da solução inoculante, fazendo-se depois a repicagem

para placas de Petri com meio de cultura sólido de constituição já citada. Depois

de 72 horas, as colônias crescidas foram contadas e feito o cálculo do número de

bactérias inoculadas por grama de solo, segundo a fórmula:

Número de bactérias/grama de solo = (número de colônias crescidas X diluição utilizada) X 50

2000

Mediante os cálculos realizados verificou-se que o total de células

inoculadas foi de 6,25 X 10® por grama de solo.
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4.7. Delíneamento experimental

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com

treze tratamentos e dez repetições para o experimento com a Acariquara e treze

tratamentos e oito repetições para o experimento com a Copaíba. Perfazendo um

total de 130 plantas para o experimento contendo as mudas de Acariquara e 104

plantas para o experimento com as mudas de Copaíba, deixando-se uma planta

por saquinho.

Foram aplicados os seguintes tratamentos:

TI- Testemunha

T2- 25 kg ha"^ de P2O5 na forma de superfosfato triplo

T3- 50 kg ha'"* de P2O5 na forma de superfosfato triplo

T4- Testemunha + BSF

T5- 25 kg ha'"" de P2O5 na forma de superfosfato triplo + BSF

T6- 50 kg ha'"" de P2O5 na forma de superfosfato triplo + BSF

T7- 25 kg ha'^ de P2O5 na forma de superfosfato triplo + Ca + Mg + K + N

T8- 50 kg ha'^ de P2O5 na forma de superfosfato triplo + Ca + Mg + K + N

T9- 25 kg ha'^ de P2O5 na forma de superfosfato triplo + Ca+ Mg + K + N +

BSF

T10- 50 kg ha'^ de P2O5 na forma de superfosfato triplo + Ca + Mg + K + N

+ BSF

T11- 50 kg ha'^ de P2O5 na forma de fosfato de rocha

TI 2- 50 kg ha"^ de P2O5 na forma de fosfato de rocha + BSF

TI 3- 50 kg ha'^ de P2O5 na forma de fosfato de rocha + Ca+ Mg + K + N +

BSF

4.8. Parâmetros avaliados

Os saquinhos foram dispostos cerca de 10 cm uns dos outros (Figura 1, 2,

3 e 4). Diariamente foram feitas irrigações com água, de forma a manter o solo

umidecido. A cada 30 dias foram medidas as alturas, diâmetro do caule e número

de folhas para a Acariquara e número de folíolos para a Copaíba, como forma de
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avaliar as suas taxas de crescimento. A altura foi medida com régua milimetrada a

partir do nível do substrato até a gema apical e o diâmetro do caule com

paquímetro digital.

Aos 240 dias após o transplante das mudas para os sacos plásticos

encerrou-se o experimento para a Acariquara e aos 360 dias de avaliação

encerrou-se o experimento para a Copaíba, avaliando-se novamente a altura e

diâmetro das plantas. O número de folhas da Acariquara e o número de folíolos

da Copaíba foram contados por ocasião das medições das mudas, considerando

aquelas que estavam completamente abertas. Os números foram transformados

em Vx, para o uso estatístico (análise de variância); os valores médios

apresentados nas tabelas (34 e 80 do Anexo) são dados originais (Pimentel

Gomes, 1985).

Ao atingirem aproximadamente 15 cm de altura, foram feitas também

avaliações relativas à colonização micorrízica, contagem de esporos, peso da

parte aérea seca e volume da raiz, além da quantificação dos nutrientes

presentes no solo (Anexo 81 e 82). Para essas avaliações, as plantas foram

seccionadas ao nível do colo, separando-se a parte aérea e radicular.

A parte aérea foi acondicionada individualmente em saco de papel,

identificada e seca em estufa a 70°C até obtenção do peso constante, quando

então, foi determinado o peso da matéria seca (g) em balança semi-analítica com

precisão de 0,001 g. Para a determinação do volume da raiz, colocou-se o sistema

radicular submerso numa proveta milimetrada com água, tomando como dado de

volume, o líquido deslocado na proveta (Carrigan & Frey, 1980).

Para a determinação do percentual de micorrização, foram escolhidas

cinco plantas por tratamento e retiradas frações de 1 cm das raízes mais finas

que foram submetidas ao processo de clarificação e coloração. Este processo

consistiu no aquecimento das raízes em KOH (10%) a 90°C por uma hora,

lavagem com água, imersão em HCI (3%), nova lavagem em água e aplicação do

corante Tryphlan Blue, segundo Kormanick etal. (1980).
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Figura 3. Disposição das piântulas de Copaíba (Copaifera multijuga) na casa
de vegetação.

Figura 4. Mudas de Copaíba (Copaifera multijuga) aos 210 dias de experimento



Uma vez concluído esse processo, foram feitas cinco lâminas para cada

tratamento contendo dez segmentos cada. Posteriormente foram observadas em

microscópio, buscando a visualização das hifas de fungos micorrízicos no tecido

cortical das raízes em estudo.

Cerca de 30 g de solo foram usados para a contagem do número de

esporos micorrízicos segundo a técnica de peneiramento úmida descrita por

Gerdemann & Nicolson (1963), utilizando-se peneiras com aberturas de 0,205,

0,105 e 0,04 mm. Após a extração, os esporos foram contados com auxílio de

lupa, com aumentos de 1,5x e 4x.

Os teores de Ca, Mg, K, P, N, Zn, Fe e Mn no solo foram analisados no

Laboratório Temático de Solos e Plantas (anexo 81 e 82), conforme metodologia

citada pela Embrapa (1997).

4.9. Análise Estatística

Foi feita uma análise de variãncia para cada medição da altura, diâmetro e

número de folhas, sendo possível verificar precisamente o período em que

poderia ter ocorrido a resposta das plantas aos tratamentos aplicados, além de

facilitar a análise do desenvolvimento da espécie no decorrer do tempo.

Para verificar a significãncia dos tratamentos foi realizada a análise de

variãncia através do teste F ao nível de 1% e 5 % de probabilidade e as médias

foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% quando o teste F foi significativo. O

programa utilizado para as análises estatísticas foi o Estat.

Os dados foram analisados inteiramente ao acaso, para cada período de

tempo, processo recomendado por Gill (1986). Quando ocorre a não uniformidade

da matriz de variãncia e covariãncia, isto garante a independência das variáveis

no tempo, de modo que cada período se comporta como uma variável.
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5. RESULTADO E DISCUSSÃO

5.1. Crescimento de mudas de Acariquara (Minquartia guianensis Aubl.J

5.1.1. Desenvolvimento em altura, diâmetro e número de folhas

O efeito da aplicação das doses de superfosfato triplo e inoculação com

BSF nos diversos parâmetros de crescimento das mudas de Minquartia

guianensis encontra-se na Figura 5. A altura das plantas não foi influenciada

pelos tratamentos. Os valores numéricos variaram entre 7,4 cm a 14,5 cm

conforme mostra a Figura 5a. O tratamento com 25 kg de P2O5 (SFT) ha'^
apresentou o maior valor numérico para a variável altura durante todo o período

do experimento.

Ao se comparar estes mesmos tratamentos, quanto ao seu

desenvolvimento em diâmetro, não se observou diferença significativa entre eles

(Figura 5b). Numericamente o tratamento que apresentou o menor incremento foi

o com as plantas não adubadas (Testemunha) com 0,78 mm e o tratamento com

50 kg de P2O5 (SFT) ha""" + BSF alcançou 1,08 mm no final do experimento.

O número de folhas por planta das mudas adubadas com as diferentes

doses de superfosfato triplo não foi influenciado estatisticamente pelos

tratamentos (Figura 5c). A adição da dose 25 kg de P2O5 (SFT) ha"^ sem a
inoculação com BSF proporcionou o maior valor numérico (4,3 folhas) para o

incremento e o menor foi (1,9 folhas) para as mudas do tratamento Testemunha.

Oliveira et ai. (1998) também não observaram resposta das mudas de

Angelim pedra {Dinizia excelsa) à adição de fósforo sobre o diâmetro do caule das

plantas, indicando que essa espécie tem um comportamento semelhante ao
observado no presente estudo com a Acariquara. Outro resultado semelhante foi

observado por Souza et ai. (2000), que verificaram que a adubação mineral de

mudas de bananeira em resposta às doses de superfosfato não influenciou o

crescimento inicial das mudas.
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Figura 5. Altura (a), diâmetro (b) e número de folhas (c) de Acariquara
{Minqudrtid guisnensis) em resposta à adubação fosfatada na forma de
superfosfato triplo, com e sem a inoculação com Bactérias Solubilizadoras
de Fosfato (BSF).
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Ao se comparar a Testemunha com os tratamentos onde foi utilizado o

fósforo (SFT) na dose de 25 kg de P2O5 ha"\ observou-se que não houve

diferença significativa entre os tratamentos para a altura das plantas (Figura 6a).

No entanto pode-se observar que o maior incremento numérico ocorreu para o

tratamento com 25 kg de P2O5 ha'^ (4,74 cm) e o menor no tratamento que não

utilizou adubação química (2,99 cm).

O diâmetro do caule das mudas de Acariquara (Figura 6b) também não foi

influenciado pela adubação. Contudo, o número de folhas apresentou diferença

estatística entre os tratamentos a partir dos 120 dias de avaliação (Figura 6c,

Anexo 34). O tratamento com 25 kg de P2O5 (SFT) ha""' apresentou a maior média

(4,9 folhas) diferindo do tratamento que utilizou nutrientes adicionais e bactérias

solubilizadoras de fosfato, que apresentou a menor média (1,60 folhas).

Ao se analisar com mais detalhes a Figura 6, observa-se que as plantas

onde se adicionou Ca, Mg, K e N (nutrientes adicionais) morreram após os 120

dias de condução do experimento.

Ao se comparar a Testemunha com os tratamentos que utilizaram a dose

de 50 kg de P2O5 (SFT) ha'\ não se observou diferença estatística entre as

médias para a altura, diâmetro e número de folhas (Figura 7). Para a altura das

mudas de Acariquara, verificou-se que o tratamento com 50 kg P2O5 (SFT) ha'^

apresentou o maior incremento numérico (4,5 cm) e o menor foi para as plantas

do tratamento Testemunha (3 cm) (Figura 7a). O mesmo comportamento foi

observado para o diâmetro das plantas (Figura 7b) e número de folhas (Figura

7c). Resultado semelhante foi encontrado por Oliveira et ai (2003) com

castanheiras, usando os mesmos tratamentos do presente estudo.

Do mesmo modo que o observado na Figura 6, as plantas que foram

adubadas com Ca, Mg, K e N (nutrientes adicionais) também morreram após os

120 dias de condução do experimento (Figura 7).
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As mudas de Acariquara, ao decorrer do tempo, não apresentaram

crescimento vegetativo significativo. Tal fato comprova que a espécie não

responde à adição de fertilizantes fosfáticos e nem à adição de Ca, Mg, K e N no

primeiro ano de desenvolvimento em viveiro.

Segundo Resende et ai (1999), a resposta ao fornecimento do fósforo

mostrou-se dependente das características genéticas individuais das espécies

florestais. Quando agrupadas de acordo com o grupo ecológico, foi possível

distinguir claramente padrões de comportamento contrastantes para espécies

pioneiras e clímax na fase inicial de crescimento.

As plantas adaptadas aos solos de baixa fertilidade apresentam, em geral,

altas concentrações de fósforo e outros nutrientes na parte aérea, como

estratégia para evitar o estresse nutricional. Todavia, essas plantas não se

caracterizam por uma alta eficiência de absorção, sendo os elevados teores de

nutrientes na biomassa função de suas lentas taxas de crescimento, mesmo sob

condições de melhor suprimento (Marschner, 1991).

A Figura 8 compara a Testemunha com os tratamentos em que o fosfato de

rocha foi usado como fonte de P. Também nesse caso não se observou diferença

significativa entre os tratamentos, reforçando os dados de que essa espécie não

responde à adubação no primeiro ano de desenvolvimento. O maior valor

numérico em altura ocorreu no tratamento com 50 kg de P205(FR) ha"^ (12,9 cm)

e o menor (11,6 cm) para o tratamento que não utilizou a adubação com FR

(Figura 8a).

O diâmetro do caule das mudas também não apresentou diferença

estatística entre os tratamentos. As médias variaram de 1,8 mm a 2,9 mm ao final

do experimento. Para as mudas adubadas com o fosfato de rocha não houve

diferença significativa para o número de folhas em todos os tratamentos (Figura

8c). Observou-se que as plantas de Acariquara não fizeram trocas de folhas ao

decorrer dos 240 dias de avaliação do experimento.

Bragança & Carvalho (1984), estudando o efeito das doses de fosfato

natural de Araxá em mudas de cafeeiro {Coffea arabica L.), concluíram que a

adição de diferenciadas doses ao substrato não influenciou o crescimento das

mudas.
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Os resultados mais uma vez confirmam que a espécie não responde de

forma rápida e positiva à adubação fosfatada. Faria et ai. (1996) sugerem que a

resposta à adição de fósforo representada por pequenos incrementos de

crescimento, pode ser atribuída à baixa exigência nutricional dessa espécie. No

presente experimento, a falta de resposta está mais relacionada à baixa taxa de

crescimento da espécie, que cresceu muito pouco no período de avaliação

(menos de 5 cm, comparando-se o crescimento final com o inicial, Tabela 3).

Ao final dos 240 dias de avaliação do experimento, o incremento total

(diferença entre a primeira e a última medição) em altura, diâmetro e número de

folhas da Minquartia guianensis, não apresentou diferença estatística entre os

tratamentos (Tabela 3). Os Incrementos em altura das mudas variaram de 2,4 cm

a 4,4 cm. Numericamente, observou-se que os tratamentos que apresentaram

maiores aumentos em altura das plantas foram os que utilizaram superfosfato

(nos níveis de 25 e 50 kg de P2O5 ha"'').

Para o diâmetro das mudas, os valores numéricos (sem diferença

estatística) variaram entre 0,70 mm a 0,98 mm (Tabela 3). O tratamento com 50

kg de P2O5 (SFT) ha'^ proporcionou a maior média numérica, seguido do

tratamento com 50 kg de P2O5 (SFT) ha"'' + BSF com 0,88 mm e a menor média

numérica foi para as plantas do tratamento Testemunha.

Na avaliação do incremento total em número de folhas, as maiores médias

(diferenças apenas numéricas, não estatísticas) apresentadas foram 4,1 folhas

para o tratamento com 25 kg de P2O5 (SFT) ha"\ seguida pela média 3,9 folhas

do tratamento com 50 kg de P2O5 (FR) ha'\ o menor valor foi 1,8 para as plantas

do tratamento Testemunha.

Durante o experimento não foram observadas anomalias nas mudas dos

tratamentos com adubação fosfatada e com e sem a inoculação de BSF. No

entanto, os tratamentos com nutrientes adicionais apresentaram perdas

excessivas das folhas ao decorrer do experimento.
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Tabela 3. Incremento total em altura, diâmetro e número de folhas de mudas de
Minquartia guianensis em resposta à adubação fosfatada, inoculação com
bactérias solubilizadoras de fosfato e nutrientes adicionais (Ca, Mg, K e N).

•

«
Tratamentos Altura Diâmetro Número

1 (cm) (mm) de folhas

1

Testemunha 3,24 a 0,70 a 1,8 a
\

25 kg de P2O5 (SFT) ha""' 4,24 a 0,75 a 4,1 a

) 50 Kg de P2O5 (SFT) ha"^ 4,36 a 0,98 a 3,9 a

9

Testemunha+BSF 3,80 a 0,81 a 2,7 a

f 25 kg de P2O5 (SFT) ha""' + BSF 3,40 a 0,87 a 3,2 a

* 50 kg de P2O5 (SFT) ha"^ + BSF 2,36 a 0,88 a 2,0 a

í
25 kg de P2O5 (SFT) ha'^ + Nutrientes adicionais - - -

50 kg de P2O5 (SFT) ha'^ + Nutrientes adicionais - - -

1 25 kg de P2O5 (SFT) ha"^ + Nutrientes adicionais + - - -

J
BSF

50 kg de P2O5 (SFT) ha"^ + Nutrientes adicionais + BSF

50 kg de P2O5 (FR) ha"^ 3,30 a 0,85 a 2,2 a

50 kg de P2O5 (FR) ha"^ + BSF 2,80 a 0,79 a 2,2 a

iit*

50 kg de P2O5 (FR) ha"^ + nutrientes adicionais + BSF - - -

r

C.V. % 18,9 16,1 35,5

Médias na mesma coluna, seguida por letras iguais, não diferem entre si a 5% de probabilidade
pelo teste de Tukey.
(-) Tratamentos perdidos no decorrer do experimento.
Resultados corrigidos pela fórmula Vx + 0,50 para a variável número de folhas.

Os resultados obtidos no incremento total indicam a ineficácia da adubação

nas mudas de Acariquara, podendo indicar que a espécie responde pouco à

adubação adotada, tornando-se dispensável esse procedimento no cultivo em

viveiro.

A inoculação com bactérias solubilizadoras de fosfato nos tratamentos com

e sem adubação fosfatada e nutrientes adicionais (Ca, Mg, K e N), também não

proporcionou maiores crescimentos nas mudas de Acariquara, embora elas

tenham se mostrado eficientes em estudos anteriores com outras espécies

arbóreas (Santiago & Oliveira, 1999; Silva & Oliveira, 1999; Chagas-Junior, 2000;

Melo & Oliveira, 2000; Oliveira et ai, 2003).
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Vários trabalhos evidenciam o aumento da parte aérea das plantas com a

inoculação de BSF, comparado com o tratamento sem inoculação. Porém, a

maioria dos trabalhos relacionam-se não somente com a inoculação de BSF, mais

também, inoculações com bactérias fixadoras de nitrogênio e fungos micorrízicos

arbusculares, mostrando que os efeitos mais significativos são da inoculação

mista com esses microrganismos (Singh & Kapoor, 1998). Segundo Paulino &

Azcon (1987), a inoculação dupla com bactérias solubilizadoras de fosfato e

fungos micorrízicos arbusculares promoveu o maior crescimento e a maior

atividade nitrogenase nas mudas de Centrosema pubescens.

Para Kucey et ai. (1989) e Richardson (1994), os microrganismos

solubilizadores de fosfato nem sempre apresentam resultados favoráveis quanto à

solubilização do fósforo. Segundo esses autores, a inconsistência dos resultados

deve estar relacionada com fatores relacionados a sobrevivência dos

microrganismos introduzidos, a planta teste e a natureza do solo.

A habilidade de solubilização de fosfato em condições de laboratório nem

sempre é indicativa de solubilização no campo. Nautiyal (1999), verificou que as

bactérias usadas em placa de petri demonstraram ser eficientes em solubilizar o

fósforo, mas quando foram levadas ao campo não demonstraram a mesma

eficiência.

Chagas-Junior (2000), ao estudar o efeito das BSF em mudas de Eugenia

stipitata, observou que as bactérias não afetaram a fisiologia das plantas. Isso

ocorreu por não terem, nas condições experimentais, produzido alguma

substância que solubilize fosfato ou que induza um melhor crescimento

vegetativo, como aminoácidos, ácidos orgânicos, vitaminas e hormônios de

crescimento, como tão pouco apresentaram algum efeito sinergístico positivo com

outros microrganismos benéficos que poderiam trazer como conseqüência, um

melhor desenvolvimento das plantas.

No caso do presente estudo com a Acariquara, a falta de resposta pode ser

explicada pela baixa taxa de crescimento da espécie.
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5.1.2. Efeito dos tratamentos sobre o peso da matéria seca e voiume das

raízes

O peso da matéria seca (Tabela 4), também não apresentou diferença

significativa entre os tratamentos, confirmando os resultados anteriores referentes

à altura, diâmetro e número de folhas das mudas. A variação numérica foi de 1,55

a 2,00 gramas por planta. O menor valor numérico foi para o tratamento com 50

kg de P2O5 (SFT) ha'^ + BSF e o maior para o tratamento com 25 Kg de P2O5

(SFT) ha'\ Esses resultados mais uma vez indicam a falta de resposta da espécie

à adubação usada na presente pesquisa.

Resultados semelhantes foram encontrados por Magalhães (2001), que

verificou que a utilização da adubação fosfatada e inoculação com BSF não levou

a um melhor incremento da biomassa nas plantas de Bertholietia excelsa.

Para Resende et al. (1999), a resposta das espécies à fertilização

fosfatada, avaliada pela eficiência nutricional na produção de matéria seca da

parte aérea, se mostrou dependente da interação entre espécies florestais e

doses de P, para os dois grupos sucessionais. Segundo esses autores, a

resposta das espécies à fertilização, avaliada pela eficiência de utilização, foi

variável, porém mais evidente para as espécies pioneiras do que para as clímax.

As espécies com crescimento lento apresentam baixa eficiência de

utilização, sendo também menos responsivas ao fornecimento de nutrientes uma

vez que são menos sensíveis às mudanças no ambiente nutricional (Clarckson,

1985 e Furtini Neto et al., 1999).

Chagas-Junior (2000), ao estudar o efeito das bactérias solubilizadoras de

fosfato nas plantas da espécie Eugenia stipitata, observou que a produção de

matéria seca não apresentou diferença estatística entre os tratamentos.

Na coleta de dados do experimento, não foi observado um grande

desenvolvimento do sistema radicular (Figura 9). Devido a isso, ao se analisar o

volume das raízes das mudas de Acariquara, não se observaram diferenças

estatísticas entre os tratamentos. O maior valor numérico (7,1 mL) foi para o

tratamento com 25 kg de P2O5 (SFT) ha'\ e ficando com a menor média (5,7 mL)
as plantas do tratamento Testemunha + BSF e as do tratamento com 25 Kg de
P2O5 (SFT) ha"^ + BSF (Tabela 4).
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Tabela 4. Peso da matéria seca e volume de mudas de Minquartia guianensis em
resposta à adubação fosfatada, inoculação com bactérias solubilizadoras de
fosfato e nutrientes adicionais (Ca, Mg, K e N).

Tratamentos Peso da Volume das

matéria seca raízes (mL)

(g)

Testemunha 1,60 a 5,8 a

25 kg de P2O5 (SFT) ha'' 2,00 a 7,1 a

50 Kg de P2O5 (SFT) ha*^ 1,92 a 6,9 a

Testemunha + BSF 1,86 a 5,7 a

25 kg de P2O5 (SFT) ha*^ + BSF 1,72 a 5,7 a

50 kg de P2O5 (SFT) ha"^ + BSF 1,55 a 6,6 a

25 kg de P2O5 (SFT) ha'^ + Nutrientes adicionais

50 kg de P2O5 (SFT) ha'^ + Nutrientes adicionais

25 kg de P2O5 (SFT) ha"^ + Nutrientes adicionais + BSF

50 kg de P2O5 (SFT) ha*^ + Nutrientes adicionais + BSF

50 kg de P2O5 (FR) ha*^

50 kg de P2O5 (FR) ha'^ + BSF

50 kg de P2O5 (FR) ha*^ + nutrientes adicionais + BSF

1,71 a

1,64 a

6,0 a

6,9 a

c.v. % 7.9 27,0

Médias na mesma coluna, seguida por letras iguais, não diferem entre si a 1% de probabilidade
pelo teste de Tukey.
(-) Tratamentos perdidos no decorrer do experimento.
Resultados corrigidos pela fórmula Vx + 0,50.

França et al. (1999) e Crusciol et ai. (2000), estudando o efeito do

desenvolvimento radicular do arroz em função da adubação com NPK,

observaram que a planta não foi influenciada estatisticamente pelos tratamentos.
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5.2. Crescimento de mudas de Copaíba (Copaifera multijuga Haynej

5.2.1. Desenvolvimento em altura, diâmetro e número de folíolos

A resposta da Copaifera multijuga à aplicação de doses de superfosfato

triplo e inoculação com BSF nos diversos parâmetros de crescimento encontra-se

na Figura 10. Verificou-se que as doses de superfosfato triplo (SFT) não afetaram

significativamente o crescimento em altura das plantas até os 360 dias do

experimento. A altura das mudas variou de 8,3 cm a 16,7 cm no período de

avaliação. O maior incremento numérico ocorreu no tratamento com 50 kg de

P2O5 (SFT) ha'"" + BSF (7,8 cm) e o menor no tratamento com 25 kg de P2O5

(SFT) ha'^ (5,6 cm). A maior média numérica também foi para o tratamento

contendo a dose de 50 kg de P2O5 (SFT) ha"^ mais a BSF (16,7 cm) e a menor

(15,3 cm) para o tratamento com 25 kg de P2O5 (SFT) ha'^ (Anexo 80).

Contudo, houve diferença significativa entre os tratamentos quanto ao

número de folíolos das mudas (Figura 10c). As maiores médias ocorreram para as

plantas adubadas com 25 kg de P2O5 (SFT) ha"'' + BSF e as do tratamento

Testemunha (40,6 folíolos e 40,1 folíolos, respectivamente). O fato das plantas

não adubadas (Testemunha) apresentarem os maiores números de folíolos

reforçam o comportamento observado para os parâmetros de altura e diâmetro

das mudas e indicam que essa espécie não responde de forma rápida e positiva à

adubação fosfatada. Carneiro et ai. (1996) também não encontraram efeitos da

adubação com superfosfato ou inoculação com microrganismos simbióticos no

crescimento desta espécie. Faria et ai. (1996) sugerem que a resposta à adição

de fósforo representada por pequenos incrementos de crescimento, pode ser

atribuída à baixa exigência nutricional dessa espécie.
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Figura 10. Altura (a), diâmetro (b) e número de folíolos (c) de Copaíba {Copaifera
multijuga) em resposta à adubação fosfatada na forma de superfosfato triplo, com
e sem a inoculação com Bactérias Solubilizadoras de Fosfato (BSF).
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Em um estudo realizado com o crescimento de espécies de diferentes

grupos sucessionais em resposta a doses de fósforo, Resende et al. (1999)

relataram que as espécies clímax mostraram-se pouco sensíveis ao suprimento

de fósforo, refletindo em baixos requerimentos na fase de mudas. Outro fato

importante pode estar relacionado com as diferenças na taxa de crescimento e ao

tamanho das sementes, ou podem estar ligado ao comportamento contrastante

observado para espécies pioneiras e clímax. Segundo os mesmos autores as

espécies pioneiras foram mais responsivas ao fornecimento de fósforo, indicando

a necessidade do suprimento deste nutriente para o adequado desenvolvimento

destas espécies.

Ao analisar a altura das mudas de Copaíba ao longo do tempo usando-se a

dose de 25 kg de P2O5 (SFT) ha"^ como referência, verificou-se que não houve

diferença estatística entre os tratamentos (Figura 11a). Numericamente o

tratamento que apresentou a maior média no final do experimento foi a

Testemunha com 16,3 cm. O tratamento com 25 kg de P2O5 (SFT) ha'^ +

nutrientes adicionais apresentou a menor média 14,2 cm. O maior incremento

numérico (7,6 cm) ocorreu no tratamento Testemunha, e o menor (4,7 cm) para o

tratamento com 25 kg de P2O5 (SFT) ha'^ + nutrientes adicionais.

Aos 300 dias começou a haver efeito significativo dos tratamentos quanto

ao diâmetro das plantas (Figura 11b, Anexo 66), notou-se que o menor diâmetro

observado foram para as plantas adubadas com 25 kg de P2O5 (SFT) ha"^ +
nutrientes adicionais. De forma similar a esse resultado. Oliveira et al. (2003), ao

estudar o desenvolvimento inicial da Jacaranda copaia, observou que o

tratamento adubado com superfosfato triplo na dose de 25 kg ha'^ mais a

inoculaçâo com BSF diferenciou-se estatisticamente dos outros tratamentos

destacando-se com a menor média.

O número de folíolos por planta das mudas de Copaíba foi influenciado

estatisticamente pelos tratamentos (Figura 11c). As maiores médias ocorreram

com os tratamentos Testemunha (40,1 folíolos) e com 25 kg de P2O5 (SFT) ha"^ +

BSF (40,6 folíolos), sendo que o tratamento controle apresentou a maior média

durante todo o tempo de análise do experimento.
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Figura 11. Altura (a), diâmetro (b) e número de folíolos (o) de Copaíba (Copaifera
multijuga) como resposta à adubaçâo fosfatada na dose de 25 kg de P2O5 (SFT)
ha'\ com e sem a presença de nutrientes adicionais e Bactérias Solubilizadoras
de Fosfato (BSF).
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Observou-se que os tratamentos que utilizaram a adubação com cálcio,

magnésio, potássio e nitrogênio começaram a apresentar perdas excessivas de

folíolos ao decorrer do tempo. A partir dos 240 dias não havia número suficiente

de mudas para a comparação estatística entre as médias nos tratamentos com 50

kg de P2O5 (SFT) ha""* + nutrientes adicionais, 25 kg de P2O5 (SFT) ha"'' +

nutrientes adicionais + BSF e 50 kg de P2O5 (SFT) ha'^ + nutrientes adicionais +

BSF, restando apenas o tratamento 25 kg de P2O5 (SFT) ha"^ + nutrientes

adicionais e 50 kg de P2O5 (FR) ha"'' + nutrientes adicionais + BSF. Aos 270 dias

mais um tratamento se perdeu (50 kg de P2O5 (FR) ha"^ + nutrientes adicionais +

BSF) permanecendo somente o tratamento com 25 kg de P2O5 (SFT) ha""' +

nutrientes adicionais, porém, apresentando mudas abatidas e muitas vezes

murchas. Tal fato influenciou para que o tratamento com 25 kg de P2O5 (SFT) ha"''

nutrientes adicionais apresentasse sempre a menor média para as variáveis

diâmetro e número de folíolos a partir dos 240 dias de avaliação (Anexo 80).

Esse resultado difere do mencionado por Silva et al. (1996a) que

identificaram a carência de fósforo e potássio como fatores limitantes para o

crescimento de espécies arbóreas florestais. Silva et al. (1996b) observaram que

os grupos ecológicos das espécies florestais diferem entre si quanto à capacidade

de adquirir, translocar e utilizar o potássio do solo. O conjunto de espécies

pioneiras e secundárias, quando comparado com o conjunto das clímax, mostrou-

se mais eficiente em adquirir o K natural do solo, bem como aquele aplicado via

fertilização.

Ao se analisar as plantas adubadas com a dose de 50 kg de P2O5 (SFT)

ha"^ (Figura 12), observou-se que não apresentaram diferença significativa para a

altura ao longo do tempo (Figura 12a). O tratamento que proporcionou menores

alturas numéricas durante a fase inicial do experimento foi o que se aplicou a

adubação complementar com Ca, Mg, K e N, permanecendo com o menor valor

numérico até aos 210 dias (Anexo 80), quando foi descartado.
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Figura 12. Altura (a), diâmetro (b) e número de folíolos (c) de Copaíba {Copaifera
multijuga) como resposta à adubação fosfatada na dose de 50 kg de P2O5 (SFT)
ha'\ com e sem a presença de nutrientes adicionais e Bactérias Solubilizadoras
de Fosfato (BSF).
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o diâmetro do caule nos tratamentos com a dose de 50 kg de P2O5 (SFT)

ha'^ também apresentou resultado semelhante à altura das plantas, não

ocorrendo diferença significativa entre eles (Figura 12b). Resultados semelhantes

foram encontrados por Oliveira et al. (1998), que não observaram resposta das

mudas de Angelim pedra {DInizia excelsa) à adição de fósforo sobre o diâmetro

do caule.

Souza et al. (2000) verificaram que adubação de mudas de bananeira com

superfosfato triplo não influenciou o crescimento inicial das mesmas.

Ao avaliar o número de folíolos, observou-se que houve diferença

significativa entre os tratamentos ao final do experimento (Figura 12c), com as

plantas não adubadas (Testemunha) apresentando maiores números de folíolos

(29,1 folíolos). Observou-se que aos 210 dias, o tratamento que utilizou 50 kg de

P2O5 (SFT) ha"'' mais a adubação complementar, diferiu estatisticamente da

testemunha. Durante esse período de avaliação, as mudas passaram a

apresentar perdas excessivas de suas folhas até não obterem número suficiente

de indivíduos para a analise estatística, sendo portanto descartado a partir desse

momento. O fato do tratamento controle fazer parte do grupo que apresentou as

melhores médias evidencia a falta de resposta da Copaifera multijuga à adubação

utilizada nesse trabalho.

Os tratamentos que utilizaram fosfato de rocha não diferiram

estatisticamente entre si em altura e diâmetro (Figuras 13a, b), mas observou-se

uma inferioridade numérica nas médias do tratamento com 50 kg de P2O5 (FR)

ha-1 + BSF. As bactérias solubilizadoras de fosfato inoculadas junto com o fosfato

de rocha não apresentaram efeito significativo sobre a altura e o diâmetro das

mudas (Figura 13a e b e Anexo 80).

A habilidade de solubilização de fosfato em condições de laboratório nem

sempre é indicativa de solubilização quando inoculadas em campo ou casa-de-

vegetação, devido aos fatores bióticos ou abióticos adversos nas condições

naturais (Magalhães, 2001).

Ao analisar os dados do número de folíolos por planta dos tratamentos

adubados com 50 kg P2O5 (FR) ha*\ observou-se que não houve diferença
significativa entre os tratamentos (Figura 13c) em todos os períodos. Apesar de
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não ter ocorrido diferença estatística, verificou-se mais uma vez, que o tratamento

controle apresentou maior média numérica (16,3 folíolos), seguido pelo

tratamento com 50 kg de P2O5 de (FR) ha"^ (16 folíolos).

De modo geral, observa-se que durante o experimento, nenhum dos

tratamentos aplicados superou estatisticamente a testemunha em altura, diâmetro

ou número de folíolos (Figuras 10,11,12 e 13). A espécie mostra-se desta forma,

totalmente indiferente aos nutrientes introduzidos no solo durante a fase inicial de

desenvolvimento vegetativo.
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Figura 13. Altura (a), diâmetro (b) e número de folíolos (c) de Copaíba (Copaifera
multijuga) como resposta à adubação fosfatada na forma de fosfato de rocha, com
e sem nutrientes adicionais e Bactérias Solubilizadoras de Fosfato (BSF).
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o Incremento total ao final do experimento (diferença entre a primeira e a

última medição) em altura da Copaifera multijuga indicou não haver diferença

estatística entre os tratamentos (Tabela 5). Esse incremento variou de 5,0 cm a

7,5 cm durante os 360 dias de avaliação. Numericamente, observou-se que os

tratamentos que apresentaram maiores incrementos das alturas das plantas

foram os que usaram o superfosfato triplo (nos níveis de 25 e 50 kg de P ha"^)

mais a inoculação das bactérias solubilizadoras de fosfato (BSF) (Tabela 5). Essa

falta de resposta é proveniente da baixa taxa de crescimento da espécie nessa

fase de desenvolvimento, pois no período de um ano, crescimentos em altura

inferiores a 10 cm são irrisórios.

O incremento total em diâmetro não foi influenciado estatisticamente pelos

tratamentos (Tabela 5). Os valores numéricos variaram entre 0,91 mm e 1,72 mm.

Novamente observa-se que os tratamentos que utilizaram superfosfato triplo mais

a BSF resultaram nos maiores diâmetros numéricos.

No entanto, na avaliação do incremento total quanto ao número de folíolos,

observou-se diferença significativa entre os tratamentos (Tabela 5). As maiores

médias obtidas foram de 29,0 folíolos para os tratamentos com 25 kg de P2O5

(SFT) ha'^ + BSF e nas plantas da Testemunha, seguidas pela média de 27,1

folíolos das plantas do tratamento com 50 kg de P2O5 (FR) ha'\ Esses valores

diferiram estatisticamente da menor média, obtida pelo tratamento com 25 kg de

P2O5 (SFT) ha'^ + nutrientes adicionais que atingiu um incremento total de 5,5

folíolos. O tratamento com nutrientes adicionais apresentou perdas excessivas

das folíolos com o passar do tempo.

Os resultados relativos ao incremento total em altura e diâmetro do caule

das plantas indicam a ineficácia da adubação na fase inicial das mudas de

Copaíba, podendo indicar que a espécie responde pouco à adubação adotada,

tornando-se dispensável esse procedimento no cultivo em viveiro.
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Tabela 5. Incremento total em altura, diâmetro, número de folíolos de mudas de
Copaifera multijuga em resposta à adubação fosfatada, inoculação com bactérias
solubilizadoras de fosfato e nutrientes adicionais (Ca, Mg, K e N).

Tratamentos Altura Diâmetro Número de

(cm) (mm) folíolos

Testemunha 7,3 a 1,50 a 29,0 a

25 kg de P2O5 (SFT) ha' 5,6 a 1,50 a 21,7 ab

50 Kg de P2O5 (SFT) ha^ 6,3 a 1,71 a 25,5 ab

Testemunha + BSF 5,7 a 1,40 a 24,3 ab

25 kg de P2O5 (SFT) ha^ + BSF 7,4 a 1,72 a 29,0 a

50 kg de P2O5 (SFT) ha' + BSF 7,5 a 1,72 a 20,4 ab

25 kg de P2O5 (SFT) ha"' + Nutrientes 5,0 a 0,91 a 5,5 b

adicionais

50 kg de P2O5 (SFT) ha'^ + Nutrientes

adicionais

25 kg de P2O5 (SFT) ha"^ + Nutrientes

adicionais + BSF

50 kg de P2O5 (SFT) ha'^ + Nutrientes

adicionais + BSF

50 kg de P2O5 (FR) ha*^

50 kg de P2O5 (FR) ha*^ + BSF

50 kg de P2O5 (FR) ha'"' + Nutrientes adicionais

+ BSF

6,7 a

5,2 a

1,54 a

1,21 a

27,1 a

18,1 ab

c.v. % 18,4 13,5 32,3

Médias na mesma coluna, seguida por letras iguais, não diferem entre si a 5% de probabilidade
pelo teste de Tukey.
(-) Tratamentos perdidos no decorrer do experimento.
Resultados corrigidos pela fórmula Vx + 0,50 para a variável número de folíolos.

63



5.2.2. Efeito dos tratamentos sobre o peso da matéria seca e voiume das

raízes

Na avaliação do peso da matéria seca também não houve diferenças

estatísticas, indicando mais uma vez, a falta de resposta da espécie à adubação

usada na presente pesquisa (Tabeia 6). Observou-se que a adubação com P

mais a inocuiação com BSF e nutrientes adicionais não proporcionaram maiores

ganhos de biomassa nas mudas de Copaíba. O maior incremento numérico

ocorreu para as piantas do tratamento Testemunha (2,30 g) e o menor (0,70 g) foi

para o tratamento com 25 kg de P2O5 (SFT) ha'"" + Nutrientes adicionais. (Tabela 6

e Anexo 74). Numericamente, os tratamentos que não utilizaram nutrientes

adicionais (cáicio, nitrogênio, potássio e magnésio), apresentaram média superior

ao tratamento que utiiizou adubação complementar, evidenciando mais uma vez,

que a espécie não necessita da adubação com nutrientes adicionais.

Com esses resuitados pode-se dizer que a adubação com cálcio,

nitrogênio, potássio e magnésio utiiizada nesse trabaiho é totalmente dispensável

para o desenvolvimento inicial das mudas de Copaifera multijuga, uma vez que

não influenciou no incremento da biomassa e prejudicou a sobrevivência das

mudas.

Em uma pesquisa realizada com mudas de Didymopanax morototoni,

Marques & Yared (1984) observaram que a utilização de adubação fosfatada na

forma de NPK não ievou a um meihor incremento da biomassa das piantas, uma

vez que prejudicou sua sobrevivência.

Resuitados semelhantes foram encontrados por Rodrigues (2002), que

verificou que a Cariniana micrantha apresentou a maior média nos tratamentos

que utilizaram superfosfato tripio, fosfato de rocha e no tratamento controle, sendo

as menores médias encontradas nos tratamentos que utiiizaram adubação com

cálcio, nitrogênio, potássio e magnésio.

Outras espécies, como Jatobá (Hymenaea courbaril) e a Peroba-rosa

(Aspidosperma polyneuron) também não responderam positivamente à adubação

com macronutrientes, conforme reiatado por Duboc etal. (1996) e Braga (1994).
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Tabela 6. Peso da matéria seca e volume de mudas de Copaifera multijuga em
resposta à adubação fosfatada, inoculação com bactérias solubilizadoras de
fosfato e nutrientes adicionais (Ca, Mg, K e N).

T ratamentos Peso da Volume das

Matéria seca raízes (mL)

(g)

Testemunha 2,30 a 16,0 a

25 kg de P2O5 (SFT) ha' 1,75 a 14,9 a

50 Kg de P2O5 (SFT) há-' 2,01 a 12,3 a

Testemunha + BSF 1,82 a 17,4a

25 kg de P2O5 (SFT) ha' + BSF 2,10 a 15,1 a

50 kg de P2O5 (SFT) ha' + BSF 1,90 a 14,1 a

25 kg de P2O5 (SFT) há*' + Nutrientes adicionais 0,70 a 4,2 b

50 kg de P2O5 (SFT) há"' + Nutrientes adicionais - -

25 kg de P2O5 (SFT) há"' + Nutrientes adicionais + BSF - -

50 kg de P2O5 (SFT) há"' + Nutrientes adicionais + BSF - -

50 kg de P2O5 (FR) ha"' 2,20 a 15,1 a

50 kg de P2O5 (FR) ha"' + BSF 1,50 a 13,0 a

50 kg de P2O5 (FR) ha"' + nutrientes adicionais + BSF - -

C.V. % 19,6 18,2

pelo teste de Tukey.
(-) Tratamentos perdidos ao decorrer do tempo.
Resultados corrigidos pela fórmula Vx + 0,50.

de probabilidade

Silva et ai (1997), estudando o crescimento inicial de quatorze espécies

florestais em resposta a adubação potássica, verificaram que a Copaifera

iangsdorffli, Hymenae courbaril e Platycianus regnelli não demonstraram

incremento na produção total de matéria seca. No entanto, na fase inicial de

desenvolvimento, as espécies de crescimento mais rápido exigiram a aplicação

de K quando o solo não foi capaz de suprir este nutriente.

Ao se analisar o volume das raízes (Tabela 6), observou-se diferença

estatística entre os tratamentos. O melhor tratamento foi a Testemunha + BSF (16

mL) seguido da Testemunha (16,0 mL), e ficando com a menor média (4,2 mL) o

tratamento que utilizou 25 kg de P2O5 (SFT) ha'"* e adubação complementar
(Figura 14a e b). O fato do volume das raízes das plantas não adubadas ter sido
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superior aos demais tratamentos, confirma novamente que as mudas de Copaíba

não necessitam de adubação com nutrientes adicionais para o seu

desenvolvimento, sendo suficiente os nutrientes armazenados em suas sementes.

Santos (2002), estudando o efeito da adubação e inoculação com BSF em

mudas de PaulHnia cupana, observou ao analisar o volume das raízes, um

resultado diferente do encontrado na presente pesquisa. Segundo o autor, a

variável foi influenciada estatisticamente apenas pelas doses de fosfato,

apresentando a menor média para o tratamento controle (3,92 mL). Resultado

semelhante foi observado por Amaral et af. (2000) ao estudar a adubação

fosfatada na espécie ingá-de-metro (Inga edulis). Segundos os autores, houve

efeito positivo no comprimento das raízes da espécie, melhorando a área útil de

solo explorada por elas.

1

Figura 14. Raízes de Copaífera multijuga aos 300 dias de experimento (a)
tratamento com 25 kg de P2O5 (SFT) ha'"" + Nutrientes adicionais e Testemunha
+ BSF e (b) Tratamento Testemunha e 25 kg de P2O5 (SFT) ha"^+ BSF.



5.3. Análise da colonização micorrízica das mudas de Acariquara

(Minquartia guianensis Aubl.) e Copaíba {Copaifera multijuga Hayne)

Não foi encontrada colonização micorrízica nas plantas de Acariquara e

Copaíba do presente experimento (Figura 15 e 16). Para verificar se esse

resultado foi proveniente de uma possível ausência dos fungos micorrízicos no

solo, foi feita uma contagem dos mesmos, indicando que embora em números

baixos, eles se encontravam presentes no solo usado no experimento (Tabela 7).

Ao se avaliar o substrato utilizado para as mudas de Acariquara, o

tratamento que apresentou o maior valor numérico (8,3 esporos) foi o com 25 kg

de P2O5 (SFT) ha'\ O que apresentou o menor valor numérico (4,3 esporos) foi o

com 50 kg de P2O5 (FR) ha'"' + nutrientes adicionais + BSF.

Para as mudas de Copaíba os tratamentos que apresentaram o maior valor

numérico (7,3 esporos por 30 gramas de solo) foram o com 25 kg de P2O5 (SFT)

ha"^+ BSF e o com 50 kg de P2O5 (SFT) ha'^+ BSF. Os que apresentaram o

menor valor (5,0 esporos) foram o com 50 kg de P2O5 (SFT) ha"^ e o com 50 kg de

P2O5 (FR) ha'^+ nutrientes adicionais + BSF (Tabela 7).
Esse fato vem confirmar que o baixo potencial de inóculo no solo deve

estar relacionado com as características da germinação dos esporos e

desenvolvimento dos fungos, ou pela incompatibilidade do fungo com a planta.

Siqueira et ai. (1989) registraram uma baixa densidade populacional de

fungos micorrízicos nativos nos diferentes ecossistemas naturais na região dos

cerrados, no Distrito Federal e Minas Gerais, os autores registraram densidades

médias de 25 a 46 esporos por 50 cm^ de solo.

De acordo com Oliveira (2001), pouco se sabe sobre a sobrevivência dos

esporos e as condições que afetam sua germinação. Em condições naturais, a

ocorrência de esporos é maior em solos cultivados do que em solos sob

vegetação nativa.

Siqueira & Franco (1988) consideram os esporos como sendo a estrutura

fúngica de maior importância para a sobrevivência desses microrganismos nas

mais diversas condições ambientais. Portanto, o elevado número de esporos de

fungos micorrízicos arbusculares explicam a alta incidência de plantas

micorrizadas e elevada colonização, pois plantas melhor representadas podem
ser mais micotróficas nestas condições de solo (Carneiro, 1998).
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Tabela 7. Número de esporos de fungos micorrízicos arbusculares na rizosfera
das plantas de Minquartia guianensis e Copaifera multijuga.

Tratamentos Número de esporos / 30 g solo

Acaríquara Copaíba

Testemunha 8,00 a 6,00 a

25 kg de P2O5 (SFT) ha'^ 8,33 a 6,00 a

50 Kg de P2O5 (SFT) ha'^ 7,33 a 5,00 a

Testemunha + BSF 7,67 a 6,33 a

25 kg de P2O5 (SFT) ha^ + BSF 6,33 a 7,33 a

50 kg de P2O5 (SFT) ha'^ + BSF 7,67 a 7,33 a

25 kg de P2O5 (SFT) ha'^ + Nutrientes adicionais 7,33 a 6,00 a

50 kg de P2OS (SFT) ha*^ + Nutrientes adicionais 7,00 a 6,00 a

25 kg de P2O5 (SFT) ha'^ + Nutrientes adicionais + BSF 8,00 a 5,33 a

50 kg de P2O5 (SFT) ha'^ + Nutrientes adicionais + BSF 5,33 a 6,00 a

50 kg de P2O5 (FR) ha"^ 6,33 a 5,67 a

50 kg de P2OS (FR) ha"^ + BSF 7,00 a 5,33 a

50 kg de P2O5 (FR) ha"^ + nutrientes adicionais + BSF 4,33 a 5,00 a

C.V. % 10,77 19,8

* Número de esporos em 30 gramas de solo
Médias na mesma coluna, seguida por letras iguais, não diferem entre si pelo teste de Tukey a
5%.

Resultados corrigidos pela fórmula Vx + 0,50.

Confirmando esse fato, Oliveira (2001) observou uma tendência de

aumentos nos índices de colonização radicular das plantas de Pauilinia cupana e

Theobroma grandiflorum, à medida que aumentou o número de esporos no solo.

Segundo o autor, essa relação pode sugerir que quanto maior o número de

esporos no solo, maiores são as possibilidades destes germinarem e colonizarem

as raízes das plantas hospedeiras, iniciando, a partir daí, o processo simbiótico de

colonização radicular.

Figueiredo (1993) observou que os números de esporos encontrados nas

rizosferas das plantas de três ilhas da região amazônica, foram muito baixo, não

ultrapassando sete esporos para cada 30 g de solo. No entanto, as plantas

estudadas se apresentaram bem colonizadas, com a maioria ultrapassando 75%

das raízes com a presença de fungos micorrízicos arbusculares, sugerindo que no
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presente estudo, os baixos números de esporos no solo pode não ser o principal

fator a ser considerado na ausência da colonização radicular da Acariquara.

As micorrizas são de ocorrência generalizadas nas plantas vasculares, mas

existem espécies que são pouco suscetíveis à colonização ou não dependem da

simbiose para o crescimento (Brundrett, 1991; Moreira etal., 1997).

Em estudo realizado por Paron at ai (1996), a inoculação com o fungo

micorrízico não estimulou o crescimento da Copaíba e não exerceu efeito sobre

guatambú. Zangaro et al. (2002) relataram a incidência da colonização micorrízica

em espécies arbóreas nativas. Seus resultados demonstraram que as raízes

oriundas de espécies pioneiras e secundárias iniciais foram geralmente elevadas,

enquanto que a colonização das espécies secundárias tardias e clímax foram

baixas, confirmando assim, a ausência das micorrizas no presente estudo com a

Copaíba, que é uma espécie clímax.

A ocorrência de micorrizas também varia entre as famílias das espécies.

Segundo Carneiro et al. (1998), as espécies pertencentes às famílias da

Leguminosae/ Caesapinioideae (Angico-amarelo - Peltophorum dubíum e Unha-

de-gato - Bauhinia pulchella), Leguminosae/Papilionoideae (Tento - Ormosia

arbórea e Jacarandá-banana - Swartzia langsdorífii) e Vochysiaceae (Pau-terra -

Qualea grandiflora), não apresentaram colonização micorrízica.

Em estudo realizado na Amazônia Central, plantas da família

Lecythidaceae apresentaram baixos índices de colonização micorrízica (Moreira

et ai., 1997), fato confirmado por Rodrigues (2002), que verificaram baixa

percentagem de colonização nas raízes de Cariniana micrantha.

Guiton (1996) avaliou a ocorrência natural dos fungos micorrízicos

arbusculares em oito espécies florestais nativas da Amazônia e observou taxas

diferenciadas de colonização radicular entre as espécies.

A ausência de fungos micorrízicos deve estar relacionada com a morfologia

da raiz. Baylis (1975) afirmou que plantas geralmente não micorrizadas

apresentam pêlos radiculares bem desenvolvidos. No entanto, contradizendo

esse fato, Moreira et al. (1997) verificaram que as raízes das plantas da família

Lecythidaceae não apresentaram pêlos radiculares e nem apresentaram

colonização micorrízica. Esse fato pôde ser comprovado ao analisar as raízes das

mudas de Copaifera multijuga, que não apresentaram pêlos radiculares e nem

colonização com fungos micorrízicos arbusculares.
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Carneiro et aí. (1996) verificaram a falta de resposta da paineira à adição

conjunta de superfosfato e fungo micorrízico. Segundo os autores, esse resultado

pode ser decorrente do maior tamanho, da maior reserva nutricional em sua

semente e da maior eficiência de utilização de nutrientes.

Os fungos micorrízicos arbusculares são associações que se originaram a

mais ou menos 400 milhões de anos (Siqueira, 1994). Portanto, co-evoluíram com

as plantas. Devido a isso são consideradas exceções da natureza, as plantas que

ainda por algum motivo desconhecido não interagem com esses microrganismos

simbióticos.

/
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6. DISCUSSÃO GERAL

A Acariquara {Minquartia guianensis) e a Copaíba {Copaifera multijuga),

apresentaram desenvolvimento pouco Influenciado pelos tratamentos adotados

nessa pesquisa. Ambas as espécies mostraram-se indiferentes aos nutrientes

introduzidos no solo. Isso provavelmente ocorreu devido essas plantas fazerem

parte do grupo sucessional clímax .

Para Furtini Neto etal. (1999), espécies de crescimento lento, adaptadas aos

solos deficientes, têm baixa eficiência na utilização e são menos responsivas à

adição de nutrientes. Segundo esses autores, as espécies clímax tem à

disposição com o passar do tempo, o fósforo liberado das fontes menos solúveis

e, somado a este, o fósforo advindo do processo de ciclagem da liteira produzida

pelas espécies pioneiras. Isso evita que na fase inicial de desenvolvimento essas

espécies necessitem de alto fornecimento de adubo químico.

As características pecualiares de cada espécie levam a respostas distintas

aos diferentes tratos silviculturais adotados em um viveiro florestal (Oliveira et ai,

2003). Esses autores, ao estudar o crescimento das mudas de Castanha-de-

macaco, Andiroba e Castanha-do-Brasil, observaram que essas espécies climax

apresentaram um crescimento pouco influenciado pelos tratamentos adotados em

viveiro, fato não observado para a Caroba, que é uma espécie de crescimento

extremamente rápido.

Um outro fator importante observado, foi o alto índice de mortes nas plantas

adubadas com nutrientes adicionais. Tanto as mudas de Acariquara quanto as

mudas de Copaíba que receberam adubação complementar com Ca, Mg, K e N

apresentaram perdas excessivas de suas folhas no decorrer do experimento e

foram descartadas a partir do momento que não havia número suficiente de

indivíduos para fazer a análise estatística. Esse fato mais uma vez comprova a

Ineficácia da adubação, demonstrando que essas espécies são indiferentes à

adubação utilizada nessa pesquisa.

A inoculação com bactérias solubilizadoras de fosfato sobre o crescimento

das plantas não resultou em diferença estatística entre os tratamentos avaliados.

Para Oliveira et al. (2003), é difícil isolar um fator que determine a baixa resposta

da inoculação das BSF. Vários autores, como Goldstein (1986), Kucey et al.
(1989) e Richardson (1994) encontraram resultados variados quando usaram
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vários microrganismos solubilizadores fosfato e fosfato de rocha como fonte de

fósforo para as plantas; nem sempre os resultados foram favoráveis.

Em pesquisa realizada por Chagas-Junior (2000), não foi observada

influência das bactérias solubilizadoras de fosfato no crescimento inicial do feijão

caupi e do milho. Nas condições testadas, suas habilidades de solubilização de

fosfato e/ou produção de hormônios de crescimento não se manifestaram ao

ponto de interferirem na fisiologia dessas duas espécies.

Resultado semelhante foi encontrado por Magalhães (2001) ao estudar o

crescimento inicial de mudas de Bertholietia excelsa, observando que as plantas

não responderam positivamente á inoculação com bactérias solubilizadoras de

fosfato.

Quanto à micorrização das raízes das duas espécies, não foi observada

colonização micorrízica. Para verificar se esse resultado foi proveniente de uma

possível ausência dos fungos micorrízicos no solo, foi feita a contagem dos

mesmos, indicando que embora em números baixos, eles se encontravam

presente no solo usado no experimento.

A ocorrência de micorrizas também varia entre as famílias das espécies,

Moreira et ai (1997), em um estudo realizado na Amazônia Central com espécies

da família Lecythidaceae, encontraram ausência ou baixos índices de

colonização, fato confirmado por Rodrigues (2002) que verificou baixa

porcentagem de colonização nas raízes de Castanha-de-macaco.

O conhecimento da condição micorrízica atual das espécies é muito

importante, pois serve de suporte para pesquisas sobre a produção de mudas e

tecnologias para garantir o sucesso do reflorestamento.

Portanto, conhecer as características nutricionais e associações com

microrganismos solubilizadores de fosfato em espécies florestais de diferentes

grupos ecológicos faz-se necessário devido apresentarem características

diferenciadas. Torna-se também importante, conhecer o papel desses

microrganismos solubilizadores de fosfato nos solos ácidos e de baixa fertilidade

da Amazônia, não só para a melhor compreensão dos mecanismos envolvidos na

interação solo-microrganismo-planta, como também pelas possibilidades que

essas pesquisas abrem em torno da economia agrícola e florestal da região.
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7. CONCLUSÕES

a) Não houve resposta positiva da Minquartia guianensise da Copaifera multijuga

à adubação fosfatada e com Ca, Mg, K e N durante os dias de avaliação do

experimento.

b) A inoculação com bactérias soiubilizadoras de fosfato IMPA P304, IMPA P317,

INPA P348, IMPA P384 nas duas espécies estudadas, não resultou em um maior

incremento em altura e diâmetro e produção de matéria seca durante todo o

período de experimento.

c) As plantas das duas espécies estudadas, apresentaram alta queda das folhas

para os tratamentos que tiveram adubação complementar com Ca, Mg, K e N .

d) As raízes das mudas de Minquartia guianensis e da Copaifera multijuga não

apresentaram colonização por fungos micorrízicos arbusculares.

e) É possível que as baixas taxas de crescimento de ambas as espécies sejam a

principal característica fisiológica que explica essa falta de resposta à adubação e

inoculação com bactérias soiubilizadoras de fosfato.
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Anexo 1: Análise de variância para a variável altura da Minquartia Guianensis no início do
11 1 1^1 IIW.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos

Resíduos

12 50,4749 4,2062 1,05 ns

117 467,2900 3,9939

Total 129 517,7649

ns: não significativo
Desvio Padrão: 1,99 Média Gerai: 8,6 Coeficiente de variação: 23,3

Anexo 2: Análise de variância para a variável diâmetro da Minquartia Guianensis no início do
experimento.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos

Resíduos

12 1,9713 0,1643 1,40 ns

117 13,7745 0,1177

Total 129 15,7459

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,34 Média Geral: 1,9 Coeficiente de variação: 17,2

Anexo 3: Análise de variância para a variável número de folhas da Minquartia Guianensis no início
do experimento.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos

Resíduos

12 1,0157 0,846 1,29 ns

117 7,6984 0,0658

Totai 129 8,7141

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,26 Média Gerai: 1,7 Coeficiente de variação: 15,2

Anexo 4: Análise de variância para a variável altura da Minquartia Guianensis aos 30 dias após a
instalação do experimento.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F
Tratamentos

Resíduos

12 48,3721 4,0310 0,86 ns

96 448,3711 4,6705
Total 108 496,7431

ns: não significativo
Desvio Padrão:2^Q Média Gerai: 8,9 Coeficiente de variação: 24,2

Anexo 5: Análise de variância para a variável diâmetro da Minquartia Guianensis aos 30 dias após
a instalação do experimento.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F
Tratamentos

Resíduos

12 1,8868 0,1572 1,58 ns

96 9,5740 0,0997
Total 108 11,4608

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,31 Média Gerai: 2,1 Coeficiente de variação: 15,0

Anexo 6: Análise de variância para a variável número de folhas da Minquartia Guianensis aos 30

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 12 0,6556 0,0546 0,83 ns

Resíduos 96 6,3150 0,0658
Totai 108 6,9706

Desvio Padrão: 0,26 Média Geral: 1,7 Coeficiente de variação: 14,9
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Anexo 7: Análise de varlâncla para a variável altura da Minquartia Guianensis aos 60 dias após a

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos

Resíduos

12 61,8855 5,1571 1,07 ns

93 448,2945 4,8204

Total 105 510,1800

ns: não significativo
Desvio Padrão: 2,2 Média Gerai: 9,2 Coeficiente de variação: 23,9

Anexo 8: Análise de variância para a variável diâmetro da Minquartia Guianensis aos 60 dias após
a instalação do experimento.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos

Resíduos

12 1,9765 0,1647 1,38 ns

93 11,0926 0,1193

Total 105 13,0691

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,34 Média Gerai: 2,20 Coeficiente de variação: 15,8

Anexo 9: Análise de variância para a variável número de folhas da Minquartia Guianensis aos 60
dias após a instalação do experimento.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

p. Tratamentos

Resíduos

12 1,5713 0,1309 1,75 ns

93 6,9474 0,0747

»  Total 105 8,5187

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,27 Média Gerai: 1,7 Coeficiente de variação: 15,6

Anexo 10: Análise de variância para a variável altura da Minquartia Guianensis aos 90 dias após a
instalação do experimento.
Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F
Tratamentos

Resíduos

12 65,5349 5,4612 1,01 ns

90 484,4771 5,3831
Total 102 550,0120

ns: não significativo
Desvio Padrão: 2,32 Média Gerai: 9,4 Coeficiente de variação: 24,6

>

Anexo 11: Análise de variância para a variável diâmetro da Minquartia Guianensis aos 90 dias
após a instalação do experimento.

'  Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F
,  Tratamentos

Resíduos

12 2,2520 0,1877 1,52 ns

90 11,1118 0,1235
Total 102 13,3638

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,35 Média Gerai: 2,2 Coeficiente de variação: 15,7

Anexo 12: Análise de variância para a variável número de folhas da Minquartia Guianensis aos 90
dias após a instalação do experimento.
Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos

,  Resíduos

12 2,1818 0,1818 2,29*

90 7,1345 0,0793
Total 102 9,3162

* significativo ao nível d
Desvio Padrão: 0,28

;

<
b

e 5% de probabilidade
Média Gerai: 1,8 Coeficiente de variação: 15,6

90



Anexo 13: Análise de variâncla para a variável altura da Minquartia Guianensis aos 120 dias após

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 10 62,4988 6,2499 0,98 ns

Resíduos 70 447,6370 6.3948

Total 80 510,1358

ns: não significativo
Desvio Padrão: 2,53 Média Gerai: 9,9 Coeficiente de variação: 25,6

Anexo 14: Análise de variâncla para a variável diâmetro da Minquartia Guianensis aos 120 dias

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 10 1,9845 0,1984 1,48 ns

Resíduos 70 9,3816 0,1340

Total 80 11,3661

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,37 Média Gerai: 2,4 Coeficiente de variação: 15,5

Anexo 15: Análise de variâncla para a variável número de folhas da Minquartia Guianensis aos

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 10 2,9456 0,2946 2,52*

Resíduos 70 8,1684 0,1167

Total 80 11,1141

* significativo ao nível d
Desvio Padrão: 0,34

e 5% de probabilidade
Média Gerai: 1,9 Coeficiente de variação: 17,9

Anexo 16: Análise de variância para a variável altura da Minquartia Guianensis aos 150 dias após
a instalação do experimento.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 7 35,0316 5,0045 0,65 ns

Resíduos 57 435.9124 7.6476

Total 64 470,9440

ns: não significativo
Desvio Padrão: 2,8 Média Gerai: 10,6 Coeficiente de variação: 26,1

Anexo 17: Análise de variância para a variável diâmetro da Minquartia Guianensis aos 150 dias

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F
Tratamentos

Resíduos

7  0,9058 0,1294 1,03 ns

57 7,1751 0,1259
Total 64 8,0809

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,35 Média Gerai: 2,4 Coeficiente de variação: 14,5

Anexo 18: Análise de variância para a variável número de folhas da Minquartia Guianensis aos
150 dias apôs a instalação do experimento.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos

Resíduos

7  0,7520 0,1074 0,66 ns

57 9,2886 0,1630
Total 64 10,0406

Desvio Padrão: 0,40 Média Gerai: 2,1 Coeficiente de variação: 19,2
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Anexo 19: Análise de variância para a variável altura da Minquartia Guianensis aos 180 dias após

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 7 20,6202 2,9457 0,39 ns

Resíduos 49 367,4496 7.4990

Total 56 388,0698

ns: não significativo
Desvio Padrão: 2,74 Média Gerai: 12,0 Coeficiente de variação: 22,8

Anexo 20: Análise de variância para a variável diâmetro da Minquartia Guianensis aos 180 dias

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos

Resíduos

7  1,0213 0,1459 1,18 ns

49 6.0389 0.1232

Total 56 7,0602

ns: nâo significativo
Desvio Padrão: 0,35 Média Gerai: 2,5 Coeficiente de variação: 13,8

Anexo 21: Análise de variância para a variável número de folhas da Minquartia Guianensis aos
180 dias após a instalação do experimento.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos

Resíduos

7  0,9159 0,1308 0,74 ns

49 8,6338 0.1762
Total 56 9,5497

ns: nâo significativo
Desvio Padrão: 0,42 Média Gerai: 2,3 Coeficiente de variação: 18,5

Anexo 22: Análise de variância para a variável altura da Minquartia Guianensis aos 210 dias após
a instalação do experimento.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F
Tratamentos

Resíduos

7  38,7567 5,5367 0.68 ns

45 366,3644 8,1414
Total 52 405,1211

ns: não significativo
Desvio Padrão: 2,85 Média Gerai: 12,5 Coeficiente de variação: 22,9

Anexo 23: Análise de variância para a variável diâmetro da Minquartia Guianensis aos 210 dias

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 7 1,7074 0,2439 1,24 ns

Resíduos 45 8,8450 0,1966

Total 52 10,5524

ns: nâo significativo
Desvio Padrão: 0,44 Média Gerai: 2,8 Coeficiente de variação: 15,7

Anexo 24: Análise de variância para a variável número de folhas da Minquartia Guianensis aos

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 7 1,5704 0,2243 1,51 ns

Resíduos 45 6,6807 0,1485
Total 52 8,2511

Desvio Padrão: 0,38 Média Gerai: 2,3 Coeficiente de variação: 16,5
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Anexo 25: Análise de variância para a variável altura da Minquartia Guianensis aos 240 dias após

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 7 41,2827 5,8975 0,75 ns

Resíduos 45 352,7501 7,8389

Total 52 394.0328

ns: não significativo
Desvio Padrão: 2,80 Média Gerai: 12,7 Coeficiente de variação: 22,0

Anexo 26: Análise de variância para a variável diâmetro da Minquartia Guianensis aos 240 dias

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 7 1,6319 0,2331 1,07 ns

Resíduos 45 9,7811 0.2174

Total 52 11,4130

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,47 Média Geral: 2,9 Coeficiente de variação: 16,3

Anexo 27: Análise de variância para a variável número de folhas da Minquartia Guianensis aos

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

^  Tratamentos
y

Resíduos

7  1,6818 0,2403 0,97 ns

45 11,1831 0,2485

1  Total 52 12,8650

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,50 Média Gerai: 2,3 Coeficiente de variação: 21,2

Anexo 28: Análise de variância para a variável peso da matéria seca da Minquartia Guianensis
aos 240 dias após a instalação do experimento.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F
Tratamentos

Resíduos

7  0,1215 0.0174 1,25 ns

45 0,6239 0.0139
Total 52 0,7454

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,12 Média Geral: 1,5 Coeficiente de variação: 7,9

Anexo 29: Análise de variância para a variável volume da raiz da Minquartia Guianensis aos 240

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F
Tratamentos

Resíduos

7  0,7202 0,1029 0,22 ns

45 21,2081 0,4713
Total 52 21,9283

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,69 Média Geral: 2,5 Coeficiente de variação: 27,0

Anexo 30: Análise de variância para o incremento total em altura da Minquartia Guianensis.
Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos

Resíduos

7  1,4177 0,2025 1,47 ns

45 6,1898 0,1376
Total 52 7,6076

Desvio Padrão: 0,37 Média Gerai: 1,9 Coeficiente de variação: 18,9
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Anexo 31: Análise de variâncía para o incremento total em diâmetro da Minquartia Guianensis.
Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 7 0,0591 0,0084 0,25 ns

Residuos 45 1,5273 0,0339

Total 52 1,5864

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,18 Média Gerai: 1,1 Coeficiente de variação: 16,1

Anexo 32: Análise de variância para o incremento total
Guianensis.

em número de folhas da Minquartia

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 7 2,8379 0,4054 1,10 ns

Resíduos 45 16,5838 0,3685

lotai 52 19,4217

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,61 Média Gerai: 1,7 Coeficiente de variação: 35,5

Anexo 33: Análise de variância para o número de esporos no solo da Minquartia Guianensis.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 12 1,8164 0,1514 1,77 ns

Resíduos 26 2,2238 0,0855

Total 38 4,0401

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,2925 Média Geral: 2,7 Coeficiente de variação: 10,7
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Anexo 34: Efeito dos tratamentos sobre altura, diâmetro e número de folhas de Mirquartia guianensis ao decorrer do tempo de experimento
Tratamentos

Tempo Variáveis Testemunha 25 kg de 50 Kg de P2O5 Testemunha 25 kg de 50 kg de 25 kg de PzOs 50 kg de P2O5 25 kg de 50 kg. de 50 kg. de PzOs 50 kg de PzOs 50 kg de PzOs

(dias) avaliadas PiOs (SFT) (SFT) ha"' + BSF PiOs (SFT) P205(SFT) (SFT) ha"' + (SFT) ha"'+ P2O5 (SFT) p20s(SFT) (FR) ha"' (FR) ha"'+ (FR) ha"' +
ha"' ha"' +BSF ha"' +BSF Nutrientes Nutríentes ha"* + ha"'+ BSF nutrientes

adicionais adicionais Nutrientes Nutrientes adicionais +

adicionais + adicionais + BSF

BSF BSF

0 Alt (cm) 8,63 a 9,76 a 8,55 a 8,60 a 7,44 a 8,81 a 7,83 a 8,28 a 7,84 a 8,40 a 9,25 a 9,10 a 9,17 a

Dia (mm) 1,88 a 2,06 a 2,21 a 1,97 a 1,80 a 1,99 a 2,04 a 1,91 a 2,07 a 1,93 a 1,98 a 1,85 a 2,22 a

Nf 2,70 a 2,20 a 2,70 a 2,60 a 2,10 a 2,20 a 2,50 a 2,20 a 2,2 a 1,90 a 2,50 a 2,90 a 3,16 a

30 Alt (cm) 8,73 a 10,40 a 8,80 a 9,10 a 8,12a 8,85 a 8,23 a 8,87 a 8,08 a 8,10a 9,57 a 9,19 a 10,03 a

Dia (mm) 2,01 a 2,24 a 2,31 a 2,08 a 2,08 a 2,11 a 1,87 a 2,15 a 2,13 a 2,08 a 2,07 a 1,93 a 2,35 a

Nf 2,87 a 3,00 a 2,80 a 2,60 a 2,25 a 2,20 a 2,11 a 2,29 a 2,11 a 2,33 a 2,40 a 2,80 a 2,70 a

60 Alt (cm) 8,75 a 11,17a 9,08 a 9,31 a 8,64 a 9,23 a 8,61 a 9,03 a 8,09 a 8,18a 9,86 a 9,26 a 10,21 a

Dia (mm) 2,08 a 2,39 a 2,34 a 2,20 a 2,20 a 2,16 a 1,89 a 2,17 a 2,28 a 2,17 a 2,16 a 2,03 a 2.43 a

Nf 3,12 a 3,57 a 3,10 a 2,90 a 2,37 a 2,10 a 2,57 a 2,50 a 2,00 a 2,00 a 2,30 a 2,80 a 2,90 a

90 Alt (cm) 9,03 a 11,17a 9,35 a 9,45 a 8,99 a 9,45 a 8,68 a 9,06 a 8,12 a 8,43 a 10,15 a 9,75 a 10,71 a

Dia (mm) 2,12 a 2,47 a 2,40 a 2,22 a 2,25 a 2,25 a 1,92 a 2,17 a 2,32 a 2,25 a 2,23 a 2,08 a 2,49 a

Nf 3,86 ab 4,00 a 3,30 ab 3,00 ab 2,62 ab 2,66 ab 2,14 ab 2,40 ab 2,37 ab 2,00 b 3,00 ab 2,70 ab 2,71 ab

120 Alt (cm) 9,44 a 11,81 a 9,59 a 9,49 a 9,57 a 10,17 a 8,56 a 9,06 a 8,54 a - 10,84 a 10,25 a -

Dia (mm) 2,17 a 2,53 a 2,51 a 2,46 a 2,33 a 2,55 a 2,00 a 2,29 a 2,42 a - 2,38 a 2,20 a -

Nf 3,43 ab 4,86 a 3,60 ab 3,50 ab 3,14 ab 3,30 ab 1,80 ab 2,40 ab 1,60 b - 3,50 ab 3,40 ab -

150 Alt (cm) 9,93 a 12,33 a 9,90 a 10,21 a 10,16 a 10,66 a - - - - 11,17a 10,40 a -

Dia (mm) 2,25 a 2,56 a 2,57 a 2,48 a 2,43 a 2,57 a - - - -
2,45 a 2,28 a -

Nf 4,57 a 5,00 a 4,10 a 4,14 a 3,42 a 4,00 a - - - - 4,33 a 3,80 a -

180 Alt (cm) 11,60 a 12,96 a 12,05 a 11,18a 11,50 a 12,47 a - - - - 12,62 a 11,47 a -

Dia (mm) 2,37 a 2,61 a 2,75 a 2,53 a 2,46 a 2,63 a - - - - 2,56 a 2,32 a -

Nf 5,80 a 5,30 a 4,90 a 4,30 a 4,30 a 4,70 a - - - - 4,33 a 4,00 a -

210 Alt (cm) 11,62 a 14,08 a 12,83 a 12,15 a 11,32 a 12,98 a - - - - 12,85 a 11,70 a -

Dia (mm) 2,64 a 2,86 a 3,12 a 2,82 a 2,81 a 2,95 a - - - - 2,91 a 2,51 a -

Nf 4,60 a 6,57 a 6,42 a 4,67 a 5,17 a 4,20 a - - - - 4,78 a 3,44 a -

240 Alt (cm) 11,62 a 14,50 a 13,04 a 12,32 a 11,52 a 13,04 a - - - - 12,98 a 12,31 a -

Dia (mm) 2,66 a 2,88 a 3,13 a 2,83 a 2,83 a 3,07 a - - -
- 2,94 a 2,59 a -

Nf 4,60 a 6,57 a 6,43 a 5,17 a 5,33 a 4,20 a - - - - 4,90 4,75 a -

(-) Tratamentos perdidos ao decorrer do tempo.
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Anexo 35: Análise de variância para a variável altura da Copaifera multijuga no início do

Causas de Variação Graus de iiberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 12 37,7050 3,1421 0,89 ns

Resíduos 91 322,0287 3,5388

Total 103 359,7337

ns: não significativo
Desvio Padrão: 1,9 Média Gerai: 8,9 Coeficiente de variação: 21,1

Anexo 36: Análise de variância para a variável diâmetro da Copaifera multijuga no início do
experimento.

Causas de Variação Graus de iiberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos

Resíduos

12 2,0541 0,1712 1,08 ns

91 14,4819 0,1591

Total 103 16,5360

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,3989 Média Geral: 2,7844 Coeficiente de variação: 14,33

Anexo 37: Análise de variância para a variável número de folhas da Copaifera multijuga no início
do experimento.

Causas de Variação Graus de iiberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos

Resíduos

12 2,4047 0,2004 0,45 ns

91 40,8136 0,4485
Total 103 43,2183

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,67 Média Gerai: 3,2 Coeficiente de variação: 21,0

Anexo 38: Análise de variância para a variável altura da Copaifera multijuga aos 30 dias após a
instalação do experimento.

Causas de Variação Graus de iiberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F
Tratamentos

Resíduos

12 68,3476 5,6956 1,04 ns

90 493,3911 5,4821
Total 102 561,7386

ns: não significativo
Desvio Padrão: 2,3414 Média Geral: 10,3 Coeficiente de variação: 22,8

Anexo 39: Análise de variância para a variável diâmetro da Copaifera multijuga aos 30 dias após a

Causas de Variação Graus de iiberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 12 1,4700 0,1225 0,68 ns

Resíduos 90 15,9095 0,1768
Total 102 17,3796

Desvio Padrão: 0,42 Média Gerai: 2,9 Coeficiente de variação: 14,4

Anexo 40: Análise de variância para a variável número de folhas da Copaifera multijuga aos 30

Causas de Variação Graus de iiberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 12 5,0188 0,4182 0,97 ns

Resíduos 90 38,6544 0,4295
Total 102 43,6731

Desvio Padrão: 0,65 Média Gerai: 3,4 Coeficiente de variação: 19,1
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Anexo 41: Análise de variâncla para a variável altura da Copaifera multijuga aos 60 dias após a

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 12 55,7866 4.6489 0,81 ns

Resíduos 85 488,1334 5,7427

Total 97 543,9200

ns: não significativo
Desvio Padrão: 2,40 Média Geral: 11 Coeficiente de variação: 21,6

Anexo 42: Análise de variância para a variável diâmetro da Copaifera multijuga aos 60 dias após a instalação

do experimento.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos

Resíduos

12 1,7403 0,1450 0,71 ns
85 17,3551 0,2042

Total 97 19,0954

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0.45 Média Gerai: 3,0 Coeficiente de variação: 14,8

Anexo 43: Análise de variância para a variável número de folhas da Copaifera multijuga aos 60
dias após a instalação do experimento.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

X  Tratamentos

j  Resíduos

12 5,9456 0,4955 1,22 ns

85 34,6015 0,4071

Total 97 40,5481

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,64 Média Gerai: 3,5 Coeficiente de variação: 18,1

Anexo 44: Análise de variância para a variável altura da Copaifera multijuga aos 90 dias após a

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 12 44,8332 3,7361 0,62 ns

Resíduos 79 417,4880 6,0442

Total 91 522,3212

ns: não significativo
Desvio Padrão: 2,46 Média Gerai: 11,1 Coeficiente de variação: 22,1

Anexo 45: Análise de variância para a variável diâmetro da Copaifera multijuga aos 90 dias após a

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 12 1,8366 0,1531 0,78 ns

Resíduos 79 15,5294 0,1966
Total 91 17,3660

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,44 Média Gerai: 3,1 Coeficiente de variação:^4,^

Anexo 46: Análise de variância para a variável número de folhas da Copaifera multijuga aos 90

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F
Tratamentos

Resíduos

12

79

11.0735 0,9228 1,20 ns
60.6041 0,7671

Total 91 71,6776
* significativo ao nível c
Desvio Padrão: 0,88

e 5% de probabilidade
Média Gerai: 3,8 Coeficiente de variação: 22,8
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Anexo 47: Análise de variância para a variável altura da Copaifera multijuga aos 120 dias após a

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 12 46,9587 3,9132 0,57 ns

Resíduos 78 532,1859 6,8229

Total 90 579,1446

ns: não significativo
Desvio Padrão: 2,61 Média Gerai:^ 1,5 Coeficiente de variação:22J

Anexo 48: Análise de variância para a variável diâmetro da Copaifera multijuga aos 120 dias após

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos

Resíduos

12 2,1177 0,1765 0,92 ns

78 15,0183 0,1925

Total 90 17,1360

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,44 Média Gerai: 3,2 Coeficiente de var/ação;13,6

Anexo 49: Análise de variância para a variável número de folhas da Copaifera muitijuga aos 120
dias após a instalação do experimento.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos

Resíduos

12 11,2448 0,9371 1,18 ns

78 62,0959 0,7961

Total 90 73,3407

* significativo ao nível de 5% de probabilidade
Desvio Padrão: 0,89 Média Gerai: 3,8 Coeficiente de variação: 23,6

Anexo 50: Análise de variância para a variável altura da Copaifera multijuga aos 150 dias após a
instalação do experimento.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F
Tratamentos

Resíduos

Total

12 38,3402 3,7585 0,50 ns

75 477,8906 6,1881
87 516,2308

ns: não significativo
Desvio Padrão: 2,5 Média Geral: 11,9 Coeficiente de variação: 21,0

Anexo 51: Análise de variância para a variável diâmetro da Copaifera multijuga aos 150 dias após
a instalação do experimento.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F
Tratamentos

Resíduos

12 3,6161 0,3013 1,08 ns

75 20,9239 0,2790
Total 87 24,5400

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,53 Média Gerai: 3,5 Coeficiente de variação: 15,0

Anexo 52: Análise de variância para a variável número de folhas da Copaifera multijuga aos 150

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 12 15,4277 1.2856 1,46 ns

Resíduos 75 66,1949 0,8826
Total 87 81,6226

Desvio Padrão: 0,94 Média Gerai: 4,1 Coeficiente de variação: 23,2
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Anexo 53: Análise de variância para a variável altura da Copaifera multijuga aos 180 dias após a

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 12 56,3638 4,6970 0,61 ns

Resíduos 74 567,8072 7,6731

Total 86

ns: não significativo
Desvio Padrão: 2,77 Média Geral: 12,2 Coeficiente de variação: 22,6

Anexo 54: Análise de variância para a variável diâmetro da Copaifera multijuga aos 180 dias após

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 12 3,4593 0,2883 1,01 ns

Resíduos 74 21,0613 0,2846

Total 86 24,5207

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,53 Média Geral: 3,6 Coeficiente de variação: ̂4,7

Anexo 55: Análise de variância para a variável número de folhas da Copaifera multijuga aos 180

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 12 24,4159 2,0347 1,80 ns

Resíduos 74 83,8292 1,1328

1 Total 86 108,2451

ns: não significativo
Desvio Padrão: 1,10 Média Gerai: 4,3 Coeficiente de variação: 24,5

Anexo 56: Análise de variância para a variável altura da Copaifera multijuga aos 210 dias após a

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 12 72,8280 6,0690 0,75 ns

Resíduos 74 599,9826 8,1079

Total 86 372,8106

ns: não significativo
Desvio Padrão: 2,85 Média Gerai: 12,6 Coeficiente de variação: 22,6

Anexo 57: Análise de variância para a variável diâmetro da Copaifera multijuga aos 210 dias após

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F
Tratamentos

Resíduos

12 4,4483 0,3707 1,35 ns

74 20,3661 0,2752
Total 86 24,8144

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,52 Média Geral: 3,70 Coeficiente de variação:^4,^7

Anexo 58: Análise de variância para a variável número de folhas da Copaifera multijuga aos 210
dias após a instalação do experimento.
Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos

Resíduos

12 29,9380 2,4948 2,00*

74 92,1262 1,2449
Total 86 122,0642

Desvio Padrão: 1,12 Média Gerai: 4,3 Coeficiente de variação: 25,8
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Anexo 59: Análise de variância para a variável altura da Copaifera multijuga aos 240 dias após a

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 9 39,1723 4,3525 0,45 ns

Resíduos 63 609,5608 9.6756

Total 72 648,7332

ns: não significativo
Desvio Padrão: 3,11 Média Geral: 13,0 Coeficiente de variação: 23,9

Anexo 60: Análise de variância para a variável diâmetro da Copaifera multijuga aos 240 dias após

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos

Resíduos

9  5,0973 0,5664 1,76 ns

63 20,3075 0,3223

Total 72 25,4047

ns: nâo significativo
Desvio Padrão: 0,57 Média Geral: 3,8 Coeficiente de variação: 14,7

Anexo 61: Análise de variância para a variável número de folhas da Copaifera multijuga aos 240
dias após a instalação do experimento.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos

Resíduos

9  32,6611 3,6290 2,49*

63 91,8101 1.4573
Total 72 124,4719

*significativo ao nível de 5% de probabilidade
Desvio Padrão:^ ,20 Média Geral: 4,7 Coeficiente de variação: 25,6

Anexo 62: Análise de variância para a variável altura da Copaifera multijuga aos 270 dias após a
instalação do experimento.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F
Tratamentos

Resíduos

8  39,0344 4,8793 0,47 ns

60 628,8517 10,4809
Total 68 667,8861

ns: nâo significativo
Desvio Padrão: 3,24 Média Geral: 13,6 Coeficiente de variação: 23,9

Anexo 63: Análise de variância para a variável diâmetro da Copaifera multijuga aos 270 dias após
a instalação do experimento.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F
Tratamentos

Resíduos

8  5,2276 0,6535 2,02 ns

60 19,4162 0,3236
Total 68 24,6438

ns: nâo significativo
Desvio Padrão: 0,57 Média Geral: 24,6 Coeficiente de variação: 14,2

Anexo 64: Análise de variância para a variável número de folhas da Copaifera multijuga aos 270

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 8 19,1168 2,3896 1,66 ns

Resíduos 60 86,5936 1.4432
Total 68 105,7104

ns: nâo significativo
Desvio Padrão: 1,20 Média Geral: 5,0 Coeficiente de variação: 23,8



Anexo 65: Análise de variâncla para a variável altura da Copaifera multijuga aos 300 dias após a

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos

Resíduos

8  46,2764 5,7845 0,48 ns

60 720,4057 12,0068

Total 68 766,6820

ns: não significativo
Desvio Padrão: 3,50 Média Gerai: 14,9 Coeficiente de variação: 23,3

Anexo 66: Análise de variância para a variável diâmetro da Copaifera multijuga aos 300 dias após
a instalação do experimento.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos

Resíduos

8  5,8549 0,7319 2,37*

60 18,4982 0,3083

Total 68 24,3531

*significativo ao nível de 5% de probabilidade
Desvio Padrão: 0,55 Média Gerai: 4,1 Coeficiente de variação: 13,5

Anexo 67: Análise de variância para a variável número de folhas da Copaifera multijuga aos 300
dias após a instalação do experimento.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos

Resíduos

8  25,5174 3.1897 2,42*

60 79,0232 1,3171

Total 68 104,5407

•significativo ao nível de 5% de probabilidade
Desvio Padrão: 1,15 Média Gerai: 5,1 Coeficiente de variação: 22,5

Anexo 68: Análise de variância para a variável altura da Copaifera multijuga aos 330 dias após a
instalação do experimento.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F
Tratamentos

Resíduos

8  51,6839 6,4605 0,48 ns

58 774,9588 13,3614
Total 66 826,6427

ns: não significativo
Desvio Padrão: 3,6 Média Geral: 15,2 Coeficiente de variação: 24,0

Anexo 69: Análise de variância para a variável diâmetro da Copaifera multijuga aos 330 dias após
a instalação do experimento.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos

Resíduos

8  5,8571 0,7321 2,21 *

58 19,1759 0,3306
Total 66 25,0330

*significativo ao nível de 5% de probabilidade
Desvio Padrão: 0,57 Média Geral: 4,2 Coeficiente de variação: 13,6

Anexo 70: Análise de variância para a variável número de folhas da Copaifera multijuga aos 330

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F
Tratamentos 8 33,0798 4,1350 2,24*

Resíduos 58 107,1215 1,8469
Total 66 140,2013

Desvio Padrão: 1,40 Média Geral: 5,3 Coeficiente de variação: 25,4
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Anexo 71: Análise de varlância para a variável altura da Copaifera multijuga aos 360 dias após a

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 8 56,2394 7,0299 0,52 ns

Resíduos 55 738,2600 13,4229

Total 63 794,4994

ns: não significativo
Desvio Padrão: 3,66 Média Geral: 15,6 Coeficiente de variação: 23,4

Anexo 72: Análise de variância para a variável diâmetro da Copaifera multijuga aos 360 dias após

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 8 5,9893 0,7487 2,07 ns

Resíduos 55 19,9174 0,3627

Total 63 25,9067

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,60 Média Gerai: 4,3 Coeficiente de var/ação:14,1

Anexo 73: Análise de variância para a variável número de folhas da Copaifera multijuga aos 360

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 8 37,5086 4,6886 2,60*

Resíduos 55 99,1942 1.8035

Total 63 136,7028

^significativo ao nível de 5% de probabilidade
Desvio Padrão: 1,34 Média Gerai: 5,6 Coeficiente de variação: 23,9

Anexo 74: Análise de variância para a variável peso da matéria seca da Copaifera multijuga aos
360 dias após a instalação do experimento.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 8 1,1437 0,1430 1,64 ns

Resíduos 55 4,7897 0.0871

Total 63 5,9334

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,30 Média Gerai: 1,5 Coeficiente de variação: 19,6

Anexo 75: Análise de variância para a variável volume da raiz da Copaifera multijuga aos 240 dias
após a instalação do experimento .

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 8 13,4159 1,6770 3,64 **

Resíduos

Total

55

63

25,3562 0,4610
38,7721

** significativo ao nível de 1 % de probabilidade
Desvio Padrão: 0,68 Média Gerai: 3,7 Coeficiente de variação:^Q,2

Anexo 76: Análise de variância para o incremento total em altura da Copaifera multijuga.
Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos 8 1.6147 0,2018 0,90 ns

Resíduos 55 12,9198 0,2237
Total 63 13,9198

ns: nâo significativo
Desvio Padrão: 0,47 Média Gerai: 2,6 Coeficiente de variação: 18,4
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Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos

Resíduos

8  0,4310 0,0539 1,50 ns

55 1,9751 0,0359

Total 63 2,4061

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,19 Média Gerai: 1,4 Coeficiente de variação: 13,5

Anexo 78: Análise de variância para o incremento total em número de folhas da Copaifera
muitijuga.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos

Resíduos

8  41,1282 5,1410 2,33*

55 121,4904 2,2089

Total 63 162,6186

*signlficativo ao nível de 5% de probabilidade
Desvio Padrão: 1,49 Média Gerai: 4,6 Coeficiente de variação: 32,3

Anexo 79: Análise de variância para o número de esporos no solo da Copaifera muitijuga.

Causas de Variação Graus de liberdade Soma dos quadrados Quadrado Médio F

Tratamentos

Resíduos

12 3,3521 0,2793 1,18 ns

23 6,1811 0,2377

Total 38 9,5332

ns: não significativo
Desvio Padrão: 0,49 Média Gerai: 2,45 Coeficiente de variação: 19,9
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Anexo 80: Efeito dos tratamentos sobre altura, diâmetro e número de folhas de Copaifera multijuga ao decorrer do tempo de experimento.

Tratamentos

Tempo Variáveis

(dias) Avaliadas
Testemunha 25 kg de PiOs 50 Kg de Testemunha

(SFT) ha ' P2O5 (SFT) + BSF
ha'

25 kg de
P2O5

(SFT) ha '
+BSF

50 kg de
P2O5
(SFT) ha '
+BSF

25 kg de
PzOs
(SFT) ha '
+

Nutrientes

adicionais

50 kg de
PiOs
(SFT) ha '
+

Nutrientes

adicionais

25 kg. de
PiOs

(SFT) ha '
+

Nutrientes

adicionais

+ BSF

50 kg de
P2O5
(SFT) ha '
+

Nutrientes

adicionais

+ BSF

50 kg de

P2O5 (FR)
ha"'

50 kg de
PzOs (FR)
ha"' +BSF

50 kg de PjOs
(FR) ha"' +
nutrientes

adicionais +

BSF

0 Alt (cm) 8,7 a 9,66 a 8,81 a 9,37 a 8,39 a 8,92 a 9,37 a

Dia(mm) 3,01 a 2,85 a 2,55 a 2,94 a 2,86 a 2,65 a 2,66 a

Nf 11a 6,9 a 9,3 a 9,0 a 11,8 a 10,4 a 11,5 a

30 Alt (cm) 10,17a 10,37 a 10,59 a 10,12 a 9,77 a 10,62 a 10,91 a

Dia (mm) 3,07 a 2,93 a 2,81 a 3,13 a 2,96 a 2,87 a 2,86 a

Nf 12,75 a 10,50 a 13,25 a 13,63 a 12,90 a 10,37 a 14,25 a

60 Alt (cm) 11,21 a 10,90 a 11,29 a 10,77 a 11,21 a 11,42 a 11,24 a

Dia (mm) 3,21 a 3,05 a 3,06 a 3,21 a 3,07 a 3,00 a 2,87 a

Nf 16,25 a 10,50 a 14,50 a 14,00 a 14,62 a 11,25 a 14,25 a

90 Alt (cm) 11,39 a 10,91 a 11,44 a 10,99 a 11,22 a 11,44 a 11,44 a

Dia (mm) 3,25 a 3,10 a 3,18 a 3,27 a 3,14 a 3,05 a 2,96 a

Nf 18,12 a 10,50 a 16,50 a 13,50 a 17,87 a 11,25 a 13,14 a

120 Alt (cm) 11,75 a 11,66 a 12,11 a 11,69 a 11,76 a 11,51 a 12,52 a

Dia (mm) 3,39 a 3,18 a 3,21 a 3,43 a 3,20 a 3,16 a 2,96 a

Nf 22,37 a 12,00 a 15,75 a 13,75 a 17,00 a 11,62 a 14,83 a

150 Alt (cm) 12,32 a 11,77 a 12,32 a 11,89 a 11,70 a 11,74 a 12,72 a

Dia (mm) 3,70 a 3,27 a 3,49 a 3,73 a 3,70 a 3,32 a 3,14 a

Nf 25,00 a 17,60 a 19,70 a 15,20 a 21,60 a 17,60 a 15,20 a

180 Alt (cm) 13,60 a 12,31 a 12,35 a 11,91 a 11,97 a 12,21 a 13,33 a

Dia (mm) 3,79 a 3,52 a 3,55 a 3,82 a 3,89 a 3,47 a 3,19 a

Nf 27,30 a 20,00 a 22,10 a 15,50 a 23,90 a 19,62 a 18,33a

210 Alt (cm) 13,69 a 13,19 a 12,39 a 12,62 a 12,41 a 12,65 a 13,42 a

Dia (mm) 3,93 a 3,63 a 3,62 a 3,87 a 3,99 a 3,71 a 3,12 a

Nf 26,90 a 15,75 ab 21,50 ab 15,50 ab 25,12 a 20,25 ab 20,16 ab

240 Alt (cm) 13,97 a 13,49 a 12,95 a 12,69 a 12,62 a 13,59 a 13,62 a

Dia (mm) 4,10a 3,82 a 3,69 a 4,09 a 4,08 a 3,85 a 3,22 a

Nf 30,50 ab 23,25 ab 24,25 ab 19,25 ab 30,62 a 22,00 ab 14,25 ab

270 Alt (cm) 14,05 a 13,49 a 13,62 a 12,97 a 13,94 a 14,51 a 13,62 a

Dia (mm) 4,27 a 4,12 a 3,78 a 4,14 a 4,29 a 4,03 a 3,42 a

Nf 30,12 a 22,25 a 31,25 a 21,90 a 33,75 a 24,25 a 17,80 a

8,47 a 7,60 a 9,85 a 9,34 a 8,27 a 9,12 a

2,80 a 2,57 a 2,91 a 2,84 a 2,67 a 2,87 a

10,4 a 10,6 a 11,9 a 11,9 a 10,0 a 10,4 a

9,35 a 8,57 a 12,11 a 10,52 a 9,70 a 11,00 a

2,91 a 2,69 a 2,98 a 3,08 a 2,78 a 2,88 a

10,40 a 10,25 a 14,57 a 14,00 a 10,00 a 11,50 a

10,23 a 9,47 a 13,16 a 11,07 a 10,21a 11,47 a

2,92 a 2,89 a 3,15 a 3,22 a 2,86 a 3,23 a

10,33 a 14,50 a 18,20 a 15,60 a 14,25 a 12,37 a

10,23 a 9,70 a 13,10a 11,35 a 10,36 a 12,00 a

2,99 a 3,10a 3,29 a 3,26 a 2,88 a 3,41 a

11,33 a 14,16 a 17,25 a 16,12a 13,37 a 16,40 a

10,25 a 9,93 a 12,42 a 11,82 a 10,52 a 11,72 a

3,05 a 3,20 a 3,31 a 3,40 a 2,99 a 3,42 a

11,33 a 14,00 a 16,50 a 17,62 a 13,50 a 16,20 a

10,72 a 10,92 a 12,82 a 11,94 a 10,65 a 12,82 a

3,47 a 3,72 a 3,42 a 3,70 a 3,33 a 3,75 a

9,40 a 17,50 a 17,75 a 16,75 a 13,75 a 14,60 a

10,90 a 10,92 a 13,00 a 12,54 a 11,00 a 12,82 a

3,47 a 3,78 a 3,56 a 3,75 a 3,41 a 3,83 a

8,60 a 15,50 a 21,25 a 25,30 a 16,75 a 13,40 a

10,92 a 10,97 a 14,32 a 12,77 a 11,07 a 12,94 a

3,55 a 3,81 a 3,56 a 3,86 a 3,46 a 3,87 a

8,00 b 14,00 b 20,25 ab 25,43a 17,12 ab 11,40 b
_ - - 13,40 a 11,49 a 12,92 a
_ - - 4,09 a 3,56 a 3,97 a
- - - 30,43 a 19,90 ab 7,00 b
- - - 14,16 a 11,85 a -

- - - 4,30 a 3,70 a -

- - - 32,00 a 24,00 a -
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Continuação do anexo 80.

Tratamentos

Tempo Variáveis Testemunha 25 kg' de PzOs 50 Kg de Testemunha 25 kg de 50 kg de 25 kg de 50 kg de 25 kg de 50 kg' de 50 kg. de 50 kg. de 50 kg de P1O5

(dias) Avaliadas (SFT) ha ' Pz05(SFT) + BSF P2O5 P2O5 P2O5 P2OS P2O5
(SFT) ha '
+

Nutrientes

adicionais

+ BSF

P2O5 P20s(FR) P205(FR) (FR)ha' +
ha' (SFT) ha '

+BSF

(SFT) ha '
+BSF

(SFT) ha '
+

Nutrientes

adicionais

(SFT) ha '
+

Nutrientes

adicionais

(SFT) ha '
+

Nutrientes

adicionais

+ BSF

ha"' ha*' +BSF nutrientes

adicionais +

BSF

300 Alt (cm) 14,46 a 15,05 a 14,40 a 15,06 a 15,41 a 15,74 a 14,73 a - - -
15,11a 12,86 a -

Dia (mm) 4,33 ab 4,15 ab 3,97 ab 4,22 ab 4,44 a 4,17 ab 3,44 b - - -
4,38 ab 3,74 ab -

Nf 33,37 a 27,25 ab 23,87 ab 27,25 ab 31,87 a 25,25 ab 12,00 b - - -
33,86 a 25,62 ab -

330 Alt (cm) 15,66 a 15,16 a 16,02 a 15,35 a 15,42 a 16,12 a 14,12 a - - - 15,30 a 13,19 a -

Dia (mm) 4,52 a 4,23 a 4,20 a 4,28 a 4,52 a 4,21 a 3,39 b - - - 4,40 a 3,80 ab -

Nf 37,5 ab 33,00 ab 32,87 ab 25,37 ab 36,87 a 25,00 ab 10,25 b - - -
36,14 a 26,12 ab -

360 Alt (cm) 16,27 a 15,29 a 16,31 a 16,21 a 15,77 a 16,68 a 14,12 a - - - 16,01 a 13,75 a -

Dia (mm) 4,54 a 4,32 a 4,27 a 4,28 a 4,58 a 4,39 a 3,40 a - - -
4,48 a 3,88 a -

Nf 40,14 a 30,50 ab 34,50 ab 33,30 ab 40,62 a 31,14 ab 12,00 b - - -
40,14 a 26,62 ab -

(-) Tratamentos perdidos ao decorrer do tempo.
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Anexo 81: Análise química analítica do solo para o experimento da Acariquara {Minquartia guianensis).

Variáveis medidas

Extração com KCI (N) Duplo ácido Extração com duplo ácido

Tratamentos PH
AN A M A 1 1^Ca Mg Al H K" 1 P Fe Zn Mn

H2O KCI Cmolc.Kg Mg.kg

Testemunha 3.77 3.75 0.12 0.02 0,80 0,83 21.00 2,71 403 2.10 1,30

25 kg ha*^ de P2O5
(SFT)T2

3.94 3.88 0,15 0,03 0.95 0.68 37.00 6.59 404 2.10 1,30

50 Kg ha"^ de PaOs
(SFT)

3.85 3.84 0,23 0,04 0.95 0,83 48,50 13,85 322 2.20 1,40

Testemunha

+ BSF

3.90 3.86 0,17 0,03 0,80 0,69 23,50 3,52 228 2,60 1,40

25 kg ha'^ de P2O5
(SFT) +BSF

3.62 3,60 0.47 0.12 0.95 0,78 63,00 9.00 230 2,80 1,90

50 kg ha'^ de P2O5
(SFT) +BSF

3.66 3,363 0.68 0,16 1.00 0,68 39.00 12,52 260 3.00 2,30

25 kg ha'^ de P2O5
(SFT) + Nutrientes
adicionais

3.98 3.95 2.88 0.73 0,25 0.66 26,00 6.95 242 2,70 2,60

50 kg ha'^ de P2O5
(SFT) + Nutrientes
adicionais

3,78 3.75 3.22 0,48 0,90 0.68 105,49 12.35 226 1,50 2.10

25 kg ha*^ de P2O5
(SFT) + Nutrientes
adicionais + BSF

3.85 383 3,26 0,30 0,70 0.74 74.00 7.37 216 1,50 1,90

50 kg ha"'' de P2O5
(SFT) + Nutrientes
adicionais + BSF

4.06 4,03 4,03 0,98 0,30 0,76 110.99 13,30 280 1,70 2,20

50 kg ha'^ de P2OS
(FR)

4.11 4,05 0,69 0,07 0.55 0,60 41,50 217,29 342 3,40 9.8

50 kg ha'^ de P2O5
(FR) + BSF

3.92 3,89 0,52 0,07 0,60 0,65 19,50 75,92 239 3.10 6.10

50 kg ha"^ de P2O5
(FR) + nutrientes
adicionais + BSF

3.90 3,89 2,82 0,19 0,30 0.66 71,50 196,45 317 2,80 7.00
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Anexo 82; Análise química analítica do solo para o experimento da Copaíba {Copaifera multijuga).

Variáveis medidas

Extração com KCi (N) Duplo ácido Extração com duplo ácido

Tratamentos pH Ca"" Mg"" 1 Al""" 1 H" K" 1 P Fe Zn 1 Mn
H2O KCI Cmolc.Kg Mg. kg

Testemunha 4,05 4.00 0,03 0,02 0,65 0,93 19,00 2,42 348 1,50 0,50

25 kg ha"^ de P2O5
(SFT)T2

3,95 3,94 0,11 0,03 0,70 0,88 60,50 5,84 114 1,80 0,50

50 Kg ha"' de P2O5
(SFT)

3.97 3,90 0,12 0,04 0,85 0,64 14,00 7,79 473 1,30 0,70

Testemunha

+ BSF

4,10 3,97 0,07 0,03 0,80 0,93 20,50 2,74 359 1,10 0,60

25 kg ha"' de P2O5
(SFT) +BSF

3,95 3,93 0,10 0,03 0,85 0,83 12,00 5,41 222 1,70 0,70

50 kg ha"' de P2O5
(SFT) +BSF

4,00 3,98 0,36 0,08 0,70 0,88 22,00 7,76 256 1,70 0,70

25 kg ha"' de P2O5
(SFT) + Nutrientes
adicionais

4,16 4,14 2,26 0,68 0,25 0,90 117,49 4,99 252 2,30 1,20

50 kg ha"' de P2O5
(SFT) + Nutrientes
adicionais

3,80 3,77 3,03 0,47 0,45 0,94 87,50 11,86 235 1,60 1,30

25 kg ha"' de P2O5
(SFT) + Nutrientes
adicionais + BSF

3,84 3,82 2,54 0,24 0,50 0,89 114,49 8,25 342 2,20 1,20

50 kg ha"' de P2O5
(SFT) + Nutrientes
adicionais + BSF

4,10 4,07 4,01 0,94 0,20 0,95 119,99 10,98 473 1,70 1,60

50 kg ha"' de P2O5
ÍFR)

4,27 4,03 0,36 0,03 0,65 0,69 71,50 140,42 304 2,80 6,20

50 kg ha" de P2O5
ÍFR) + BSF

4,16 4,05 0,38 0,04 0,65 0,69 27,00 106,54 379 2,50 5,20

50 kg ha" de P2O5
(FR) -1- nutrientes
adicionais BSF

3,91 3,90 3,38 0,27 0,30 0,76 85,00 184,07 422 2,40 6,90
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