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RESUMO

A política de desenvolvimento da Amazônia tem acelerado o processo de degradação da

cobertura florestal de terra firme e os impactos ambientais têm sido superiores á geração de

conhecimentos. A produção de mudas de espécies florestais é de fundamental importância para o

enriquecimento florestal nas áreas exploradas. Foram realizados dois experimentos de viveiro com

o objetivo de avaliar o uso dos microrganismos eficazes (E.M.), aliado a diferentes tipos de adubos

químicos e orgânicos, no desenvolvimento de mudas de sucupira amarela {Enterolobium

Schomburgkii Benth.) e sumaúma (Ceiba pentandra (L.) Gaertn). Os principais resultados obtidos

foram: as mudas cultivadas no latossolo da floresta mostraram um desenvolvimento superior às

mudas cultivadas em solo degradado. O tratamento capim + E.M. no solo da floresta foi letal para

as mudas de sucupira amarela. Os tratamentos NPK e NPK + E.M. proporcionaram os maiores

valores médios de crescimento das plantas nos dois tipos de solo e na maioria das variáveis

avaliadas. O efeito positivo foi proveniente da adubação com NPK, uma vez que os latossolos

utilizados apresentaram baixa fertilidade. Em condições de viveiro, o E.M. proporcionou

modificações positivas na composição química do solo de floresta. No entanto, essas

modificações pouco contribuíram para um melhor desenvolvimento das plantas.

Palavras chaves: Latossolo, Solo degradado, Fertilidade do solo

SUMMARY

The politics of Amazônia development has accelerated the process of degradation of the

forest covering the upland (terra firme) and the environmental impacts have been superior to the

generation of knowledge. The seediings production of forest species is of fundamental importance

for the forest enrichment in the explored areas. Two nursery experimente were accomplished with

the objective of evaluating the use of the effective microorganisms (E.M.) ailied to different types of

chemical and organic fertilizers on the development of seediings of Sucupira Amarela

{Enterolobium Schomburgkii Benth.) and Sumaúma {Ceiba pentandra (L.) Gaertn). The most

important resuits were: the seediings cultivated in the Oxisol of the forest showed superior

development when compared to those cultivated in the degraded Oxisol. The treatment grass +

E.M. in the soil of the forest was lethal for the sucupira seediings. The treatments NPK and NPK +

E.M. provided the largest average values of growth of the plants in the two soil types and in most of

the appraised variables. The positive effect was attributed the to NPK, once the soils presented low

fertility. In nursery conditions, E.M. provided positive modifications in the chemical composition of

the forest soil. However, those soil modifications did not contributo to a betier plant development.

Key words: Oxisol, degraded Soil, Fertility of the soil
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1. INTRODUÇÃO

O Brasil, detentor da maior área contínua de floresta tropical do planeta,

pode se tornar um dos principais produtores de madeiras tropicais do mundo,

caso se confirmem as previsões de esgotamento das reservas asiáticas no final

deste século (Silva, 1991). Na década de oitenta, registrou-se que a exploração

florestal na Amazônia teve uma participação significativa no crescimento das

áreas desmatadas da região (Higuchi et ai, 1985).

A produtividade da floresta é regulada por uma série de fatores

ambientais, incluindo a radiação, a temperatura, a água e a disponibilidade de

nutrientes. A produtividade das florestas, está diretamente relacionada com a

disponibilidade e retirada de nutrientes (Binkiey, 1986). O manejo da fertilidade do

solo através da manipulação de seus processos biológicos é muito importante

para a sustentabilidade de ecossistemas naturais e manejados (Swift, 1987). Com

o uso dos conhecimentos básicos adquiridos e a correta avaliação da capacidade

do solo em suprir nutrientes às plantas, pode-se, quando necessário, fazer a

adoção de práticas corretivas, incluindo possíveis adubações.

A Amazônia possui uma grande diversidade de espécies florestais e a

maioria dessas espécies carece de estudos que possibilitem viabilizar e assegurar

sua utilização racional nos processos de reflorestamento. Cada espécie pode

tolerar um determinado conjunto de condições ambientais favoráveis, e essas

condicionantes indicam, se a espécie tem uma ocorrência comum ou rara (Pires-

0'Brien & 0'Brien, 1995).

Embora a maioria dos solos da região amazônica possua um baixo

potencial de nutrientes como cálcio e potássio, ocorre o estabelecimento de

j  florestas primárias que abrigam uma grande biomassa e grande diversidade.
I  (Jordan, 1985). A alta produtividade de biomassa da floresta só é possível devido

3 uma alta eficiência no processo de reciclagem de nutrientes (Herrera et ai,

1978; Schubart et ai, 1984; Toledo & Navas, 1986; Sioli, 1991). A floresta

primária na Amazônia, em grande parte, está estabelecida sobre latossolos e

podzóiicos que apresentam potencialidade química natural reduzida, evidenciada



pela baixa soma de bases trocáveis, baixa capacidade de troca catiônica e

elevada saturação de alumínio (Teixeira & Bastos, 1989).

As diversas formas de uso da terra, principalmente pelas atividades de

mineração, de projetos agropecuários, de exploração florestal e de queimadas,

têm resultado em perdas de grandes populações de espécies arbóreas antes que

sejam conhecidas suas características silviculturais. De acordo com INPE (1998),

a taxa de desmatamento bruto na Amazônia Legal atingiu a marca de 29.059

km^.ano'\

Vários trabalhos de produção de mudas florestais têm sido desenvolvidos

incorporando-se ao substrato produtos químicos industrializados, com o intuito de

efetuar a reposição da cobertura vegetal; porém, a maioria destes com custo

elevado. Diante de uma crescente demanda do setor, devem ser buscados,

através de estudos científicos, métodos alternativos eficientes e de baixo custo,

que possam ser aplicados eficazmente na produção de mudas de espécies

florestais.

2. OBJETIVO GERAL

Estudar o efeito dos microrganismos eficazes (E.M.) no crescimento de

plantas de espécies florestais amazônicas e nos diversos substratos

condições de viveiro.

em

2.1. Objetivos específicos

Avaliar variações fisiológicas no crescimento de plantas em associação
com E.M.;

Avaliar a eficiência do uso de E.M. na produção de plantas florestais,

destinadas ao reflorestamento;

Estabelecer a influência do E.M. na produção de nódulos em Sucupira

amarela {Enterolobium schomburgkii) e Sumaúma (Ceiba pentandra).



Avaliar e comparar a eficácia dos tratamentos para a produção de mudas

de espécies florestais:

Avaliar a ação dos microrganismos na estrutura física e química dos

solos.

3. REVISÃO DA LITERATURA

3.1. Fertilidade dos solos da Amazônia

Na maioria dos solos ácidos de florestas tropicais, o fósforo é considerado

o principal nutriente limitante para o crescimento vegetal (Lathwell & Grove, 1986;

Vitousek & Denslow, 1986). Existem poucas informações de que florestas

tropicais naturais apresentem, como fator limitante ao desenvolvimento, a

quantidade de nutrientes (Lathwell & Grove, 1986; Proctor, 1995). Na Jamaica e

na Venezuela, adições de nitrogênio ou fósforo, ou ambos, aumentaram

significativamente o crescimento de troncos em florestas montanhosas (Tanner et

al., 1990; 1992). Na Malásia, foram observadas diferenças significativas no

crescimento de algumas espécies florestais plantadas em áreas adubadas após

corte seletivo, onde a camada superficial do solo foi removida, sugerindo que a

deficiência de nutrientes é o principal fator limitante afetando o crescimento inicial

das espécies em solos degradados (Naussbaum et al., 1995).

A fertilidade natural da maioria dos solos da Amazônia é baixa, com

sérios problemas nutricionais na superfície e subsuperfície (Demattê & Demattê,

1997) A complementação de um programa de recuperação da fertilidade do solo
na implantação de plantios é importante, através da incorporação de elementos

I  que propiciem condições favoráveis ao estabelecimento de mudas e que seja
j  economicamente viável (Braga & Tucci, 1997).

Estudos realizados em mata de terra firme ao norte de Manaus mostraram

que a maior concentração de microrganismos e nutrientes estão disponíveis na

parte superficial do solo, propiciando maior capacidade de mineralização (Ferraz

et al., 1998). A avaliação de área florestal submetida a corte seletivo de madeira

com médio impacto, mostraram a capacidade de recompor a vegetação através
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da regeneração natural. A retirada da cobertura vegetal sem utilização de técnicas

de manejo, seja pela exploração madeireira, pecuária, pela agricultura ou

mineração, causando processo de compactação do solo, reduz

consideravelmente a fertilidade e a população microbiana.

Na floresta tropical amazônica existem poucas informações experimentais

de respostas à adição de nutrientes, apesar dos solos serem geralmente

considerados deficientes em fósforo (Cochrane & Sanchez, 1982; Vitousek &

Denslow, 1986). Por outro lado, os diversos ecossistemas naturais amazônicos,

via de regra, não apresentam deficiências de nitrogênio (Salati, 1983). Uma das

poucas exceções são as várzeas (Furch & Klinge, 1989 apud Alfaia & Oliveira,

1997).

A biociclagem é essencial para a disponibilidade de nutrientes na solução

do solo, especialmente o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Os microrganismos

exercem ação "amenizadora" sobre estes fatores, através de seus efeitos na

disponibilidade e absorção de nutrientes e em alguns casos reduzindo o impacto

da fitotoxidez causada pelo excesso de metais como manganês e alumínio

(Siqueira & Moreira, 1997). A grande maioria dos efeitos microbiológicos sobre o

solo ocorre via matéria orgânica, que serve como substrato energético e fonte de

nutrientes (Siqueira eí a/., 1994).

3.2. Ocorrência natural de Microrganismos

Os microrganismos do solo podem ser classificados em decompositores e

sintetizadores, os quais formam grupos subdivididos em oxidativos e de

>  decomposição fermentativa, posteriormente dividido em fermentação útil

*  (fermentação) e fermentação prejudicial (putrefação). Os microrganismos
I  sintetizadores podem ser subdivididos em grupos tais como fixadores do N2

fixadores do carbono, etc. (Higa & Parr, 1994).

Os solos podem ser caracterizados de acordo com sua microfiora nativa
que executa reações da síntese de putrefação e fermentação e processos

zimogênicos. Na maioria dos solos, estas funções e as taxas de extensões são
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simultaneamente determinadas pelos tipos e números de microrganismos

associados envolvidos, os quais estão ativos em qualquer momento (Higa & Parr,

1994).

Os microrganismos solubilizadores de fosfato têm sido pouco estudados

na Amazônia (Sylvester-Bradiey et ai, 1982; Chagas Jr., 2000). Estudos estão

sendo realizados para evidenciar a participação desses microrganismos no

suprimento nutricional de plantas. Na Amazônia, o estudo de microrganismos tem

sido enfatizado para o grupo do rizóbio e das micorrizas arbusculares. Fungos

micorrízicos infectados em plantas de siratro, cultivadas em solo de pastagem

degradada, proporcionaram maior ocorrência de nódulos e aumentaram

significativamente o peso de matéria seca da parte aérea quando comparados

com a testemunha (Bonetti, 1984).

A ocorrência da bactéria rizóbio, em simbiose com leguminosas da

Amazônia, tem sido bastante estudada, pela sua importância na fixação de

nitrogênio (Moreira atai, 1992; Souza atai, 1994).

3.3 Conceito de Microrganismos Eficazes (E.M.): O papei e a aplicação

Teoricamente o E.M. foi concebido por Mokiti Okada, filósofo e

espiritualista japonês, em 1935. O conceito de Microrganismos Eficazes foi

desenvolvido pelo professor Teruo Higa da Universidade do Ryukyus, Okinawa,

Japão, desde 1983, com o propósito de utilizar o ecossistema natural a fim de

garantir a produção de alimentos sem produtos tóxicos (Higa, 1991; Higa &

Widiana, 1991a). O E.M. consiste de culturas misturadas beneficamente e

naturalmente em que microrganismos podem ser aplicados como inoculantes

para aumentar a diversidade microbiana dos solos e plantas. Pesquisas

mostraram que a inoculação de culturas com E.M. para o sistema de solo/planta

pode aumentar a disponibilidade dos minerais e melhorar a qualidade dos solos

aumentando a produtividade e a qualidade das plantações.



3.3.1. Características do E.M.-4

O E.M.-4 é um composto que contém mais de dez gêneros e oitenta

espécies de microrganismos com funções diferentes. Dentre os vários grupos

podem-se citar bactérias fotossintéticas, bactérias produtoras de ácido láctico,

leveduras, actinomicetos e fungos filamentosos, que através de mecanismos

especiais, coexistem dentro de um mesmo meio líquido, inoculados com um pH

controlado em 7,0 (meio neutro) e foram armazenadas em um pH igual a 8,5

(Higa, 1991; s/d). As enzimas, as substâncias bioativas, os aminoácidos, os

ácidos nucléicos, etc., produzidos pelas diversas espécies de microrganismos,

exercem, direta ou indiretamente, influência positiva no crescimento das plantas.

3.3.2. Função dos Microrganismos Eficazes

Vários estudos realizados com o E.M.-4 mostraram sua eficácia no

aumento qualitativo e quantitativo da produtividade agrícola, tais como

germinação, florescimento, frutificação e ativação do amadurecimento, reduzindo

os danos fisiológicos nas culturas. O E.M.-4 proporciona o uso eficaz dos

nutrientes do solo e, dessa forma, minimiza o emprego de fertilizantes; é usado

eficazmente com a matéria orgânica (matéria verde) não decomposta;
proporciona o aumento da fotossíntese; reduz os danos do solo ocasionados pelo

uso consecutivo; também atua como redutor de danos causados por pragas;

aumenta a agregação do solo; é importante na prevenção de ervas daninhas

devido à ativação da semente na emissão da radícula e no controle de

microrganismos fitopatogênicos (Fundação Mokiti Okada, 1998).
A função dos microrganismos benéficos é evidenciada pela sua

capacidade de fixação de nitrogênio atmosférico, decomposição de resíduos

orgânicos, supressão de patógenos no solo, reciclagem e aumento da

disponibilidade de nutrientes para as plantas, degradação de toxicantes, inclusive

praguicida, produção de antibióticos e outras combinações bioativas, produção de

moléculas orgânicas simples para absorção por planta, complexâo de metais

pesados para limitar a absorção pelas plantas, solubilizaçâo de fontes de
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nutrientes insolúveis e produção de polissacarídeos para melhorar a agregação

do solo (Fundação Mokiti Okada, 1998).

3.4. Importância da produção de mudas em viveiro

O sucesso de um empreendimento florestal está intimamente ligado à

qualidade da muda que vai para o campo (Silva, 1992).

O conhecimento das características do crescimento das mudas em viveiro

também é parte essencial no planejamento e no sucesso do plantio das espécies

florestais. A maior porcentagem de sobrevivência das mudas após o plantio

depende em grande parte da qualidade das mudas produzidas no viveiro, que

reduz o replantio; as mudas, com um bom crescimento, têm melhores condições

de competir com as plantas invasoras (Barbosa et ai., 1998).

A produção de mudas em viveiro permite comparar a rentabilidade de

métodos convencionais, que adotam o uso de substâncias químicas, com os

métodos alternativos que maximizam o uso da matéria orgânica disponível e

combinação de microrganismos. Pelas avaliações da qualidade nutricional das

mudas, pelas interações químicas, físicas, biológicas e microbiológicas que

acontecem neste sistema, este procedimento determinará o estabelecimento de

um plantio com melhor qualidade ambiental.

3.4.1. Adubação Química

Após 1950, houve um aumento na aplicação de fertilizantes e pesticidas e

a agricultura mundial atingiu uma taxa de produção superior à demanda de
alimentos em relação á explosão demográfica. Isto significa que o homem

contrariou o princípio da predição de Thomas Robert Malthus propalada no século
XIX. Antes do aparecimento dos fertilizantes químicos Malthus pressupôs que a

população aumentaria em escala logarítmica e o crescimento da produção de
alimentos aumentaria em progressão geométrica, porém, a oferta seria mais baixa

que a demanda.
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Levantamentos realizados por Nishio (1998) indicaram que o uso de

fertilizantes químicos aumentou significativamente o rendimento das plantações

agrícolas, mas eventualmente sua aplicação excessiva causou prejuízos à

produtividade dos solos e danos aos recursos hídricos.

Dentre os nutrientes principais para o crescimento dos vegetais estão o

nitrogênio, fosfato e potássio, sendo que os dois primeiros elementos podem ser

compensados pelo uso de microrganismos. Alguns microrganismos são os únicos

seres vivos que podem fixar nitrogênio atmosférico (Nishio, 1998).

3.4.2. Adubação orgânica

Novas alternativas para reduzir o custo na produção de hortaliças em

solos de baixa fertilidade foram pesquisadas por Oliveira & Paiva (1985), o

cupinzeiro e o esterco de galinha foram usados como uma alternativa viável para

a adubação de alface nas áreas de terra firme na Amazônia.

Os solos do tipo solo degradado textura argilosa, estruturalmente

alterados pela redução da matéria orgânica devido a cultivos inadequados de

Passiflora edulis, P. flavicarpa, receberam aplicações extensivas de calcário e

adubações com matéria orgânica. Houve uma melhora sensível nas suas

condições físicas e biológicas, especialmente em relação à umidade, ao

aquecimento, à infiltração de água e ao desenvolvimento da mesofauna do solo,

tornando-o, assim, mais adequado ao cultivo (Luizão, 1985).

Uma grande diversidade de espécies florestais é requerida dentro de um

processo de reflorestamento. Sugere-se exclusivamente a adição de matéria
orgânica e inoculação com microrganismos ao substrato visando oferecer
condições mais naturais e favoráveis ao estabelecimento das mudas no campo
(David Arkcoll, dados não publicados). A porção do substrato envasado, rico em
matéria orgânica e microrganismos, também tem função de propiciar a aceleração
e restruturação do solo no campo.
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3.4.3. Adubação mícrobioiógíca

Os solos são classificados, em sua maioria, com base em suas

características químicas, físicas e mineralógicas. A melhor qualidade de um solo

normalmente é caracterizada pela diminuição da densidade, erosão e aumento do

conteúdo de matéria orgânica. Enquanto estes fatores são indicadores

importantes de potencial produtivo do solo, há necessidade de prestar maior

atenção em suas propriedades biológicas devido a sua importância nas

interelações. Pesquisas são necessárias para identificar e quantificar indicadores

biológicos e ecológicos fidedignos e previsíveis da qualidade dos solos. Os

possíveis indicadores poderiam incluir o total da diversidade de espécie ou

diversidade genética de microrganismos no solo, bem como insetos e animais

(Reganold et ai., 1990; Parr et ai, 1992 Apud Higa & Parr, 1994).

Avanços sobre o conhecimento da microbiomassa do solo têm sido

evidenciados por vários autores, através do uso de técnicas moleculares e o

desenvolvimento de procedimentos para a determinação de sistemas simbióticos

(Farias & Oliveira, 1994).

Inúmeras associações de microrganismos e plantas são citadas na

literatura. A mais conhecida é a Leguminosas-rizóbio; a bactéria provoca a

formação de nódulos, que são concreções e expansões de células das raízes,

centro de fixação e distribuição do nitrogênio não fixado. A principal forma de

adição de nitrogênio exógeno aos diferentes sistemas da natureza tem sido

através da fixação biológica, através da ação dos microrganismos (Ruschel, 1985;

Larcher, 1986).

Experiências em viveiro com E.M. combinados com tipos diferentes de

matéria orgânica, tais como casca de arroz, bagaço de cana, sabugo de milho,
esterco de galinha, estrume de vaca, têm sido as principais formas de
fornecimento de nutrientes e energia aplicados com sucesso em diferentes tipos

de culturas de ciclo curto, como alternativa de aumentar a eficiência dos

microrganismos incorporados ao solo.

A  incorporação de microrganismos eficazes nos substratos tem

proporcionado, em áreas exauridas por intensas culturas anuais, o
9



restabelecimento da qualidade faunística e tem melhorado a estruturação do solo

(Nishio, 1998).

3.5 Análise de crescimento das mudas

O crescimento é definido pelo aumento irreversível do tamanho,

especialmente do material protoplasmático. De modo geral, esse crescimento é

promovido nas plantas por um número limitado de células meristemáticas (Reis &

MuHer, 1979).

A análise de crescimento se baseia, fundamentalmente, no fato de que

cerca de 90%, em média, da matéria seca acumulada pelas plantas ao longo do

seu crescimento, resulta da atividade fotossintética. O restante é obtido através

da absorção de nutrientes minerais do solo (Benincasa, 1988).

Embora a maioria das medidas fisiológicas seja feita instantaneamente, o

estabelecimento de uma muda plantada é o produto de muitos fatores que

interagem em períodos significativos de tempo. A análise de crescimento prevê

um método de integrar respostas fisiológicas no crescimento de plantas durante

um período sob condições ambientais diferentes. Assim, fornece uma ferramenta

poderosa para avaliar o crescimento inicial das mudas. As respostas das plantas

arbóreas jovens ao aumento do estresse ambiental leva a um determinado grau

de aclimatação àquele estresse. A habilidade de uma espécie arbórea em resistir

às mudanças das condições ambientais determinará a sua amplitude ecológica e

sua capacidade em sobreviver e crescer dentro de certa faixa de condições

ambientais. Entende-se como aclimatação as mudanças no metabolismo ou no

padrão de desenvolvimento de uma planta em resposta às mudanças nas
condições ambientais (Morgolis & Brand, 1990).

Trabalho realizado por Piha-Rodrigues et al. (1990) classifica as espécies

florestais pela estratégia de estabelecimento submetidas às variáveis ambientais,
como água, luz, temperatura e exigências nutricionais. Estes requisitos são
indispensáveis para avaliar e maximizar o crescimento de plantas. Dentro de um

processo de ocupação, as espécies florestais estão agrupadas em pioneiras,
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oportunistas e clímax, por apresentarem comportamentos distintos nas principais

fases de seu ciclo de reprodução e estabelecimento. Durante a reposição da

cobertura vegetal, deve-se eleger espécies dos diversos grupos sucessionais.

3.6 Considerações finais

Os solos da Amazônia apresentam baixa fertilidade natural, sendo esta

característica, um fator limitante para o plantio em áreas degradadas. O uso de

matéria-prima alternativa para produzir mudas em substrato enriquecido pode

possibilitar a recuperação das propriedades físicas e químicas do solo criando

condições favoráveis ao estabelecimento de mudas florestais em áreas carentes

de reflorestamento.

A adubação química tem mostrado excelentes resultados na produção de

mudas em viveiro, porém de custo elevado, e quando levadas ao campo observa-

se baixa sobrevivência das plantas com o passar do tempo

A incorporação de material orgânico-microbiológico ao solo adicionado

aos nutrientes parece uma combinação adequada propiciar o desenvolvimento de

mudas saldáveis e simultaneamente melhorar as características do solo.
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5.1. INFLUÊNCIA DA ADUBAÇÂO BIOLÓGICA, ORGÂNICA E MINERAL NO
CRESCIMENTO DE MUDAS DE SUCUPIRA AMARELA {Enterolobium
SCHOMBURGKU Behth.), EM CONDIÇÕES DE VIVEIRO NO AMAZONAS.

Mary Jane Brandão de ALMEIDA ; Luiz Antonío de OLIVEIRA.

RESUMO

A política de desenvolvimento da Amazônia tem acelerado o processo de degradação da

cobertura florestal de terra firme e os impactos ambientais têm sido superiores à geração de

conhecimentos. A produção de mudas de espécies florestais é de fundamental importância para o

enriquecimento florestal nas áreas exploradas. Foi realizado um experimento de viveiro com o

objetivo de avaliar o uso dos microrganismos eficazes (E.M., produto microbiológico da Fundação

Mokiti Okada) aliado a diferentes tipos de adubos químicos e orgânicos no desenvolvimento de

mudas de sucupira amarela. Os principais resultados obtidos foram: as mudas cultivadas no

latossolo da floresta mostraram um desenvolvimento superior às mudas cultivadas em solo

degradado. O tratamento Capim + E.M. no solo da floresta foi letal para as mudas de sucupira

amarela. Os tratamentos NPK (T4) e NPK + E.M.(18) apresentaram os maiores valores médios

nos dois tipos de solo e na maioria das variáveis avaliadas. Em condições de viveiro, o E.M.

proporcionou modificações positivas na composição química dos dois solos. No entanto, essas

modificações pouco contribuíram para um melhor desenvolvimento das plantas.

Palavras chaves: Latossolo, Solo degradado, Fertilidade do solo

SUMMARY

The politics of Amazonian development has accelerated the process of degradation of

the "terra firme" (upland) forest, and the environmental impacts have been superior to the

generation of knowledge. The seediing production of forest species is of fundamental importance

for the forest enrichment in the explored areas. A nursery experiment was accomplished with the

objective of evaluating the use of the effective microorganisms (E.M., microbiological product of

Mokiti Okada fundation) ailied to different types of chemical and organic fertilizers in the "sucupira

amarela" seediing development. The main resuits obtained were: seediings cultivated in the Oxisol

of the forest showed a superior development to those cultivated in the degraded Oxisol. The

treatment grass + E.M. in the soil of the forest was lethal for the sucupira amarela seediings. The

treatments NPK (T4) and NPK+E.M. (TB) presented the largest values in the two soil types and in

most of the appraised variables. In nursery conditions, E.M. provided positive modifications in the

chemical composition of the two soils. However, these modifications littie contributed to a better

development of the plants.

Key-words: Oxisol, degraded soil, soil feitility.
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INTRODUÇÃO

O estado do Amazonas está na maior porção de floresta tropical úmida

em solo brasileiro, apresentando a menor área de cobertura vegetal degradada

(IMPE, 1998). A utilização racional de terras com floresta tropical da Amazônia

ainda intacta, representa uma meta de longo prazo na política florestal para a

região. A política de desenvolvimento da região amazônica, apoiada por

incentivos, tem acelerado o processo de degradação da cobertura florestal de

terra firme da região (Alencar ef a/., 1979; GT II, 1997).

As práticas de manejo que estimulem a deposição e produção

diversificada de material vegetal nas camadas superiores dos solos, e que

propiciem a manutenção do funcionamento do sistema biológico, devem ser

incentivadas, visando o uso sustentado dos solos da Amazônia (Oliveira, 1991;

Luizão et ai, 1999),

Considerando que a fertilidade do solo depende da manutenção da

cobertura vegetal, a exposição do solo às intempéries acelera o processo de

lixiviação de seus elementos organo-minerais, (Schubart etal., 1984).

A necessidade de recuperação de ecossistemas tem despendido um

esforço no conhecimento das exigências edafoclimáticas e nutricionais das

diversas espécies florestais, considerando que os impactos têm sido superiores à

geração de conhecimentos. (Piha-Rodrigues etal., 1990; Costa & Pina-Rodrigues,

1996).

Vários conceitos foram propostos para contribuir satisfatoriamente na

recomposição de áreas antropizadas. A presente proposta está embasada no

princípio básico de adicionar ao substrato um composto de microrganismos,

juntamente com matéria verde abundante na região, tendo por finalidade, induzir

o aumento da biomassa microbiana do solo. Dessa forma, estimula-se a liberação

natural dos macronutrientes necessários ao estabelecimento de plantios.

Este estudo visa acompanhar o crescimento em viveiro da espécie

florestal sucupira amarela (Enterolobium schomburgkll (Benth) Benth. submetida

a tratamentos variados, destinando-se à recuperação de áreas degradadas.
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MATERIAL E MÉTODOS

Delineamento Experimental

Utilizou-se um arranjo fatorial 2x8 (dois tipos de solo x oito materiais

organo-mineral-microbiológico) em bloco casualizado, num total de 16

tratamentos. Cada tratamento constou de 28 saquinhos contendo, cada um,

cerca de 2 kg de substrato e uma planta.

Tratamentos

Foram utilizados, como substrato, Latossolo amarelo sob floresta e de

área degradada compondo cada um, uma testemunha (TI) e os seguintes

tratamentos: Liteira (T2), E.M. (13), N.P.K. (T4), Capim verde + N.P.K. (T5), Liteira

+ E.M. (76), Capim verde + E.M. (77), N.P.K. + E.M.(78).

Os microrganismos eficazes (E.M.-4) utilizados na composição dos

tratamentos foram obtidos por doação da Fundação Mokiti Okada, em Ipeúna-SP.

O capim colonião {Panicum maximum) foi coletado no campus do INPAA/-8. O

solo da camada superficial da floresta foi proveniente de uma floresta secundária

de aproximadamente 20 anos, localizada na BR-174, KM 45 na Estação

Experimental de Silvicultura Tropical -E.E.S.T. O solo degradado foi retirado da

área adjacente á reserva E.E.S.T. e as sementes foram obtidas na Coordenação

de Pesquisas em Silvicultura Tropical - CPST/INPA, provenientes da Reserva

Florestal Adolpho Ducke.

Para análise do solo adotaram-se os procedimentos recomendados por

EMBRAPA (1997), não foi possível determinar as características da densidade

aparente da testemunha (71) do solo da floresta e do solo degradado nos

tratamentos 74 e 78.

Semeadura

As sementes de E. schomburgkii apresentam dormência tegumentar

necessitando de tratamento pré-germinativo com ácido suifúrico por 5 minutos

para obter até 98% de germinação (Souza & Varela, 1989). Aplicou-se o

tratamento pré-germinativo recomendado para aumentar e uniformizar a
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germinação e, em seguida, efetuou-se a semeadura em substrato contendo areia

lavada.

Preparo dos solos

Os solos utilizados na composição dos substratos foram peneirados em

peneira circular e a matéria orgânica passada em triturador elétrico. Cada

tratamento foi misturado em uma betoneira para homogeneizar a compostagem.

As compostagens foram colocadas em tanque de amianto durante dois

meses para permitir o tempo necessário ao processo de fermentação da matéria-

prima incorporada.

Repicagem

Após um mês da germinação na areia, as mudas apresentaram formação

normal (Albuquerque, 1993). Procedeu-se à repicagem simultânea em todos os

tratamentos para garantir que as modificações apresentadas a partir da

repicagem fossem por influência dos tratamentos. Foi realizada uma amostragem

inicial com cinco plantas de cada espécie para obter o valor de referência,

atribuindo-se a esse estádio como época de controle. Portanto, a amostragem foi

representativa para todos os tratamentos por espécie.

Foi plantada uma muda em cada embalagem de saco plástico com

capacidade para dois kg de substrato. A adubação com NPK e E.M. foi feita

usando-se 130 mL de uma solução contendo os microrganismos e/ou o adubo por

planta aplicada a cada quinze dias. A dosagem adotada foi a recomendada pelos

fabricantes (3mL NPK (04:16:08):lOOOmL água e/ou ImL E.M. : 500mL água),

durante toda a manutenção do experimento. O total de NPK adicionado por planta

(em 2kg de solo) durante todo o experimento foi de 0,1872g de N, 0,7488g de P e

0,3744g de K.

Caracterização do viveiro

O viveiro possui canteiros medindo 10 x 1.0 x 1.2 m, com cobertura

superior e lateral de telas poliolefinas de cor preta (sombrite) com 50% de

sombreamento e sistema de irrigação por aspersão mecânica duas vezes ao dia
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As parcelas foram agrupadas por tipo de tratamento, sendo que a distância entre

os tratamentos foi de 0,50 m.

Amostragem do Experimento

O experimento foi amostrado em quatro épocas distintas, a primeira no

dia da repicagem em viveiro, aos 61, 124 e 185 dias. Em cada coleta foram

avaliadas cinco plantas de cada tratamento. O crescimento foi estudado através

de dimensões lineares, dimensões superficiais, peso e número de unidades

estruturais (Benincasa, 1988; Hunt, 1990).

Os dados foram analisados através do programa estatístico SAS. Em

cada avaliação foram coletadas cinco plantas avaliadas por parcelas subdivididas

"split plot" (Pimentel Gomes, 1985; Queiroz, 1998). A normalidade dos dados foi

comprovada pelo teste de Shapiro Wilk (Dias, 1995). Procedeu-se à Análise de

Variância (ANOVA) para verificar as diferenças significativas entre os tratamentos

e teste de significância de Tukey (p < 0,05) para comparar as diferenças de

médias entre tratamentos.

Variáveis avaliadas na planta

A contagem do número de folhas dessa unidade estrutural foi feita em

termos absolutos referente à existência de folhas presentes no dia de cada

avaliação, desconsiderando se haviam folhas caídas ou novas.

Medidas lineares como altura do caule e comprimento da raiz, foram

realizadas com o auxílio de uma trena com escala milimétrica e capacidade de

alcance até dois metros. Para altura do caule, considerou-se a distância entre o

ápice até faixa que iniciava a presença de raízes secundárias. Para o

comprimento das raízes considerou-se a faixa de interface caulinar com presença

de raízes secundárias até o extremo do segmento mais longo do sistema

radicular.

O diâmetro do caule foi medido no ponto de interface raiz/caule com um

paquímetro digital de precisão milimétrica, Mitutoyo.
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Devido ao tamanho mínimo dos folíolos, bem como às características

ditas sensitivas das folhas desta espécie, tornou-se proibitivo o uso convencional

do medidor de área foliar. A área foliar foi estimada através da relação existente

entre o peso e área de algumas folhas selecionadas ao acaso imediatamente

após a coleta da planta. Folhas do estrato inferior, médio e superior da planta,

foram selecionadas aleatoriamente entre os tratamentos, para que a amostra

fosse representativa da espécie.

Foram cortados 21 pedaços de papel adesivo transparente com área de

8x15 cm, os quais foram pesados individualmente. Posteriormente os follolos e a

nervura principal foram espalhados na superfície aderente e pesados para

conhecer, pela diferença, o peso da folha representada. Em seguida foram

tomadas as medidas da superfície através do medidor de área foliar portátil,

modelo LI-3000A.

Os valores obtidos foram analisados com auxilio do programa estatístico

Systat versão 5.0. O modelo ajustado apresentou um coeficiente de determinação

r^ = 0.975, e o erro padrão de estimativa igual a 43,89%, sendo a constante e a

variável independente altamente significativa, p=0,037 e p= 0,00 respectivamente,

a qual ficou assim defina: Área foliar = 39.634+ 91.247 x peso da folha fresca.

1000
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^  ̂ ^
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Peso da folha esquematízada (g)

Figura 1. Representação do modelo desenvolvido para calcular a área foliar de
Sucupira amarela.
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Parâmetros de Crescimento da Planta

Taxa de crescimento relativo:

TCR= [(log Pst2 - iog Psti) / (t2 - ti) ] x 1000= mg.g"\dia"''

Taxa de Assimilação Líquida:

TAL= [(Pst2-Psti) / (t2-ti)] [lnA2-lnA^) / (A2-Ai)]x1000 = mg.dm'^.dia"^

Razão da área foliar

Raf(2) [(Ai/Psti) + (A2/Pst2)]/2 = dm^g"^

Área foliar específica

Afe (2) [Ai/Psfi) + (A2/Psf2)]/2 = dm^g"^

Razão do peso da folha

Rpf = [(Psfi/Psti) + (Psf2/Pst2)]/2 = g.g-^

Psti = Peso total da matéria seca da planta um no tempo um

Pst2 = Peso total da matéria seca da planta um no tempo dois

Al = Área da folha medida no tempo um

A2=Área da folha medida no tempo dois

t1= dia da coleta atual (tempo um)

t2= dia da coleta subsequente (tempo dois)

Psf1= Peso da matéria seca da folha no tempo um

Psf2 = Peso da matéria seca da folha no tempo dois
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RESULTADOS E DISCUSSÃO.

A adição de E.M. nos solos resultou em melhorias substanciais em suas

qualidades químicas (Tabela 1). Comparando-se T1 com T3 no solo de floresta,

por exemplo, observou-se uma elevação do pH, bem como os teores de Ca, Mg,

P, Zn, Mn e Cu. Resultado muito semelhante foi observado nesse solo

comparando-se os tratamentos com NPK, (T4) e NPK com E.M. (T8). Nesse

caso, além dos elementos citados acima, o teor de K também foi beneficiado pela

adição do E.M..

No solo de área degradada, a adição apenas de E.M. não resultou

em benefícios, talvez porque as reservas dos nutrientes totais estejam baixas,

devido ao processo de degradação. No entanto, ao se adicionar liteira ou

adubação, percebe-se que nessas situações, a adição do E.M. favorece a

disponibilidade de alguns nutrientes e melhora as qualidades químicas do solo.

Observou-se também, alguma mudança positiva ou negativa do E.M. na

densidade aparente das amostras dos solos (Tabela 1).

Essa contribuição positiva do produto E.M. está relacionada com as

atividades biológicas dos microrganismos que o compõe. O E.M.-4 é um

composto que contém mais de dez gêneros e 80 espécies de microrganismos

com funções diferentes. Dentre os vários grupos podem-se citar bactérias

fotossintéticas, bactérias produtoras de ácido láctico, leveduras, actinomicetos e

fungos filamentosos, que através de mecanismos especiais, coexistem dentro de

um mesmo meio líquido, inoculados com um pH controlado em 7,0 (meio neutro)

e armazenadas em um pH igual a 8,5 (Higa, 1991;). As enzimas, as substâncias

bioativas, os aminoácidos, os ácidos nucléicos, etc., produzidos pelas diversas

espécies de microrganismos, exercem, direta ou indiretamente, influência positiva

no crescimento das plantas (Higa, 1991).
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Tabela 1. Características química e física de dois latossolos da Amazônia

acrescidos de material orgânico, químico e microbiológico.

TI T2 13 14 15 15 17 15

Parâmetro Testeminta üteira EM. N.P.K. CV+NPK Lit.+ EM CV + EM NPK+EM

SF 1  SD SF 1  SO SF 1  SD SF 1  SD SF 1  SD SF 1  SD SF 1  SD SF 1  SD
pHíHíO) 5.01 5.37 4.89 4.98 6.68 5.06 4.83 4.45 6.3/ 6.8 6.28 5.65 6.89 6.74 6.38 4.71

pKKQ) 4,16 4,39 4.05 422 5.96 4.35 3.95 423 5.8 5.88 5.58 4.79 6.06 6.01 5.47 428

Cá^(cmmolc/kg) 0,44 0.2 1.12 0.2 7.42 021 02 0.04 329 0.56 4,82 22 3.78 1.58 4.16 0.11

Mg^(cTTYnolc/kg) 0,04 0.01 0.09 0.04 025 0.03 0.03 0.02 0.3 0.1 024 029 0.3 0.3 0.22 0.02

Ar^(cmmo(c/kg) 0.1 0.4 0.35 0,5 0 0.35 0.95 0.6 0 0.1 0 0 0 0 0 0.4

hTfcmmoldkg) 0,41 02 0.39 0.19 0.05 0.06 0.15 0.14 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.09 0.05 02

K^(cmmo(c/kg) 0,05 0,03 0.05 028 0.1 0.03 0.06 0.73 0.71 1.6 0.14 02 1.07 0.74 0.14 0.09

P(mgrtíg) 6,36 1.74 13.75 124 20.82 0.74 16.91 0.71 73.68 25.28 159.9 825 112.7 20 197.7 4.69

Fè(mgfkg) 187,1 55.7 238.6 65.6 17D.1 624 191 58.9 451.9 364.6 243.1 56.1 454.5 267 236.9 53.6

2h(mgíkg) 0,5 0.1 0.9 0.1 9.9 0.1 1.6 0.1 5.5 0.2 4.6 3.9 5.9 0.6 5.4 4.9

Mn{mg/kg) 4 3.9 4.4 42 11.9 4 4.1 4.1 6.6 5.2 7.9 4.3 7.2 5.1 8.6 4.1

Cu (mg/kg) 0.8 0.7 1 0.9 5 0.8 1.4 0.9 2.8 1.4 25 0.9 2.4 1.4 4.8 1.7

Repetições densidade aparente

1 -
1.39 1.66 155 1.9 1.6 1.35 1.41 15 1.32 1.52 1.34 1.61 -

2 -
1.63 1.69 1.48 1.73 1.64 122 1.48 1.49 1.33 1.51 1.24 1.56 -

3 -
1.49 1.72 1.36 1.76 1.6 1.27 1.34 152 1.33 1.39 1.19 1.54 -

Méda - 1.5 1.69 1.46 1.8 1.62 1.28 1.41 15 1.33 1.47 126 1.57 -

Desvio padião
-

0.12 0.03 0.09 0.09 0.02 0.07 0.07 0.02 0..01 0.07 0.07 0.03 -

Coef. Variação
-

7.86 1.7 6.45 5.15 129 5.15 5.02 1.03 0.58 4.98 5.76 222
-

SF= solo da floresta, SD= solo degradado

Ao final de 185 dias, a altura do caule da sucupira amarela apresentou

variação significativa em resposta aos tratamentos (Tabela 2). O tratamento que

proporcionou maiores alturas dos caules foi o com NPK, seguido pelo NPK com

E.M.. O pior tratamento quanto a essa característica das plantas foi o com a

adição de capim verde com E.M. sendo, inclusive, estatisticamente inferior à

testemunha. Esses resultados, de uma certa forma, já eram esperados, pois

pesquisas nos solos ácidos e de baixa fertilidade mostram que a adubação com

NPK proporciona aumentos substanciais no desenvolvimento das culturas

(Nicholaides et ai, 1983; Oliveira & Paiva, 1985; Oliveira et ai, 1992). O efeito

negativo do capim verde no crescimento das plantas pode ser explicado pelo

processo de decomposição causado pela sua adição no solo, que pode ter

estimulado o crescimento de algum microrganismo patogênico, resultando em

morte das plantas no solo de floresta nas mudas coletadas aos 61 e 185 dias e

pouco desenvolvimento nas mudas coletadas aos 124 dias. Apesar do longo
28



tempo de incubaçào, seus efeitos de decomposição ainda causaram esse efeito

negativo, indicando não ser recomendável sua utilização para a produção de

mudas dessa espécie.

Ao se analisar o desenvolvimento geral das plantas durante o período

experimental, observou-se que seus crescimentos foram estatisticamente

crescentes entre as épocas de coletas de dados, havendo no entanto, um maior

incremento entre 61 e 124 dias, quando as plantas tiveram um incremento médio

em altura de 54,95%, equivalentes a 9,77 cm (Tabela 2). É possível que essa

diminuição de incremento em altura a partir dos 124 dias esteja relacionada com

alguma deficiência dos solos em alguns elementos, como o Ca, Mg e

micronutrientes, que se mostraram baixos na análise desses solos (vide dados

em material e métodos). Essa hipótese é reforçada ao se comparar a altura dos

caules das plantas nos dois solos. A partir dos 124 dias, as alturas médias das

plantas do solo sob floresta foram estatisticamente superiores às do solo

degradado.

Os presentes dados reforçam pesquisas de outros autores (Toledo &

Serrão, 1982; Nicholaides et aL, 1983), de que as áreas de solos degradados da

Amazônia ficam com seus graus de fertilidade abaixo dos encontrados nos solos

sob floresta.

Aos 124 dias, as mudas de sucupira amarela tratadas com E.M., NPK,

Liteira + E.M. e NPK + E.M. cultivadas em solo da floresta, alcançaram o tamanho

ideal (25 a SOcm) recomendado para plantio no campo. Neste mesmo período,

apenas o tratamento NPK + E.M. das plantas cultivadas em solo degradado

atingiu o tamanho recomendado.

Com relação ao efeito da adição do E.M. (comparações entre tratamentos

T1-T3, T2-T6, T4-T8), ao final do experimento, não se observaram diferenças

estatísticas entre eles nas médias dos dois solos. No entanto, a adição desse

produto no solo de floresta favoreceu a altura das plantas (comparação entre os

tratamentos TI e T3) (Tabela 2).
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Tabela 2. Altura do caule (cm) de plantas de sucupira amarela, submetidas a

tratamentos variados, cultivadas no viveiro em dois latossolos da Amazônia.

0 Dia - início (2) 61 Dias 124 Dias 185 Dias

Trat.( 1) Solo da

floresta

Solo

deoradado

Média Solo da

floresta

Solo

degradado

Média Solo da

floresta

Solo

deqradado

Média Solo da

floresta

Solo

detiradado

Média

T1-Testem 5,8 5.8 5.8 A 7.8 bx 6,9 bcx 7.4 AB 9.7 dx 11,9 bcdx 10.8 E 12,9 dex 19,8 abcdx 16,4 C

T2-LitBra 5,8 5.8 5,8 A li.Sabx 11,3 abx 11.3 AB 24.1 bcx 16.0 bx 20.0 CD 27,4 cdx 24.2 abcx 25,8 BC

TJ-EM. 5.8 5.8 5,8 A 14,9 ax 9,9 abcy 12,4 A 25,0 bcx 15,9 by 20.4 CD 34,8 bcx 15,9bcdey 25,3 BC

T4-t«< 5.8 5.8 5,8 A 14.7 ax 9,1 abcy 11.9 A 36.1 ax 24,0 ay 30.0 AB 54,0 ax 27.1 aby 40,5 A

T5-CV+NPK 5.8 5.8 5,8 A 11.6 abx 7.1 bcy 9.3 AB 20.8 cx 6,6 dy 13.7 DE 23,4 cdx 8.14 dey 15,7 CD

TB-üL+EM 5,8 5,8 5.8 A 11,6abx 10,7 abcx 11,1 AB 30.8 abx 14,9 bcy 22.8 BC 35,9 bcx 12,9 cdey 24,4 BC

T7-CV+EM 5.8 5,8 5.8 A 0 cx 12,4 ay 6.2 B 6.8 dx 8.0 cdx 7.4 E Oey 7,3 bx 3,6 D

TB-tvPK+EM 5.8 5.8 5.8 A 13,1 ax 6.7 cy 9,9 AB 35.3 ax 29,6 ax 32,4 A 45,1 abx 28,3 ay 36,7 AB

Solos no 5.8 X 5,8 X 10,6 X 9.3 X 23,5 X 15.8 y 29,2 x 17,7 y
período

Tratamentos

no período 5,8 Z 9.95 W 19,72 Y 23,58 X

Médias com letras iguais dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
a.b.c.d.e,: Diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A,B,C,D,E,F: Diferem médias das
colunas dos tratamentos; x.y Diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas.; X,Y,W,Z:
Diferem média dos tratamentos em épocas nas linhas
(1) Tratamentos:(T1)Testemunha; (T2)Uteira;(T3)E.M.; (T4)N.P.K.; (T5)Capim com N.P.K.; (T6)Liteira com

E.M.; (T7)Capim com E.M.; (T8)N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiro nos diversos tratamentos.

O comprimento das raízes da sucupira amarela (Tabela 3) foi influenciado

pelos tratamentos, de uma forma semelhante à das alturas dos caules. Houve

também uma diferença estatística entre os solos, com o de floresta

proporcionando maiores crescimentos que o da área degradada e o maior

incremento foi observado aos 61 dias após o dia da repicagem. Neste período, as

raízes alcançaram 64,28% do tamanho final. Esse resultado indica que a raiz

desta espécie aumenta mais rapidamente na fase inicial do crescimento.

Quanto aos efeitos dos tratamentos, o com capim verde e E.M.

proporcionou os piores crescimentos, pelas mesmas razões explicadas,

referentes aos caules. No caso das raízes, mesmo com a adição de NPK, o efeito

do capim verde não deixou de atuar, embora de forma menos acentuada. Os

demais tratamentos proporcionaram crescimentos radiculares semelhantes

estatisticamente.

A adição do E.M. também não favoreceu o crescimento radicular

(comparações entre os tratamentos T1-T3, T2-T6 e T4-T8) tanto nas médias

gerais como dentro de cada solo (Tabela 3).
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É  importante frisar, que nos solos ácidos e de baixa fertilidade, o

crescimento radicular é de suma importância para as plantas absorverem os

poucos nutrientes presentes (Baligar & Fageria, 1997). Dentro desse contexto, a

habilidade das espécies em formarem associações positivas com microrganismos

do solo, como as micorrizas arbusculares e rizóbia torna-se importante. Bonetti

(1984) observou incrementos superiores a dez vezes em siratro, ao inoculá-lo

com micorrizas arbusculares. Nâo foi possível avaliar as micorrizas no presente

estudo, no entanto, foi possível avaliar a nodulação induzida por rizóbia.

A capacidade de nodulação de Sucupira amarela na regeneração natural

e no viveiro foi comprovada por Moreira et ai (1992) ao avaliar a ocorrência de

nodulação em 172 legumínosas da Amazônia em indivíduos adultos e jovens.

No experimento com solo sob floresta, a maior quantidade de nódulos foi

encontrada no tratamento NPK, com diferença acentuada entre os tratamentos, e

em solo degradado a simbiose foi mais eficiente com a testemunha e no

tratamento com liteira (Tabela 4). Estes resultados confirmaram a intensidade

variável na produção de nódulos por E. schomburgkii (Souza et ai, 1994),

havendo uma diferença acentuada no resultado entre os tratamentos e os dois

solos.

Estudos similares confirmam que a textura do solo, acidez e baixa

fertilidade natural, limitam o estabelecimento da nodulação em legumínosas

(Amorim & Oliveira, 1993; Souza et ai 1994; Moreira, 1997).
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Tabela 3. Comprimento da raiz(cm) de plantas de Sucupira Amarela, submetidas

a tratamentos variados, cultivadas no viveiro em dois latossolos da Amazônia.

TtBt. (1)

0 Dia - inicio (2) 61 Dias 124 Dias 185 Dias

Solo da Solo Média Solo da Solo Média Solo da Solo Média Solo da Solo Média

floresta degradado floresta degradado floresta degradado floresta degradado

Tl-Testem. 4.06 4.06 4.06 A 33.2 ax 33.0 ax 33.1 A 42.8 ax 39.8 ax 41.3A 50.0 ax 37.6 aby 43.8 A

T2-Liteira 4.06 4.06 4.06 A 30.6 ax 33.4 ax 32.0 A 40.0 ax 33.0 ax 36.5 A 49.0 ax 43.9 ax 46.4 A

T3-E.M. 4.06 4.06 4.06 A 37.2 ax 22.0 abcy 29.6 AB 40.4 ax 31.2 ax 35.8 A 47.6 ax 39.6 ax 43.6 A

T4-NPK 4.06 4.06 4.06 A 33.2 ax 19.6 bcdy 26.4 AB 40.6 ax 35.8 ax 38.2 A 44.7 ax 46.8 ax 45.7 A

T5-CV+NPK 4.06 4.06 4.06 A 16.6 bx 9.2 cdy 12.9 C 21.1 bx 9.8 by 16.0 B 22.2 bx 14.4 bcx 19.3 B

T6-üt+EM 4.06 4.06 4.06 A 28.9 ax 24.2 abx 26.6 AB 42.0 ax 25.0 aby 33.5 A 36.3 abx 33,3 abx 34.8 A

T7.CV+EM 4.06 4.06 4.06 A 0 cy 16.7 bcdx 8.3 C 7.2 cx 10.0 bx 8.6 B Ocy 10.4 cx 5.2 0

T8-NPK+EM 4.06 4.06 4.06 A 29.7ax 7 6dy 18.7 BC 37.0 ax 29.6 ax 33.3 A 39.0 ax 32.9 abx 35.9 A

Solos no

período
4.06 X 4.06 X 26.2 X 20.7 y 34.0 X 26.7 y 35.9 X 32.43 X

Tratamentos

no oeriodo
4.06 Z 23.5 W 30.4 Y 34.3 X

Médias com letras iguais dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
a.b.c.d diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A,B e C diferem médias das colunas
dós tratamentos; x ,y diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas; X, Y, W e Z diferem
média dos tratamentos em épocas nas linhas
(1) Tratamentos (T1) Testemunha; (T2) Liteira;(T3) E.M.; (T4) N.P.K.; (T5) Capim verde com N.P.K.; (T6)

Liteira com E.M.; (T7) Capim verde com E.M.; (T8) N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiro nos diversos tratamentos.

Tabela 4. Ocorrência de nòdulos nas raízes de E. schomburgkii, submetidas a

tratamentos variados e cultivadas no viveiro, em dois latossolos da Amazônia.

Tratamentos
Solo da Floresta Solo degradado

N° Módulos Peso seco N° Módulos Peso seco

Und/planta g/planta Und/planta g/planta

T1-Testemunha 24 0,091 63 0,109

T2 - Liteira 15 0,047 52 0,066

T3 - E.M. 42 0,146 37 0,043

T4 - NPK 113 0,345 15 0,034

T5 - Capim com NPK 1 0,003 0 0

T6 - Liteira com EM 42 0,215 23 0,051

T7 - Capim com E.M. 0 0 0 0

T8-NPK com E.M. 30 0,066 32 0,044
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o maior incremento médio do diâmetro do caule foi de 2,09 mm

equivalente a 58,87% no período entre 61 e 124 dias (Tabela 5), aos 185 dias os

melhores resultados foram obtidos com os tratamentos NPK com E.M. e somente

NPK. Houve aumento progressivo no diâmetro do caule ao longo do experimento

e as variações diametrais foram influenciadas pelos tratamentos e solos.

Experimento em viveiro avaliando o efeito da radiação no crescimento de mudas

de jacareúba, verificou-se que os níveis de sombreamento ocasionou variações

no diâmetro do colo (Muroya et ai, 1997).

Em todos os períodos as plantas cultivadas em solo da floresta

apresentaram maior diâmetro do que as plantas cultivadas em solo degradado,

conforme explicado anteriormente, os tratamentos com capim apresentaram os

piores resultados para sucupira amarela.

Quanto ao efeito da adição do E.M., houve apenas uma contribuição

no solo de floresta adicionado com liteira (T2-T6) (Tabela 5).

Tabela 5. Diâmetro do caule (mm) de planta de Sucupira Amarela, submetidas a

tratamentos variados, cultivadas no viveiro em dois latossolos da Amazônia.

0Da-íntdo(2) 61 Dias 124 Dias 185 Dias

Trat(1) Solo da

floresta

Solo

degradadc

Média

1

Solo da

floresta

Solo

degradado

Média Solo da

floresta

Solo

degradado

Méda Solo da

floresta

Solo

derradado

Méda

TI-Testem. 0,65 0,65 0,65 A 1,87 tK 1,46 atxv 1,67A 3,62 atK 3,29 tK 3,46 AB 3,95 cx 4,56 a 4,26 B

T2-Uteira 0,65 0,65 0,65 A 1,691» 1.83 ax 1,76 A 4,64^ 3,38 tiy 4,01 A 4,75 cx 4,58 a 4,65 AB

T3-E.W 0,65 0,65 0,65 A 2,25 ahx 1,62 abcy 1,94A 4,46 atK 3,16 tjy 3,81 A 5,44 bCX 3.71 aby 4,57 AB

T4-NPK 0,65 0,65 0,65 A 2,52 ax 1,42atx:y 1,97A 5,28 ax 3,49 by 4,38 A 7.31 ax 4,58 ay 5,94 A

T5-CV+NPK 0,65 0,65 0,65 A 1,94 atxx 1.26 Ixy 1,6AB 5,61 ax 1,65 « 3,63 A 4.38 0( 1,80 cdy 3,09 B

T6-Ut.+EM 0,65 0,65 0,65 A ZlOabx 1,71 atM 1,91 A 5,37 ax 3,27 by 4,32 A 6,49 abx 2,70 bcy 4,60 AB

T7-CV+EM 0,65 0,65 0,65 A Ocy 1,78 ahx 0,89 B 1,42 l)x 1,65 cx 1,54 B Ody 0,83 dx 0,410

TB-NPK+EM 0,65 0,65 0,65 A 2,07 abx 1,09 cy 1,58 AB 4,82 at]x 4,87 ax 4,85 A 7,46 ax 4,75 ay 6,11 A

Solos no

período
Tratamento

Nooeríodo

0,65 X 0,65 X

0.65 W

1,80x 1.52 y

1,66 Y

4,4 X 3,1 y

3.75 X

4,9 X 3.4 y

4.20 X

Médias com letras iguais dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 6%.
a.b.c.d.: Diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A.B.C,: Diferem médias das colunas
dos tratamentos; x,y Diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas.; X,Y,W,: Diferem média
dos tratamentos em épocas nas linhas
(1) Tratamentos (TI)Testemunha; (T2)Uteira;(T3)E.M.; (T4)N.P.K.; (T5)Capim com N.P.K.; (T6)Liteira com

E.M.; (T7)Capim com E.M.; (T8)N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos
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Aos 61 dias, todos as plantas cultivadas em solo da floresta do tratamento

Capim com E.M. estavam totalmente desprovidas de folhas, as quais foram

consideradas mortas (Tabela 6). Provavelmente o tempo destinado ao processo

de fermentação não foi suficiente para oxidar toda a matéria orgânica verde

utilizada na composição deste substrato, o que pode ter contribuído na perda das

parcelas.

Os demais tratamentos não exerceram influência no aumento de folhas, e

o maior incremento na emissão de folhas foi de 56,72%, aos 124 dias; houve um

decréscimo a partir de 185 dias. Embora a unidade estrutural não tenha

apresentado diferenças significativas, houve variação significativa na expansão

foliar. A adição do EM (T1-T3, T2-T6, T4-T8) também não resultou em aumentos

do número de folhas das plantas (Tabela 6).

Tabela 6. Número de folhas (und.) de plantas de Sucupira Amarela, submetida a

tratamentos variados cultivadas no viveiro em dois latossolos da Amazônia.

Trat. (1)
0 Dia - inido (2) 61 Dias 124 Dias 185 Dias

Solo da

floresta

Solo

dearadado

Média Solo da

floresta

Solo

degradado

Média Solo da

floresta

Solo

degradado

Média Solo da

floresta

Solo

degradado

Média

TI-Testem. 3 3 3A 4 cx 4 tw 4 B 12 10 11 A 11 a 11 a 11 A

T2-ütara 3 3 3A 5 cx Sabx 5 AB 10 10 10 AB 11 a 11 a 11 A

T3-E.M 3 3 3A 8 abx Saby 7 AB 11 10 10 AB 9ab 9 abe 9 A

T4-NPK 3 3 3A 11 ax 7 abx 9 A 11 10 10 AB 13a 10 ab 12 A

T5-CV+NPK 3 3 3A 6 bcx 11 ax 8 A 10 8 9AB 13a 6c 9 A

T54jt+EM 3 3 3A 7 bcx Sby 6 AB 10 10 10 AB 11 a 9 abe 10 A

T7-CV+EM 3 3 3A 0 dy 6 abx 3 B 7 8 7B Oby 7 bcx 3 B

tb-npk+em 3 3 3A 7 bcx 3by 5 AB 10 9 9AB 10 a 10 ab 10 A

Solos no

período

Tratamento

No oeríodo

3x 3x

3W

6.1 X 5.8 X

5.9 Y

10.2 X 9.3x

9.7 X

9.7 X 9.1 X

9.4 X

Médias com letras iguais dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
a, b, c, d diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A e B diferem médias das colunas
dos tratamentos; x e y diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas; X, Y, W e Z diferem
média dos tratamentos em épocas nas linhas
(1) Tratamentos: (TI)Testemunha; (T2) Liteira;(T3) E.M.; (14) N.P.K.; (15) Capim verde com N.P.K.; (T6)

Liteira com E.M.; (17) Capim verde com E.M.; (T8) N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcomidos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos
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o crescimento foliar foi progressivo durante o experimento, coincidindo

com o incremento em área foliar, aos 185 dias houve o maior ganho com cerca de

63% do ganho total, o tratamento NPK proporcionou a maior expansão foliar

(Tabela 7 ). Aos 61 dias os melhores valores médios no solo degradado foram

alcançados com os tratamentos Liteira e Capim com E.M., enquanto que, aos

124 e 185 dias, o melhor resultado com esse solo foi alcançado com o tratamento

NPK com E.M. (T8) e NPK (T4). Aos 185 dias, o efeito do E.M. só foi observado

no solo de floresta adubado com NPK. Nesse caso, a adição do E.M. prejudicou a

área foliar (T4-T8).

Tabela 7. Área foliar (dm^) de plantas de Sucupira Amarela, submetidas a

tratamentos variados, e cultivadas no viveiro em dois latossolos da Amazônia.

0 Dia • inicio (2) 61 Dias 124 Dias 185 Dias

Trat. (1) Solo da Solo Média Solo da Solo Média Solo da Solo Média Solo da Solo Média

floresta depradado floresta degradado floresta degradado floresta degradado

TI-Testem. 3.2 3,2 3.2 A 55.6 cdx 56.8 abcx 56.2 B 246.8 cdx 222.3 bcx 234.5BCD 444.2 bcdx 394.9 bcx 419.6 CD

T2-Uteira 3.2 3.2 3.2 A 79.6bcdx 109.8 ax 94.7 AB 659.7 abx 217.5 bcy 438.6AB 642.7 bcx 457.5 bx 550.1 BC

T3-E.M- 3.2 3.2 3.2 A 181.2 abx 67.3 aby 124.2 AB 551.2 bcx 185.6 bcy 368.4BC 912.9 bx 173.4 cdy 543.2 BC

T4-NPK 3.2 3.2 3.2 A 263.5 ax 66.5 aby 165.0 A 947.8 ax 321.8 by 634.8 A 1687.4 ax 343.8 bcy 1015.6 A

T5^+NPK 3.2 3.2 3.2 A 128.7 bcx 22.3 bcy 75.5 B 307.3cdx 24.16 dy 165.7CD 360.4 cdx 33,4 dy 196.9 CD

TB4Jt+EM 3.2 3.2 3.2 A 142.7 bcx 68.0 aby 105.3 AB 645.7 abx 173.3 cy 409.4 B 747.46 bcx 180.8 cdy 464.1 BC

T7-CV+EM 3.2 3.2 3.2 A Ody 109.9 ax 54.9 B 14.1 dx 28.64 dx 21.4 0 0 dy 27.1 dx 13.6 D

78-NPK+EM 3.2 3.2 3.2 A 171.8 abx 8.9 cy 90.3 AB 730.8 abx 578.0 ax 654.5 A 961.8 bx 748.0 ax 854.9 AB

Solos no 3.20 X 3.20 X 127.89 X 63.70 y 512.94 X 218.91 y 719.61 X 279.45 y
período
Tratamento

No período
3.20 Z

95.79 W
365.93 Y

1.008 X

Médias com letras iguais dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
a b, c. d diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A, B, C e D diferem médias das
colunas dos tratamentos; x e y diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas X, Y, W e Z
diferem média dos tratamentos em épocas nas linhas
(1) Tratamentos: (71) Testemunha; (T2) Liteira; (T3) E.M.; (T4) N.P.K.; (T5) Capim verde com N.P.K.; (T6)

Liteira com E.M.; (T7) Capim verde com E.M.; (T8) N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos

Na avaliação da matéria seca das folhas, caule, raiz e planta total, os

tratamentos NPK com e sem E.M. apresentaram os valores médios mais altos

(Tabelas 8, 9, 10 e 11). Esse resultado é similar ao obtido pelas variáveis

descritas anteriormente. O ganho de matéria seca foi crescente ao longo do

período e as plantas cultivadas em solo da floresta ganharam mais peso do que

as plantas cultivadas em solo degradado. No período entre 61 e 124 dias houve o
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maior incremento de matéria seca da raiz com percentual de 50,49%, o melhor

incremento da matéria seca das folhas do caule e da planta total foi alcançado no

período entre 124 e 185 dias.

Ao se analisar o efeito da adição do E.M. (T1-T3, T2-T6, T4-T8) nessas

características (Tabelas 8, 9, 10, 11) no final do experimento, observou-se que

não houve efeito significativo no peso das folhas (Tabela 8), peso dos caules

(Tabela 9), mas sua adição contribuiu para o peso das raízes (Tabela 10) e para o

peso total das plantas (Tabela 11). No caso das raízes esse efeito foi observado

entre as médias dos tratamentos TI (testemunha) eT3 (E.M.), enquanto que nos

pesos totais das plantas (Tabela 11), esse efeito foi observado no solo de floresta

entre os tratamentos T1-T3 (solo não adubado) e, T4-T8 (solo adubado). No solo

não adubado, o efeito do E.M. foi positivo mas, no adubado, esse efeito foi

negativo.

Tabela 8. Peso da massa seca (g) das folhas da Sucupira Amarela submetidas a

tratamentos variados, cultivadas no viveiro em dois latossolos da Amazônia.

Trat.(1)

0 Dia - tnítío (2) 61 Dias 124 Dias 185 Dias

Solo da

floresta

Solo

degradadc

Média

)

Solo da

floresta

Sdo Média

dearadado

Solo da

floresta

Solo

degradado

Média Solo da

floresta

Solo

degradado

Média

TI-Testem. 0.009 0.009 0.009 A 0.11x O.IOx 0,107 A 0.86atX3( 0.56 aby 0.71 AB 1.68 bcx 1.46 abx 1,57 BC

T2-üte(ra 0,009 0.009 0.009 A 0.11 X O.ISx 0.129 A 1,55 ax 0.55 aby 1.05A 1.71 bcx 1.70 abx 1.70ABC

T3-E.M 0.009 0.009 0,009 A 0.27X 0.07 y 0.175 A 1.28 abx 0.34 bcy 0.81 AB 3.14 abx 0.85 bcdy 1.99 AB

T4-NPK 0.009 0.009 0.009 A 0.286X 0.18 X 0.235 A 1.74 ax 0.62 aby 1.18A 5.02 ax 1.26 abcy 3.14 A

tscv+npk 0.009 0.009 0.009 A O.OSx O.OSy 0.061 A 0,43 Ixsc 0.04 cy 0.23 BC 0.65 cx 0.11 cdy 0.38 CD

T6-üt+EM 0.009 0.009 0.009 A 0.17x 0.09y 0.132 A 1,63 ax 0.42 abcy 1.02 A 3.59 abx 0,82 bcdy 2,20 AB

T7-CV+EM 0.009 0.009 0,009 A O.OOy 0.14X 0.072 A 0.039 cx 0.05 cx 0.04 C 0.00 cx 0.07 dx 0.03 D

tb-npk+em 0,009 0.009 0.009 A 0.35X 0.03 X 0.192 A 1.054atX3( 0.83 ax 0.94 A 3.10 abx 2.26 ax 2.63 AB

Solos no

periotJo
Tratamento

NooencxJo

0.009 X 0.009 X

0.009 W

0.175 X 0.101 y

0,138 W

1,072 X 0.427 y

0.749 Y

2.362 X 1.311 y

1.709 X

Médias com letras iguais dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
a, b, c, d diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A. B, C e D diferem médias das
colunas dos tratamentos; x e y diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas; X, Y e W
diferem média dos tratamentos em épocas nas linhas
(1) Tratamentos: (11) Testemunha; (T2) Liteira;(T3) E.M.; (T4) N.P.K.; (T5) Capim verde com N.P.K.; (T6)

Liteira com E.M.; (T7) Capim verde com E.M.; (T8) N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos
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Tabela 9. Peso da matéria seca do caule(g) de plantas de Sucupira Amarela,

submetidas a tratamentos variados e cultivadas no viveiro em dois latossolos

da Amazônia.

o Dia - inicio (2) 61 Dias 124 Dias 185 Dias

Trat(1)
Solo da Solo Média Solo da Solo Média Solo da Solo Média Solo da Solo Média

floresta deoradado floresta degradado floresta degradado floresta degradado

Tl-Teslem, 0.011 0,011 0,011 A 0,07 bcx 0.05 bcx 0,06 B 0.29 cdx 0,31 bx 0.30 DE 0 52 cdx 0.71 abcx 0.61 BC

T2-Liteira 0.011 0.011 0.011 A 0.08 bcx 0.10 abx 0.09 AB 0.76 abcx 0.33 by 0.54BCD 1.06 bcx 0.76 abx 0.87 B

T3-E.M. 0.011 0,011 0.011 A 0.18 abx 0.07 abcy 0.12 AB 0.59 bcx 0.27 bcy 0.43 CD 1.64 bx 0,37 bcy 1.00 B

T4-NPK 0.011 0,011 0,011 A 0.26 ax 0,06 bcy 0 16 A 1,26 ax 0.35 by 0.81 AB 3.33 ax 0.96 aby 2.14 A

T5-CV+NPK 0.011 0,011 0.011 A 1.37 bx 0.03 cy 0.08 AB 0.45 cdx 0.04 cy 0.24 DE 0.59 cdx 0.07 cy 0.33 BC

T6-ÜL+EM 0.011 0,011 0.011 A 0.17 abx 0.07 abcy 0.12 AB 1.13 abx 0.26 bcy 0.70ABC 1.71 bx 0.36 bcy 1.03 B

T7-CV+EM 0.011 0,011 0.011 A 0 cy 0.11 ax 0.06 B 0.03 dx 0.04 cx 0.04 E 0 dy 0.04 cx 0.02 C

T8-NPK+EM 0,011 0.011 0.011 A 0.18 abx 0.03 cy 0.10 AB 1,05 abx 0.96 ax 1.01 A 2.715 ax 1.34 ay 2.02 A

Solos no
0.011 X 0.011 X 0.135 X 0,066 y 0,698 X 0.321 y 1.438 X 0.557 y

período

Tratamento

No período
0,011 W 0.101 W

0,509 Y 1.008 X

Médias com letras iguais dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
a, b, o, d diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A, B, C, D e E diferem médias das
colunas dos tratamentos; x e y diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas.; X,Y e W
diferem média dos tratamentos em épocas nas linhas
(1) Tratamentos: (11) Testemunha; (T2) Liteira; (T3) E.M.; (T4) N.P.K.; (T5) Capim verde com N.P.K.; (T6)

Liteira com E.M.; (T7) Capim verde com E.M.; (T8) N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos

Tabela 10. Peso da massa seca da raiz (g) de plantas de Sucupira Amarela

submetidas a tratamentos variados e cultivadas no viveiro em dois latossolos

da Amazônia.

0 Dia - ínido (2) 61 Dias 124 Dias 185 Dias

Trat. (1) Solo da Solo Média Solo da Solo Média Solo da Solo Média Solo da Solo Média

floresta degradado floresta degradado floresta degradado floresta degradado

n-Testem. 0.017 0.017 0.017 A 0.17 cdx 0.18 abx 0.17 B 0,92 dex 0.73 bx 0,82 DEF 1.65 bcdx 1 80 bx 1.72 DE

T2-ütara 0.017 0.017 0.017 A 0.23 bcdx 0.33 ax 0.28 AB 2.19 abcx 0.89 by 1,54 BCD 2.50 bcx 1,99 bx 2.24 BCD

T3-EM 0.017 0.017 0.017 A 0.51 abx 0.23 ay 0.37 AB 1.71 bcdx 0.76 by 1,23 CDE 3.69 abx 0.89 bcy 2.29 BC

T444PK 0.017 0.017 0.017 A 0.73 ax 0.18 aby 0.46 A 3,14 ax 1.10 by 2.12 AB 5.92 ax 1 83by 3.87 A

t5<;v+npk 0.017 0.017 0.017 A 0.37 bcx 0.06 by 0.22 AB 1,18 cdx 0,09 cy 0.64 EF 1,26 cdx 0.18 cy 0.72 DE

TB-Ut+EM 0.017 0,017 0.017 A 0.43 bcx 0.20 aby 0.31 AB 2.52 abx 0.69 by 1.60 BC 2.88 bcx 0.97 bcy 1.93 CD

T7-CV+EM 0.017 0.017 0.017 A 0 dy 0.34 ax 0,17 8 0.05 ex 0.11 cx 0.08 F 0 dx 0.14 cx 0.06 E

TB^PK-t€M 0.017 0.017 0.017 A 0.50 abx 0.04 by 0,27 AB 2.52 abx 2.30 ax 2.41 A 3,88 abx 3.20 ax 3.53 AB

Solos no

oeríodo
0.017 x 0.017 X 0.370 X 0.195 y

0,283
1.779 X 0.836 y 2.722 X 1.311 y

Tratamaito

No período
0,017 W W 1,308 Y 2.047 X

Médias com letras iguais dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
a, b, c, d, e diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A. B, C, D, E e F diferem médias
das colunas dos tratamentos; x e y diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas; X, Y, W e
Z diferem média dos tratamentos em épocas nas linhas
(1) Tratamentos: (T1) Testemunha; (T2) Liteira; (T3) E.M.; (T4) N.P.K.; (T5) Capim verde com N.P.K.; (T6)

Liteira com E.M.; (T7) Capim verde com E.M.; (T8)N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos.
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Tabela 9. Peso da matéria seca do caule(g) de plantas de Sucupira Amarela,

submetidas a tratamentos variados e cultivadas no viveiro em dois latossolos

da Amazônia.

o Dia - inicio (2) 61 Dias 124 Dias 185 Dias

Trat(1)
Solo da Solo

floresta degradado

Média Solo da

floresta

Solo

degradado

Média Solo da

floresta

Solo Média

degradado
Solo da

floresta

Solo

degradado

Média

Tl-Testem. 0,011 0,011 0,011 A 0,07 bcx 0,05 bcx 0,06 B 0,29 cdx 0,31 bx

T2-Ute(ra 0,011 0,011 0,011 A 0.08 bcx O.IOabx 0.09AB 0,76abcx 0.33 by

T3-E.M. 0.011 0,011 0.011 A O.IBabx 0,07 abcy 0.12AB 0,59bcx 0.27 bcy

T4-NPK 0.011 0.011 0.011 A 0.26 ax 0.06 bcy 0.16 A 1.26 ax 0.35 by

T5-CV+NPK 0.011 0.011 0.011 A 1.37 bx 0.03 cy 0.08AB 0.45 Cdx 0.04cy

T6-üt+EM 0.011 0.011 0.011A 0.17abx 0,07 abcy 0.12AB 1,13abx 0,26bcy

jy-cv+EM 0,011 0.011 0.011 A O cy 0.11 ax 0.06 B 0.03 dx 0.04 cx

T8-NPK+EM 0.011 0.011 0.011 A O.IBabx 0,03 cy 0,10AB 1,05abx 0,96 ax

0,30 DE 0.52 cdx 0,71 abcx 0.61 BC

0,54BCD 1.06 bcx 0.76 abx 0.87 B

0,43 CD 1.64 bx 0.37 bcy 1,00 B

0,81 AB 3.33 ax 0.96 aby 2.14 A

0,24 DE 0.59 cdx 0.07 cy 0.33 BC

0,70ABC 1.71 bx 0.36 bcy 1.03 B

0,04 E O dy 0,04 cx 0,02 C

1,01 A 2.715 ax 1.34 ay 2,02 A

Solos no

periodo

Tratamento

No periodo

0.011 X 0.011 X 0.135 X 0.066 y 0,698 X 0.321 y 1.438 X 0.557 y

0.011 W 0.101 W
0.509 Y 1,008 X

Médias com letras iguais dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
a, b, c, d diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A, B, C, D e E diferem médias das
còlunas dos tratamentos; x e y diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas.; X.Y e W
diferem média dos tratamentos em épocas nas linhas
(1) Tratamentos: (T1) Testemunha; (T2) Liteira; (T3) E.M.; (T4) N.P.K.; (T5) Capim verde com N.P.K.; (T6)

Liteira com E.M.; (T7) Capim verde com E.M.; (T8) N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos

Tabela 10. Peso da massa seca da raiz (g) de plantas de Sucupira Amarela

submetidas a tratamentos variados e cultivadas no viveiro em dois latossolos

da Amazônia.

o Dia - ínido (2) 61 Dias 124 Dias 185 Dias

Trat. (1) Solo da Solo Média Solo da Solo Média Solo da Solo Média Solo da Solo Média
floresta degradado floresta degradado floresta degradado floresta degradado

ri-Testem. 0.017

T2-Litecra 0,017

T3-EM 0,017

T4-NPK 0,017

r&CV+f^K 0,017

TB-Ut+EM 0.017

T7-CV+EM 0,017

TB-NPK+EM 0,017

0.017 0.017 A 0,17 cdx O.IBabx

0,017 0,017 A 0,23 bcdx 0,33 ax

0,017 0,017 A 0,51 abx 0,23 ay

0,017 0,017 A 0,73 ax 0,18 aby

0,017 0,017 A 0,37 bcx 0.06 by

0,017 0,017 A 0,43 bcx 0,20 aby

0,017 0,017 A O dy 0,34 ax

0,017 0,017 A 0,50 abx 0,04 by

0,17 B 0,92 dex 0,73 bx

0.28 AB 2.19 abcx 0,89 by

0,37 AB 1,71 bcdx 0,76 by

0,46 A 3.14 ax 1,10 by

0.22 AB 1.18 cdx 0.09 cy

0.31 AB 2,52 abx 0,69 by

0.17 8 0,05 ex 0,11 cx

0.27 AB 2.52 abx 2,30 ax

0,82 DEF 1,65 bcdx I BObx 1,72 DE

1,54 BCD 2,50 bcx 1.99 bx 2,24 BCD

1,23 CDE 3,69 abx 0.89 bcy 2,29 80

2,12 AB 5,92 ax 1.83 by 3.87 A

0,64 EF 1,26 cdx 0.18 cy 0,72 DE

1,60 BC 2,88 bcx 0.97 bcy 1.93 CD

0.08 F O dx 0.14 cx 0,06 E

2.41 A 3,86 abx 3.20 ax 3.53 AB

Solos no

período
Tratamento

No período

0,017 X 0,017 X 0,370 X 0.195 y

0,017 W

0.283

W

1.779 X 0,836 y 2.722 X 1.311 y

1.308 Y 2,047 X

Médias com letras iguais dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
a, b. c, d, e diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A, B, C, D, E e F diferem médias
das colunas dos tratamentos; x e y diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas; X, Y. W e
Z diferem média dos tratamentos em épocas nas linhas
(1) Tratamentos: (T1) Testemunha; (T2) Liteira; (T3) E.M.; (T4) N.P.K.; (T5) Capim verde com N.P.K.; (T6)

Liteira com E.M.; (T7) Capim verde com E.M.; {T8)N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos.
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Tabela 11. Peso total (g) da massa seca de plantas de Sucupira Amarela,

submetidas a tratamentos variados e cultivadas no viveiro em dois latossolos

da Amazônia.

Trat.(l)
0 Dia - início (2) 61 Dias 124 Dias 165 Dias

Solo da

floresta

Solo

degradado

Média Solo da

floresta

Solo

degradado

Média Solo da

floresta

Solo

degradado

Média Solo da

floresta

Solo

degradado

Média

(4)

T1-Testem. 0.037 0,037 0,037 A 0,36 dex 0,33 atx» 0,35 B 2,06 cdx 1,60 bx 1,63 CD 3,66 cdex 3,97 abx 3,92 CD

T2-IJteiia 0.037 0,037 0,037 A 0,42 odex 0,58 ax 0,50 AB 4,50 abcx 1,77 bx 3,14 ABC 5,27 bcdx 4,45 aby 4.83 BCD

T3-E.M 0,037 0,037 0,037 A 0,96 abcx 0,37 abcy 0.67 AB 3,59 bcx 1,37 by 2.46 BCD 6,47 bx 2.11 bcy 5.26 BC

T4-NPK 0,037 0,037 0,037 A 1,27 ax 0,42 aby 0.65 A 6,14 ax 2,07 by 4.10 AB 14,27 ax 4,05 aby 9.16 A

T5-CV+NPK 0,037 0,037 0,037 A 0,61 txxlx 0,12 bcy 0,36 B 2,06 cdx 0,17 cy 1.12 DE 2,50 dex 0,36 cy 1,43 DE

TB-Ut+EM 0,037 0,04 0,037 A 0.77atx!cCc 0,36 atx:y 0,56 AB 5,26 abx 1.37 by 3,32 ABC 6,19 bcx 2,15 bcy 5.17 BC

T7-CV+EM 0,037 0,037 0,037 A Oey 0,59 ax 0,30 B 0,12 dx 0.21 cx 0.16 E Oex 0,24 cx 0,12 E

TB-rff»K+EM 0,037 0,037 0,037 A 1,04 ahx 0,10 cy 0,57 AB 4,63 abx 4,09 ax 4,36 A 9,67 bx 6,70 ay 6,19 AB

Solos no

período

Tratamento

Nooeriodo

0,037 X 0,037 X

0.037 W

0,679 X 0,363 y
0,521

W

3,550 x 1.565 y

2,567 Y

2,72 X 1.311 y

4.765 X

Médias com letras iguais dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
a, b, c, d, e diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A, B, C, D e E diferem médias das
colunas dos tratamentos; x e y diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas.; X, Y, W, Z
diferem média dos tratamentos em épocas nas linhas
(1) Tratamentos: (T1) Testemunha; (T2) üteira;(T3) E.M.; (T4) N.P.K.; (T5) Capim verde com N.P.K.; (T6)

Liteira com E.M.; (T7) Capim verde com E.M.; (T8) N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos.

Parâmetros da análise do crescimento:

Os índices mais elevados da taxa de crescimento relativo ocorreram aos

61 dias (Tabela 12). Apenas o tratamento Liteira com E.M. apresentou valores

médios negativos. Esses resultados não foram influenciados pelos solos. Aos 124

dias o maior valor médio foi alcançado com o tratamento NPK com E.M.(T8) de

43,23 mg.dia'^ Aos 185 dias, o melhor tratamento foi o Capim com NPK (T5)
alcançando 17,49 mg.dia"\

A taxa de crescimento e o padrão de desenvolvimento de mudas

arbóreas na regeneração natural dependem do regime lumínico (Kwesiga &

Grace, 1986). Após 90 dias o tratamento capim com E.M. apresentou valores

negativos. Esses valores negativos expressam a perda das folhas e sintomas de

senescência pela inadequação do tratamento a essa espécie de planta.

38



A taxa de crescimento relativo (TCR) é indicativa da taxa de composição

da biomassa da planta com o passar do tempo, sendo que a subdivisão da TCR

em índices de eficiência foliar, a distribuição de biomassa a disponibilidade de

recurso e a eficiência de uso do recurso também são avaliados (Reis & Muller,

1979; Margolis & Brand, 1990)

Tabela 12. Taxa de Crescimento Relativo de plantas de Sucupira amarela,

submetidas a tratamentos variados, cultivadas no viveiro em dois latossolos da

Amazônia.

61 dias (2) 124 Dias 185 Dias

Trat. (1) Solo da

floresta

Solo

degradado
Média Solo da

floresta

Sdo

degradado
Média Solo da

floresta

Solo

degradado
Média

Tl-Testem. 0.036 bx 0.036 bx 0.036 A 0.029 bx 0.026 bx 0.02739 B -0,007 ey 0,014 ax 0.003 BC

T2-Utera 0.039 bx 0.045abx 0.042 A 0.038 ax 0.019 by 0.02849AB 0,003 cdey 0.014 ax 0.009 AB

T3-EM 0.053 ax 0.037^y 0.045 A 0.020 cx 0.021 bx 0,02094 B 0,0143bx 0.007 ay 0.011 AB

T4-NPK 0.058 ax 0.037ctoy 0.047 A 0.025 bcx 0.026 bx 0,02578 B 0,014 abx 0.011 ay 0.013 AB

T5<^/+NPK 0.041 bx 0.019 cy 0.030 A -0.024 ey 0.006 cx -0,00901 C 0,024 ax 0.01 lax 0.017 A

TS4jt+EM -0.049 dy 0.037abx -0.006 B 0.032abx 0.022 by 0.02676 B 0,006 bodx 0.006 atw 0.006 BC

T7-CV+EM 0.0 cy 0.045 ax 0.023 AB 0.0 dx -0.019 dy -0,00963 C 0.0 dex -0.003 bx -0.0010

T8-NPK+EM 0.053 ax 0.016 cy 0.035 A 0.026 bcy 0.061 ax 0,04323 A 0.012 bcx 0.008 ax 0.010 AB

Solos no

período

Tratamento

Nooerícdo

0.029 X 0.034 X

0.031 X

0,018 X 0.020 X

0,019 Y

0,008 x 0.009 X

0.008 W

Médias com letras iguais dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
a. b, c, d diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A, B e C diferem médias das
colunas dos tratamentos; x e y diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas; X. Y e W
diferem média dos tratamentos em épocas nas lintias.
(1) Tratamentos (T1) Testemunha; (T2) Liteira;(T3) E.M.; (T4) N.P.K.; (T5) Capim com N.P.K.; (T6) Liteira

com E.M.; (T7) Capim com E.M.; (T8) N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos

A taxa assimilatòria líquida (TAL), é um índice de eficiência foliar e pode

apresentar uma ampla faixa de valores a ser afetada pela ontogenia e pelo tipo

ecológico, bem como pelo ambiente (Evans, 1972). Em plantas de sucupira

amarela cultivadas em solo da floresta, a melhor capacidade assimilatòria foi

alcançada aos 61 dias e esses valores foram reduzidos a zero aos 185 dias

(Tabela 13).

Nas plantas cultivadas em solo degradado, a mais alta atividade

fotossintética foi observada aos 124 dias no tratamento NPK com E.M. (TB), com
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a taxa próxima a 0,88 mg.dm'^.dia'\ enquanto que neste mesmo período os

demais tratamentos apresentaram valor em torno de zero, com exceção do

tratamento Liteira (T2) que atingiu valores de 0,66 mg.dm"^.dia'^ (Tabela 13). Esta

mesma tendência foi observada na TCR (Tabela 12). Reis & Müller (1972)

afirmam que outros fatores além da TAL ajudam a determinar a produção de

matéria seca total no crescimento de uma comunidade ou de cultivo, porque a alta

atividade fotossintética é facilmente compensada pela baixa razão da área foliar.

O pior tratamento foi capim com E.M. (Tabela 13). A diminuição da TAL

mais do que a TCR, indica que ocorreu uma redução da eficiência fotossintética

(Barbosa, 1995).

A razão da área foliar (RAF) permite detectar a translocação e a partição

de assimilados para as folhas em relação a matéria seca da planta toda (Scott &

Batchelor, 1979 apud Brighenti ef a/., 1993).

Na análise desta característica no solo da floresta (Tabela 14), os

tratamentos atingiram os valores máximos em torno de 180 dm'2.g'\ neste tipo de

solo, aos 124 dias. A partir desse dia, os demais tratamentos apresentaram um

decréscimo que pode estar em função da interferência de folhas superiores sobre

as inferiores (auto-sombreamento), havendo uma diminuição da área foliar útil

(Benincasa, 1988). Apenas o tratamento em solo da floresta capim com E.M. (T7)

manteve nível zero em todos os períodos devido à morte dos indivíduos desse

tratamento (Tabela 14).

No solo degradado, o melhor índice alcançado foi de 65 g.dm'^.g"^ aos 61

dias, havendo um decréscimo a partir desta data (Tabela 13). Esta queda da RAF

é ontogénica e indica que progressivamente a quantidade de assimilados

destinados as folhas é diminuída (Scott & Batchelor, 1979, apud Brighenti et a/.,

1993).

Em estudos realizados com cedrorana através da avaliação em quatro

níveis de sombreamento, constatou-se pela razão da área foliar, que as mudas

dessa espécie são favorecidas pelos ambientes sombreados (Farias et ai. 1997).

Esses resultados estão fundamentados pelo conceito de Blackman & Wilson

(1956), segundo o qual "as plantas de sombra apresentam baixa Razão da Área
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Foliar (RAF) quando colocadas a pleno sol e um rápido aumento deste índice com

o sombreamento.

Tabela 13. Taxa Assimilatória Líquida (mg.dm^^.dia"^) das plantas de Sucupira

amarela, submetidas a tratamentos variados, cultivadas no viveiro em dois

latossolos da Amazônia.

61 dias (2) 124 Dias 185 Oias

Trat. (1) Solo da

floresta

Solo

degradado
Média

Solo aa

floresta

Solo

degradado
Média Solo da

floresta

Solo

degradado
Média

Tl-Testem. 0.286 ax 0.274 abx 0.280 A 0.162 abx 0.144 bx 0.153 B 0.036 ax 0.048abcx 0.042 A

T2-üteífa 0.268 ax 0.2S6 ax 0,282A 0.178 ax 0.660 by 0.122 BC -0.040 ay 0.062 ay 0.029 A

T3-E.M. 0.344 ax 0,262 aby 0.303 A 0,090 bx 0 084 bx 0.088 BC 0.046 ax -0.004dey 0.021 AB

T4-NPK 0.348 ax 0.278abx 0.313 A 0.104 abx 0.146 bx 0.125 CB 0.046 ax 0.008 bcdex 0.027 AB

T5-CV+NPK 0.258 ax 0.140 cy 0.199 AB 0.098 bx 0.004 bcy 0.051 BC 0.010 ax 0.022atx:dy 0.016 AB

T6-Ut+EM 0.326 ax 0.250 aby 0.288 A 0.128 abx 0.076 by 0,102 BC 0.004 ax -0.002cdex 0 001 AB

T7-CV+EM 0.000 by 0.308 ax 0.154 B 0.000 cx -0,142cy -0.071 C 0.000 ax -0.032ex -0 016 B

T8-NPK+EM 0.374 ax 0.194 bcy 0.284 A 0.136aby 0 880 ax 0.508 A 0.024 ay 0.056abx 0.040 A

Solos no
período
Tratamento

Nooeríodo

0.275 X 0.250 X

0.263 X

0,112x 0 157x

0.135 Y

0.020 x 0.019 X

0.02 W

Médias com letras iguais dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
a. b, c, e diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A. B e C diferem médias das
colunas dos tratamentos; x e y diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas; X. Y e W
diferem média dos tratamentos em épocas nas linhas
(1) Tratamentos (11) Testemunha; (T2) Uteira;(T3) E.M.; (T4) N.P.K.; (T5) Capim com N.P.K.; (T6) Uteira

com E.M.; (T7) Capim com E.M.; (T8) N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos.

Não se observou efeito significativo da adição do E.M. (comparações

entre os tratamentos T1-T3, T2-T6 e T4-T8) tanto na Taxa Assimilatória Líquida

(Tabela 13), quanto na Razão de Área Foliar (Tabela 14).
A área foliar específica (AFE) reflete a espessura da folha e a proporção

relativa da superfície assimiladora e os tecidos mecânicos e condutores da folha

(Magalhães, 1985). O índice mais alto entre os tratamentos do solo da floresta foi

superior a 350 dm^.g'\ alcançado aos 100 dias pelo tratamento E.M. (T3). Após
esse período houve um declínio desse valor chegando a zero aos 185 dias. O

tratamento capim com E.M.(T7) manteve o índice zero em todos os períodos e os

demais tratamentos não apresentaram diferenças significativas com progressão

de valor até os 124 dias, oscilando entre 300 a 340 drrF.g"^ e com redução
gradativa a partir desse período (Tabela 15).
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Tabela 14. Razão da Área Foliar (dm^g'^) das plantas de Sucupira amarela,

submetidas a tratamentos variados, cultivadas no viveiro em dois latossolos da

Amazônia.

61 dias (2) 124 Dias 185 Dias

Trat. (1) Solo da Solo Média Solo da Solo
Média Solo da Solo

Média
floresta degradado floresta degradado floresta degradado

T1-Testem. 119.19 bx 124.13 ax 121.66 A 136.71 bx 149.80 abx 143.25 A 117.47 bcx 116.75 ax 117.11 A

T2-Liteira 136.46 abx 135.33 ax 135.90 A 168.44 ax 154.94 abx 161.29 A 135.59 abx 114.53 ay 125.06 A

T3-EM 137.00 abx 132.94 ax 134.97 A 172.37 ax 157.47 ax 164.92 A 133.56 abx 108.29 ay 120.93 A

T4-NPK 145.69 ax 129.43 ax 137.56 A 180.41 ax 174.85 ax 177.63 A 137.43 abx 134.16 ax 135.79 A

T5-CV+NPK 142,16 abx 130.50 ax 136.33 A 175.42 ax 154.94 abx 165.18A 146.73 ax 111.08 ay 128.91 A

T6-Lit.+EM 136.99 abx 136.39 ax 136.69 A 154.75 abx 155.82 ax 155.28 A 104.67 cx 104.59 ax 104.63 A

T7-CV+EM 0.00 cy 134.44 ax 67.22 8 0.00 cy 152.07 abx 76.04 B 0.00 dy 110.60 ax 55.30 B

T8-NPK+EM 135.14 abx 86.65 bx 110.90 A 172.29 ax 112.95 bx 142.62 A 130.06 abx 126.24 ax 128.15 A

Solos tx)

período

Tratamento

No oeriodo

119.08 X 126.23 X

122.65 Y

145.05 x 151.50 X

148.27 X

113.19X 115.78 X

114.78 Y

Médias com letras iguais dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
a. b. c e d diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A e B diferem médias das colunas
dos tratamentos; x e y diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas; X e Y diferem média
dos tratamentos em épocas nas linhas
(1) Tratamentos: (11) Testemunha; (T2) Liteira;(T3) E.M.; (T4) N.P.K.; (T5) Capim com N.P.K.; (T6) Liteira

com E.M.; (T7) Capim com E.M.; (T8) N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos

As mudas cultivadas em solo degradado aumentaram em média 250

dm^.g'^ aos 61 dias para 340 dm^.g'^ aos 124 dias. Esses valores decresceram

para 240 dm^.g'^ aos 185 dias. Nessas condições, o menor valor foi obtido pelo
tratamento NPK com E.M. (78), com mínimo de 200 dm^.g"^ no período inicial

(Tabela 15).

A Razão do Peso da Folha (RPF, Tabela 16) é um fator importante a ser

considerado, pois reflete a fração de matéria seca da folha não exportada para o

resto da planta (Benincasa, 1988). O aumento da razão do peso da folha (RPF)

das mudas cultivadas foi pouco influenciada pelos tratamentos. Todos os

tratamentos, exceto o com capim com E.M. (T7) apresentaram valores

estatisticamente semelhantes (Tabela 16). A adição do capim junto com o E.M.

ocasionou uma diminuição desse parâmetro de análise. Observou-se, também,

diferença entre os dois solos, com as mudas do solo degradado apresentando

maior RPF, isto é, nesse solo, a degradação de sua fertilidade deve ter
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contribuído para um menor translocamento de massa das folhas para as outras

partes das plantas.

Finalizando, tanto a característica de Área Foliar Específica (Tabela 15)

quanto a Razão do Peso da Folha (Tabela 16) não sofreram influência da adição

do E.M. no final do experimento.

Tabela 15. Área Foliar Específica (dm^.g"^) das plantas de Sucupira amarela,

submetidas a tratamentos variados, cultivadas no viveiro em dois latossolos da

61 dias (2) 124 Dias 185 Dias

Trat. (1) Solo da

floresta

Solo

degradado
Média Solo da

floresta

Solo

degradado
Média Solo da

floresta

Solo

degradado
Média

Tl-Testem. 256.10 ax 246.55 ax 251.33 A 298.08 by 302.49 abx 300.29 A 271.55 abx 258.57 ax 265.06 A

T2-Uteita 263.42 ax 257.26 ax 260.34 A 322.18 abx 286.17 aby 304.18 A 284.13 abx 238.64 ay 261.39 A

T3.EM. 272.26 ax 243.73 ax 258.00 A 338.61 ax 271.14 bcy 304.88 A 284.77 abx 220.25 ay 252.51 A

T4-NPK 273.69 ax 273.66 ax 273.67 A 330.27 ax 329.40 ax 329.84 A 296.19 ax 243.99 ay 270.09 A

T5-CV+NPK 261.84ax 278.03 ax 269.93 A 295.58 bx 316.69 abx 306.14 A 272.41 abx 222.88 ay 247.65 A

T6-Ut+EM 263.25 ax 269.01 ax 266.13 A 295.83 bx 299.15 abx 297.49 A 261.43 bx 217.85 ay 239.64 A

T7-CV+EM 0.00 by 258.53 ax 129.27 B 0.00 cy 276.59 bcx 138.30 B 0 00 cy 221.67 ax 110.84 B

T6-NPK+EM 264.58 ax 208 82 bx 235.20 A 314.66 abx 235.77 cy 275.22 A 275.05 abx 242.56 ay 258.81 A

Solos no

período
231.89x 254.08X 274.40X 289.68X 243.19x 233.30X

Tratamento

No período 242.98 Y 282.04 X 238.25 Y

Amazônia.

Médias com letras iguais dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
a, b, c diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A e B diferem médias das colunas dos
tratamentos; x e y diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas; X e Y diferem média dos
tratamentos em épocas nas linhas
(1) Tratamentos; (T1) Testemunha; (T2) Uteira;(T3) E.M.; (T4) N.P.K.; (T5) Capim com N.P.K.; (T6) Liteira

com E.M.; (T7) Capim com E.M.; (T8) N.P.K. com E.M.
(2 Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos
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Tabela 16. Razão do Peso da Folha (g.g'^) das plantas de Sucupira amarela,

submetidas a tratamentos variados, cultivadas no viveiro em dois latossolos da

Amazônia.

81 dias (2) 124 Dias 185 Dias

Trat. (1) Solooa

floresta

Solo

degradado
Média Solo da

floresta

Solo

degradado
Média Solo da

floresta

Solo

degradado
Média

T1-Testem. 0,463 ax 0,496 abx 0,479 A 0,457 cy 0,496 ax 0,476 A 0,432 bx 0.455 ax 0,443 A

T2-Liteira 0,504 ax 0,512 ax 0,508 A 0,521 bx 0,535 ax 0.528 A 0,478 abx 0,480 ax 0,479 A

T3-e.M. 0,492 ay 0,529 ax 0,511 A 0.507 bcy 0,578 ax 0,543 A 0,465 abx 0,485 ax 0,475 A

T4-NPK 0,514 ax 0,471 abx 0,493 A 0.544 abcx 0,533 ax 0,538 A 0,463 abx 0,535 ax 0,499 A

T5-CV+NPK 0,524 ax 0,467 abx 0,495 A 0,594 ax 0,492 ay 0,543 A 0,544 ax 0,496 ax 0,520 A

T6-Lit.+EM 0,507 ax 0,496 abx 0,501 A 0,520 abcx 0,516 ax 0,519 A 0,407 bx 0,475 ax 0,441 A

T7-CV+EM 0,000 by 0,507 ax 0,253 B 0.000 ey 0,548 ax 0,274 B 0,000 cy 0,497 ax 0,248 B

T8-NPK+EM 0,499 xa 0.424 bx 0,462 A 0,548 xb 0,476 ax 0,519 A 0,474 abx 0.519 ax 0,496 A

Solos no

período
Tratamento

No período

0,438 y 0,488 X

0,463 XY

0,461 y 0,522 X

0,492 X

0,408 y 0,493 x

0.450 Y

Médias com letras Iguais dentro de cada coluna não diferem ente sl pelo teste de Tukey a 5%.
a.b.c.d.e.: Diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A.B.: Diferem médias das colunas
dos tratamentos; x.y Diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas.; X,Y,: Diferem média
dos tratamentos em épocas nas linhas.
(1) Tratamentos (TI)Testemunha; (T2)Lltelra;(T3)E.M.; (T4)N.P.K.; (T5)Capim com N.P.K.; (T6)Lltelra com

E.M.; (T7)Caplm com E.M.; (T8)N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos

Conclusões

a) As mudas de sucupira amarela cultivadas no latossolo da floresta

mostraram um desenvolvimento superior às mudas cultivadas no latossolo

degradado.

b) O tratamento Capim + E.M. no latossolo da floresta foi letal para mudas

de sucupira amarela.

c) Os tratamentos NPK e NPK+E.M. proporcionaram os maiores valores

médios de crescimento da sucupira amarela nos dois tipos de solo e na maioria

das variáveis avaliadas. O efeito positivo foi proveniente da adubaçáo com NPK,

uma vez que os latossolos utilizados apresentaram baixa fertilidade.
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5.2. INFLUÊNCIA DA ADUBAÇÃO BIOLÓGICA, ORGÂNICA E MINERAL NO
CRESCIMENTO DE MUDAS DE SUMAÚMA (Ceiba PENTANDRA (L.) Gaertn), EM
CONDIÇÕES DE VIVEIRO NO AMAZONAS

Mary Jane Brandão de ALMEIDA & Luiz Antônio de OLIVEIRA

RESUMO

Face à demanda do setor industrial madeireiro, faz-se necessário desenvoiver estudos

para conhecer as exigências edafo-nutricionais das espécies florestais visando recompor áreas

degradadas. Com a finalidade de encontrar alternativas mais viáveis de produção de mudas, foi

realizado um experimento de viveiro com o objetivo de avaliar o uso dos microrganismos eficazes

(E.M., produto microbiológico da Fundação Mokiti Okada) aliado a diferentes tipos de adubos

químicos e orgânicos no desenvolvimento de mudas de sumaúma. Utilizaram duas amostras de

iatossolo, uma de floresta e outra de área degradada. Os principais resultados obtidos foram: As

mudas de sumaúma cultivadas em solo da floresta mostraram um desenvolvimento superior às

mudas cultivadas em solo degradado. Em condições de viveiro, o E.M. proporcionou modificações

positivas na composição química do solo de floresta. No entanto, essas modificações pouco

contribuíram para um melhor desenvolvimento das plantas. Os tratamentos NPK e NPK+E.M.

proporcionaram os maiores valores médios de crescimento da sumaúma nos dois tipos de solo e

na maioria das variáveis avaliadas. O efeito positivo foi proveniente da adubaçâo com NPK, uma

vez que os latossolos utilizados apresentaram baixa fertilidade.

Palavras chave: Latossolo, Solo degradado. Fertilidade do solo

SUMMARY

Face to the demand of the wood industry, it is necessary to develop studies to know the

nutrition needs of the forest species to recover degraded areas. With the purpose of finding viable
alternative for seediing production, a nursery experiment was accomplished with the objective of
evaluating the use of the effective microorganisms (E.M.) ailied to different types of chemical and
organic fertilizers in the development of "Sumaúma" seedlings. Two Oxisois samples were used,
one of forest and another of a degraded area. The seedlings of "Sumaúma" cultivated in the forest
soil showed a superior development when compared to those in the degraded soil. In nursery
conditions, E.M. provided positive modifications in the chemical composition of the forest soil.
However, those modifications did not contribute to a better development of the plants. The

treatments NPK and NPK+E.M. provided the largest average values of "Sumaúma" growth in the

two soil types for most of the appraised variables anallsed. The positive effect was related to the

NPK fertilization, once the Oxisois were of low fertility.

Key words: Oxisol, degraded Soil, Soil Fertility
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1. INTRODUÇÃO

As causas dos desflorestamentos em florestas tropicais são atribuídas ao

aumento da demanda de madeira para a construção civil ou com o propósito de

converter áreas para a agropecuária ou ainda para a exploração mineral (Pearce

& Brown, 1994). Tradicionalmente os povos da floresta praticam a agricultura de

subsistência e obtêm sua renda familiar pela coleta de madeira e subprodutos da

floresta (Oliveira et ai, 1979). A política de desenvolvimento da região

amazônica, apoiada por incentivos, tem acelerado o processo de degradação da

cobertura florestal de terra firme da região (Alencar et al., 1979; Pires-0'Brien &

CBrien, 1995; GT II, 1997).

As espécies florestais de várzea suprem as indústrias de laminados e

compensados, respondendo por mais de 80% da exploração madeireira no

Estado do Amazonas (Santos, 1982). Dentre as espécies de madeira roliça, a

sumaúma (Ceiba pentandra, L. Gaertn) é a espécie de maior consumo (Jansen &

Melo, 1992). Essa espécie apresenta distribuição diametral irregular e com a

retirada das árvores de maior porte, e a regeneração natural não sustenta o

banco de mudas para a reprodução desses indivíduos (D'Olíveíra, 1989 apud

Cruz, 1991).

A necessidade de recuperação dos ecossistemas tem despendido um

esforço no conhecimento das exigências edafoclimáticas e nutricionais das

diversas espécies florestais, considerando que os impactos têm sido superiores à

geração de conhecimentos (Pina-Rodrigues et al., 1990; Costa & Pina-Rodrigues,

1996).

A sumaúma apresenta rápido crescimento a partir da semeadura direta e,

para alcançar rotações mais produtivas, é fundamental a aplicação de técnicas

silviculturais; a produção de mudas em viveiro é uma etapa essencial para a

regeneração artificial e recomposição da cobertura vegetal.

Este estudo visou acompanhar o crescimento em viveiro da espécie

florestal sumaúma {Ceiba pentandra L. Gaertn), submetida a tratamentos

variados e destinada à recuperação de áreas degradadas.
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MATERIAL E MÉTODOS

Delíneamento Experimental

Utilizou-se em arranjo fatorial 2x8 (dois tipos de solo x oito materiais

organo-mineral-microbiológico) inteiramente casualizado. Num total de 16

tratamentos. Cada tratamento constou de 28 saquinhos contendo cada um cerca

de 2 kg de substrato e uma planta.

T ratamentos

Foram utilizados como substrato Latossolo amarelo sob floresta e de área

degradada compondo cada um, uma testemunha (TI) e os seguintes tratamentos:

Liteira (T2), E.M. (T3), N.P.K. (T4), Capim verde com N.P.K. (T5), Liteira com E.M.

(T6), Capim verde com E.M. (T7), N.P.K. com E.M.(T8).

Os microrganismos eficazes (E.M.-4) utilizados na composição dos

tratamentos foram obtidos por doação da Fundação Mokiti Okada, em Ipeúna-SP.

O capim colonião {Panicum maximum), foi coletado no campus do INPAA/-8. O

solo da camada superficial da floresta foi proveniente de uma floresta secundária

de, aproximadamente, 20 anos, localizada na BR-174, KM 45 na Estação

Experimental de Silvicultura Tropical -E.E.S.T. O solo degradado foi retirado da

área adjacente á reserva E.E.S.T. e as sementes foram obtidas na Coordenação

de Pesquisas em Silvicultura Tropical - CPST/INPA, provenientes da Reserva

Florestal Adolpho Ducke.

Para análise do solo adotaram os procedimentos recomendados por

EMBRAPA (1997). Não foi possível determinar as características da densidade
aparente da testemunha (TI) do solo da floresta e do solo degradado nos

tratamentos T4 e T8.

A semeadura foi em bandejas de plástico (caçapas) contendo areia

lavada.

Preparo dos solos

Os solos utilizados na composição dos substratos foram peneirados em

peneira circular e a matéria orgânica passada em triturador elétrico. Cada

tratamento foi misturado em uma betoneira para homogeneizar a compostagem.
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As compostagens foram colocadas em tanque de amianto durante dois

meses para permitir o tempo necessário ao processo de fermentação da matéria-

prima incorporada.

Repícagem

Após um mês da germinação na areia, as mudas apresentaram formação

normal (Albuquerque, 1993). Procedeu-se à repicagem simultânea em todos os

tratamentos para garantir que as modificações apresentadas a partir da

repicagem fossem por influência dos tratamentos. Foi realizada uma amostragem

inicial com cinco plantas de cada espécie para obter o valor de referência,

atribuindo-se a esse estádio como época de controle. Portanto, a amostragem foi

representativa para todos os tratamentos por espécie.

Foi plantada uma muda em cada embalagem de saco plástico com

capacidade para dois kg de substrato. A adubação com NPK e E.M. foi feita

usando-se 130 mL de uma solução contendo os microrganismos e/ou o adubo por

planta aplicada a cada quinze dias. A dosagem adotada foi a recomendada pelos

fabricantes (3mL NPK (04:16:08):1000mL água e/ou ImL E.M. : õOOmL água),

durante toda a manutenção do experimento. O total de NPK adicionado por planta

(em 2kg de solo) durante todo o experimento foi de 0,1872g de N, 0,7488g de P e

0,3744g de K.

Na ocasião da aplicação dos fertilizantes, os tratamentos adjacentes

foram protegidos com plástico, para assegurar a aplicação do produto

especificamente na parcela correspondente.

Caracterização do viveiro

O viveiro possui canteiros medindo 10 x 1.0 x 1.2 m, com cobertura

superior e lateral de telas poliolefinas de cor preta (sombrite) com 50% de

sombreamento e sistema de irrigação por aspersão mecânica duas vezes ao dia.

As parcelas foram agrupadas por tipo de tratamento, sendo que a distância entre

os tratamentos foi de 0,50 m.
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Amostragem do Experimento

O experimento foi amostrado em quatro épocas distintas, a primeira no

dia da repicagem em viveiro aos 61, 124 e 185 dias. Em cada coleta foram

avaliadas cinco plantas de cada tratamento. O crescimento foi estudado através

de dimensões lineares, dimensões superficiais, peso e número de unidades

estruturais (Benincasa, 1988; Hunt, 1990).

Os dados foram analisados através do programa estatístico SAS. Em

cada avaliação foram coletadas cinco plantas avaliadas por parcelas subdivididas

"split plot" (Gomes, 1985; Queiroz, 1998). A normalidade dos dados foi

comprovada pelo teste de Shapiro Wilk (Dias, 1995). Procedeu-se à Análise de

Variância (ANOVA) para verificar as diferenças significativas entre os tratamentos

e teste de significância de Tukey (p < 0,05) para comparar as diferenças de

médias entre tratamentos.

Variáveis avaliadas na planta

A contagem do número de folhas (und) dessa unidade estrutural foi feita

em termos absolutos referente á existência de folhas presentes no dia de cada

avaliação, desconsiderando se haviam folhas caídas ou novas.

Medidas lineares como altura do caule e comprimento da raiz (cm) foram

realizadas com o auxílio de uma trena milimétrica com capacidade de alcance até

dois metros. Para altura do caule, considerou-se a distância entre o ápice até

faixa que iniciava a presença de raízes secundárias. Para o comprimento das

raízes, considerou-se a faixa de interface caulinar com presença de raízes

secundárias até o extremo do segmento mais longo do sistema radicular.

O diâmetro do caule (mm) foi medido no ponto de interface raiz/caule com

um paquímetro digital de precisão (mm), Mitutoyo. A área foliar foi medida com

auxílio do medidor de área foliar portátil LI-COR, modelo LI-3000A.

54



Parâmetros de crescimento da Planta

Taxa de crescimento relativo:

TCR= [( log Pst2 - log Psti) / (t2 - ti) ] x 1000= mg.g-\dia"^

Taxa de Assimilação Líquida:

TAL= [(Pst2-Psti) / (t2-ti)] [lnA2-lnA^) /(A2-Ai)]x1000 = mg.dnT^.dia-^

Razão da área foliar

Raf(2) [(Ai/Psti) + (A2/Pst2)]/2 = dm^g"'

Área foliar específica

Afe (2) [Ai/Psfi) + (A2/Psf2)]/2 = dm^g'""

Razão do peso da folha

Rpf = [(Psfi/Psti) + (Psf2/Pst2)]/2 = g.g-^

Pst1 = Peso total da matéria seca da planta um no tempo um

Pst2 = Peso total da matéria seca da planta um no tempo dois

A1= Área da folha medida no tempo um

A2=Área da folha medida no tempo dois

t1= dia da coleta atual (tempo um)

t2= dia da coleta subsequente (tempo dois)

Psf1= Peso da matéria seca da folha no tempo um

Psf2 = Peso da matéria seca da folha no tempo dois
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A adição de E.M. nos solos resultou em melhorias substanciais em suas

qualidades químicas (Tabela 1). Comparando-se T1 com T3 no solo de floresta,

por exemplo, observou-se uma elevação do pH, bem como os teores de Ca, Mg,

P, Zn, Mn e Cu. Resultado semelhante foi observado nesse solo comparando-se

os tratamentos com NPK, (T4) e NPK com E.M. (T8). Nesse caso, além dos

elementos citados acima, o teor de K também foi beneficiado pela adição do E.M..

No solo de área degradada, a adição apenas de E.M. não resultou

em benefícios, talvez porque as reservas dos nutrientes totais estejam baixas,

devido ao processo de degradação. No entanto, ao se adicionar liteira ou

adubação, percebe-se que, nessas situações, a adição do E.M. favorece a

disponibilidade de alguns nutrientes como cálcio, magnésio e fósforo, melhorando

as qualidades químicas do solo. Observou-se também, alguma mudança do E.M.

na densidade aparente das amostras dos solos (Tabela 1).

Essa contribuição positiva do produto E.M. está relacionada com as

atividades biológicas dos microrganismos que o compõe. O E.M.-4 é um

composto que contém mais de dez gêneros e 80 espécies de microrganismos

com funções diferentes. Dentre os vários grupos podem-se citar bactérias

fotossintéticas, bactérias produtoras de ácido láctico, leveduras, actinomicetos e

fungos filamentosos, que através de mecanismos especiais, coexistem dentro de

um mesmo meio líquido, inoculados com um pH controlado em 7,0 (meio neutro)

e são armazenadas em um pH igual a 8,5 (Higa, 1991). As enzimas, as

substâncias bioativas, os aminoácidos, os ácidos nucléicos, etc., produzidos pelas

diversas espécies de microrganismos, e exercem, direta ou indiretamente,

influência positiva no crescimento das plantas (Higa, 1991).
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Tabela 1. Características química e física dos solos submetidos a tratamentos

variados.

TI T2 13 T4 15 15 17 15

Pafâmetro Testemunha Utára EM. N.P.K. CV + NPK Üt.+ EM CV+EM NPK + EM

SF 1  SD SF 1  SD SF 1  SD SF 1  SD SF 1  SD SF 1  SD SF 1  SD SF 1  SD

pmp) 5,01 5,37 4,89 4,98 6.68 5.06 423 4.45 627 6.8 6,28 5.65 6.89 6,74 6.38 4.71

pKMCj) 4,16 4.39 4,05 422 5.96 4.35 3.95 4.23 52 5.88 5.58 4.79 6.06 6,01 5.47 428

Ca^(cninio<c/kg) 0,44 02 1.12 02 7.42 021 02 0.04 329 0,56 4.82 2.2 3.78 158 4.16 0,11

Mg'*^(cinmoldkg) 0,04 0,01 0.09 0.04 0.25 0.03 0.03 0.02 02 0,1 024 029 0.3 02 022 0,02

Ar^(ciTino4c/kg) 0.1 0.4 0.35 02 0 0.35 0.95 0.6 0 0.1 0 0 0 0 0 0.4

hTfcmmddkg) 0,41 02 0.39 0.19 0.05 0.06 0,15 0.14 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.09 0.05 02

K^(anmdc/kg) 0,06 0,03 0.06 028 0.1 0.03 0,06 0.73 0,71 1.6 0.14 02 1.07 0.74 0.14 0,09

P (mg/kg) 6,36 1.74 13.75 124 20.82 0.74 16,91 0.71 73,68 25.28 159,9 8.25 112.7 20 197.7 4.69

Fe(mgfkg) 187,1 55.7 238.6 65.6 170,1 624 191 58,9 451.9 364.6 243,1 56,1 454,5 267 236.9 53.6

Zn^mg/kg) 0.5 0,1 0,9 0,1 9.9 0.1 1.6 0.1 52 0,2 4.6 3.9 5.9 0.6 5,4 4,9

Ui(mgfkg) 4 3,9 4,4 42 11.9 4 4.1 4.1 6.6 52 7.9 4.3 72 5.1 8.6 4.1

Cu(nigfl<g) 0,8 0,7 1 0.9 5 0.8 1.4 0.9 22 1.4 2.5 0,9 2,4 1.4 4.8 1.7

Repetições densidade aparente

1 - 120 1.66 1.55 1.9 1.6 125 1.41 1.5 1.32 1.52 1.34 1.61 -

2 - 1.63 1.69 1.48 1.73 1.64 122 1.48 1.49 1.33 1.51 124 1.56 -

3 - 1,49 1.72 1.36 1.76 1.6 1.27 1.34 1.52 1.33 1.39 1.19 1.54 -

Mécfa - 12 1,69 1.46 1.8 1.62 128 1.41 1.5 1.33 1.47 126 1.57 -

Desvio pacirão
-

0,12 0,03 0.09 0.09 0.02 0.07 0.07 0,02 0„01 0.07 0.07 0.03 -

Coef.V^ação
- 726 1.7 6.45 5.15 129 5.15 5.02 1.03 0.58 4.98 5.76 222 -

SF= Solo da floresta, SD= Solo degradado

As plantas de sumaúma apresentaram um crescimento rápido. No

período entre a instalação do experimento e 61 dias, o crescimento em altura do

caule das plantas cultivadas no solo da floresta ultrapassaram o tamanho de 35

cm, considerado adequado para levar ao campo (Tabela 2). O tratamento com

E.M. obteve o valor médio mais alto neste período e o maior incremento médio

ocorreu entre o período de 61 a 124 dias, atingindo 50,45% de altura. Aos 185
dias o melhor resultado foi alcançado com os tratamentos NPK e NPK com E.M.,

que foram significativamente superiores à testemunha.

Os diferentes padrões de resposta da variável altura estão relacionados à

capacidade adaptativa da espécie às condições edafo-nutricionais. As médias

mais altas foram obtidas em solo da floresta e as maiores diferenças entre as

médias foram observadas entre os tratamentos com solo degradado. Nessas

condições de solo, a melhor resposta foi alcançada com o tratamento NPK com

E.M.
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Ao se comparar o efeito da inoculação do E.M. (T1-T3, T2-T6 e T4-T8), ao

final do experimento observou-se que não houve resposta dessa inoculação na

altura do caule da sumaúma, uma vez que esses pares de tratamentos se

mostram estatisticamente iguais, apesar do E.M. resultar em maiores níveis de

fertilidade do solo em alguns elementos (Tabela 1).

As respostas da adubação tanto no latossolo de floresta como no da área

degradada reflete o obtido por outros autores em diferentes espécies vegetais de

importância econômica ( Nicholaides ef a/., 1983; Oliveira et ai., 1992).

O maior incremento da raiz ocorreu no período entre a instalação do

experimento e 61 dias com incremento médio de 78,06%, equivalente a 25,27 cm

de comprimento (Tabela 3). Esse resultado indica que a planta investe

inicialmente na raiz para garantir sua sustentação e aquisição de nutrientes.

Comportamento similar foi observado em experimento com sucupira amarela e

Acapú (Almeida & Oliveira 2000; Almeida et aí., 2000 dados não publicados).

Os tratamentos e os solos não proporcionaram diferença estatística entre

as médias do comprimento da raiz nos períodos de 124 e 185 dias. É possível

que o desenvolvimento radicular tenha sido limitado pelo tamanho da embalagem

da muda, considerando que as mudas alcançaram aos 124 dias, o comprimento

médio de 38,01 cm. A inoculação com E.M. também não resultou em benefícios

para o crescimento radicular.
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Tabela 2. Altura do caule (cm) de plantas de sumaúma, submetidas a tratamentos

variados, cultivadas no viveiro em dois latossolos da Amazônia.

Trat. (1)
O Oía - início (2) 61 Dias 124 Dias 185 Dias

Solo da

floresta

Solo

degradado

Média Solo da

floresta

Solo

degradado

Média Solo da

floresta

Tl-Testem.

T2-Uteira

T3-EM.

T4-NPK

T5-CV+NPK

T6-UL+EM

T7-CV+EM

T8-NPK+EM

6.48

6.48

6.48

6.48

6.48

6,48

6.48

6.48

6.48

6.48

6.48

6.48

6.48

6.48

6.48

6.48

6.48 A

6.48 A

6.48 A

6.48 A

6.48 A

6.48 A

6.48 A

6.48 A

18.3cdx

28.9bc X

43.2 a X

46.0 a X

39.5ab X

44.3 a X

14.5 d y

35.6ab X

19.7 by

17.7 by

31.9 ay

21.8 by

19.7 by

18.5 by

20.6 bx

19.7 by

19.0 CD

23.3BCD

37.6 A

33.9 AB

29.6 AB

31.4 AB

17.5 D

29.1ABC

62.0 ax

65.5 ax

62.8 ax

72.1 ax

72.6 ax

68.5 ax

36.2 bx

61.7 ax

Solo

degradado

34.0 bcdy

22.6 dy

26.3 cdy

45.3 aby

42.6 aby

22.1 dy

39.6 bcx

55.7 ay

Média Solo da

floresta

Solo

degradado

Média

48.1 AB

44.1 AB

44.5 AB

58.7 A

57.1 A

45.3 AB

37,9 B

58.7 A

42.5 cx

85.6 ax

63.23abcx

78.80 abx

67.2 abcx

86.72 ax

52.20 bcx

69.20 abcx

34.30 abcy

22.66 cy

40.40 aby

46.48 ay

38.24at}cy

30,20 bcy

41.10 aby

49.20 ay

38.2 B

54.1AB

51.8AB

62.6 A

52.7AB

58.5AB

46.6AB

59.2 A

Solos no

período

Tratamento

No período

6.48 X 6.48 X 34.19 X 21.22 y 62.57 X 36.09 y 68.19 X 37.78 y

6.48 W 27.71 Y 49.33 X 47.55 X

Médias cxjm letras iguais dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
a, b, c, d diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A, B, C e D diferem médias das
colunas dos tratamentos; x e y diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas; X, Y e W
diferem média dos tratamentos em épocas nas linhas
(1)Tratamentos: (T1) Testemunha; (T2) Uteira;(T3) E.M.; (14) N.P.K.; (T5) Capim com N.P.K.; (T6) Liteira

com E.M.; (17) Capim com E.M.; (T8) N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos

Tabela 3. Comprimento da raiz(cm) de plantas de sumaúma, submetidas a

tratamentos variados, cultivadas no viveiro em dois latossolos da Amazônia.

Trat.(1)
0 Dia - início (2) 61 Dias 124 Dias 185 Dias

Solo da

floresta

Solo

degradado

Média Solo da

floresta

Solo

Degradado

Média Solo da

Floresta

Solo

degradado

Média Solo da

floresta

Solo

degradado

Média

Tl-Testem. 5.64 5,64 5.64 A 40.1 ax 40.0 ax 40.1 A 48.8 ate( 42.4 ax 45.6 A 41.40 38.80 40.1 A

T2-üteíra 5.64 5.64 5.64 A 36.1 ax 39.5 ax 37.8 AB 43.4 abx 34.8 ax 39.1 A 45.7 34.76 40.2 A

T3-E.M 5.64 5,64 5.64 A 33.6 ax 35.5 abx 34.5ABC 56.8 ax 32.7 ay 44.7 A 56.52 43.60 50.0 A

T4-NPK 5.64 5.64 5,64 A 32.7 ax 26.4 bcx 29.6 BC 38.7 atoe 35.2 ax 36.9 A 51.8 28.80 40.3 A

T5-CV+NPK 5.64 5.64 5,64 A 30.1 ax 26.3 bcx 29.23 C 36.9 abx 33.7 ax 35.3 A 30.8 34.00 32.4 A

T6-Ut+EM 5,64 5.64 5.64 A 32.7 ax 26.4 bcy 29.6 BC 40.1 abx 34.1 ax 37.1 A 70.80 31.40 51.1 A

T7-CV+EM 5.64 5.64 5.64 A 16.3 by 22.8 cx 19.5 D 25.6 bx 37.1 ax 31.3 A 29.0 34.60 31.8 A

T8-NPK+EM 5.64 5.64 5.64 A 32.4 ax 23.4 cy 27.9 CD 32.20abx 35.8 ax 34.0 A 46.40 41.00 43.7 A

Solos no

período
Tratamento

No período

5.64 X 5.64 X

5.64 Z

31 77x 30.05 X

30.91 Y

40.31 x 35.72 X

38.01 X

46.55 X 35.87 y

36.61 X

Médias com letras iguais dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
a, b, c, d diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A, B, C e D diferem médias das
colunas dos tratamentos; x e y diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas.; X, Y. W e Z
diferem média dos tratamentos em épocas nas linhas
(1) Tratamentos: (T1) Testemunha; (T2) Uteira;(T3) E.M.; (T4) N.P.K.; (T5) Capim verde com N.P.K.; (T6)

Liteira com E.M.; (T7) Capim verde com E.M.; (T8) N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos
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Aos 61 dias, o maior diâmetro médio foi alcançado com o tratamento E.M.

(Tabela 4). No período entre 61 e 124 dias ocorreu o maior incremento médio

(52,05%), equivalente a um aumento diametral de 4,31 mm. Aos 185 dias, alguns

tratamentos apresentaram sinais de estiolamento com decréscimo médio de

4,59%.

Aos 185 dias os tratamentos NPK com E.M. (18) e NPK (T4)

apresentaram os melhores resultados médios. As plantas cultivadas em solo da

floresta apresentaram maior diâmetro do que as cultivadas em solo degradado.

Esses dados reforçam as respostas em altura do caule (Tabela 2) e a influência

da adubação ou "status" nutricional do solo (comparando o solo de floresta e o

degradado) na fisiologia das plantas, conforme já obtido por outras pesquisas nos

solos regionais (Toledo & Serrão, 1982; Nicholaides et ai, 1983; Oliveira et ai,

1992).

Tabela 4. Diâmetro do caule (mm) de plantas de sumaúma submetidas a

tratamentos variados e cultivadas no viveiro em dois latossolos da Amazônia.

Trat. (1)
0 Dia - inlao (2) 61 Dias 124 Dias 185 Dias

Sdo da

floresta

Solo

deoradado

Média Solo da

floresta

Solo

Deqradado

Média Sdo da

floresta

Sdo

deqradado

Média Sdo da

floresta

Sdo

degradado

Média

H-Testam. 1.60 1.60 1.6 A 3.73 cx 4.45 bx 4.1 D 10.74 abx 8.41 abcx 9.57AB 8.74 cx 7.33 abx 8.04 B

T2-Lite(ra 1,60 1.60 1.6 A 5.30 atxsc 4.35 bx 4.8 BCD 12.73 ax 5.64 cy 9.18AB 16.97 ax 5.64 by 11.30AB

T3-EM. 1.60 1.60 1.6A 7.75 ax 6.50 ax 7.1 A 12.91 ax 8.02 abcy 10.46AB 12.95 abcx 8.63 aby 10.79AB

T4-NPK 1.60 1.60 1.6 A 6.82 abx 5.19 abx 6.0 ABC 12.23 ax 10.19 aby 11.22A 13.40 abx 10.25 ax 11.82A

T5-CV+NPK 1.60 1.60 1.6 A 6.88 ax 5.17 abx 6.0 ABC 11.07 abx 9.48 abx 10.27AB 11.46 bcx 9.23 abx 10.35AB

T6-Ut+EM 1,60 1.60 1.6 A 7.70 ax 4 77 by 6.2 AB 11.56 abx 7.33 bcy 9.44AB 13.97 abx 8.11 aby 11.05AB

T7-CV+EM 1,60 1.60 1.6A 4.29 bcx 4 60 bx 4.4 D 7.84 bx 8.54 abcx 8.19 B 10.96 bcx 8 81 abx 9.88AB

T8-NPK+EM 1.60 1.60 1.6A 7.50 ax 4.11 by 5.8 ABC 10.70 abx 10.73 ax 10.71AB 14.21 abx 10.28 ay 12.24 A

Solos no

período
Tratamento

No DOfiOdO

1,6x 1.6x

1.6W

6.24 X 4.89 y

5.57 Y

11.22X 8.54 y

9.88 X

12.83 X 8.53 y

9.50 X

Médias com letras Iguais dentro de cada coluna não diferem entre sl pelo teste de Tukey a 5%.
a, b, c diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A, B. C e D diferem médias das
colunas dos tratamentos; x e y diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas; X, Y e W
diferem média dos tratamentos em épocas nas linhas
(1) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos
(2) Tratamentos: (T1) Testemunha; (T2) LIteIra; (T3) E.M.; (T4) N.P.K.; (T5) Capim com N.P.K.; (T6) Liteira

com E.M.; (T7) Capim com E.M.; (T8) N.P.K. com E.M.
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Ao se comparar os tratamentos pares com e sem EM (T3-T1, T6-T2 e

T8-T4), observa-se que também não houve influência desse produto no diâmetro

do caule da sumaúma (Tabela 4).

Aos 61 dias, os tratamentos E.M. e NPK com E.M. ocasionaram os

melhores efeitos no aumento de folhas (Tabela 5). O maior incremento médio de

folhas foi de 76,13%, equivalente a um aumento médio de 6,76 folhas no período

entre o início e 61 dias da instalação do experimento. O solo da floresta

apresentou resultados melhores do que o solo degradado, confirmando um efeito

do "status" da fertilidade do solo nessa característica da planta, estando em

concordância com outros trabalhos na região (Oliveira & Paiva, 1985).

Tabela 5. Número de folhas (und) de plantas de Sumaúma, submetidas a

tratamentos variados e cultivadas no viveiro em dois latossolos da Amazônia.

Trat.(1)
0 Dia - início (2) 61 Dias 124 Dias 185 Dias

Solo da

floresta

Solo

deqradado

Média Solo da

floresta

Solo

Degradado

Média Solo da

floresta

Solo

deqradado

Média Solo da

floresta

Solo

degradado

Média

n-Testem. 2 2 2A 8 bcx 8 abx 8.2 BC 9 ax 8by 10.8AB 13 bx 5by 7.2 C

T2-Uleira 2 2 2A 9 abcx 8 abx 8.7 80 15 ax 5by 10.5AB 12 bx 5 by 8.6 BC

T3-E.M. 2 2 2A 12ax 10 ax 11.0A 15 ax 6by 10.4 AB 14 abx 6by 10.4 ABC

T4-NPK 2 2 2A 12ax 6 aby 10.1 AB 14 ax 9by 11.4 AB 13 bx 6bx 9,6 ABC

T5-CV+NPK 2 2 2A 10abx 7by 8.6 BC 15 ax 9by 12.4 AB 12 bx 10 aby 11.1 ABC

T6-ÜI+EM 2 2 2A 10abx 9 abx 9.6 BC 14 ax 7by 10.6 AB 21 ax 7by 14.0 A

T7-CV+EM 2 2 2A 7cx 7 abx 7.3 C 9ax 10 bx 9.6 B 12 bx 11 abx 11.3 ABC

T8-NPK+EM 2c 2 2A lOabx 9 abx 9 8 AB 14ax 15 ax 14.6 A 15 abx 13 ax 13.9 AB

Solos no

período 24 X 24x 9.92 X 8.40 y 13.75 X 8.82 y 13.55 X 8.02 y

Tratamento

No oeriodo
2.4 W 9.16 Y 11.28X 9.67 Y

Médias com letras iguais dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
a, b, c diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A, B e 0 diferem médias das colunas
dos tratamentos; x e y diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas.; X, Y e W diferem
média dos tratamentos em épocas nas linhas
(1) Tratamentos: (11) Testemunha; (T2) Liteira;(T3) E.M.; (T4) N.P.K.; (T5) Capim com N.P.K.; (T6) Liteira

com E.M.; (T7) Capim com E.M.; (T8) N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos

Aos 185 dias, o melhor tratamento foi o da liteira com E.M., seguido pelo

NPK com E.M., ambos estatisticamente superiores à testemunha (Tabela 5). Com

relação ao efeito da inoculação com E.M. nessa característica da sumaúma,
houve uma influência positiva apenas na presença da liteira, uma vez que aos

185 dias, as plantas do tratamento T6 (liteira com E.M.) foram estatisticamente
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superiores para número de folhas quando comparadas com as do tratamento T2

(liteira).

O aumento da área foliar das plantas de sumaúma ocorreu até os 124

dias (Tabela 6). Após esse período houve um decréscimo de 23,38%, que pode

ser explicado pelo aumento na interferência das folhas superiores sobre as folhas

inferiores, ou seja, pelo aumento do sombreamento, conforme já observado por

Benincasa (1988).

Tabela 6. Área foliar (dm) de plantas de Sumaúma, submetidas a tratamentos

variados e cultivadas no viveiro em dois latossolos da Amazônia.

Trat.(l)
0 Dia - inicio (2) 61 Dias 124 Dias 185 Dias

Solo da

floresta

Solo

deoradado

Média Solo da

floresta

Solo

Degradado

Média Solo da

floresta

Solo

degradado

Média Solo da Solo

floresta degradado
Média

T1-Testeri. 8.94 8.94 8.9 A 255.7 bcx 271.9 bx 263.8C0 924.6abx 436,1bcdy 680 3 A 347.8 bx 130.0 cy 238.9 8

T2-üteifa 8.94 8.94 8.9 A 420.7abcx 171.7 by 296.2800 1492.3ax 191.9 dy 842.1 A 1492.3abx 192.0 bcy 579.6 AB

T3-E.M. 8.94 8,94 8.9 A 757.9 ax 578.1 ax 668.0 A lC69.2abx 326.4bcdy 697 8 A 919.8abx 238.6 bcy 579.2 AB

T4-NPK 8.94 8.94 8.9 A 754.4 ax 299.1 bx 526.7ABC 1317.9abx 668.5abcy 993.2 A 114Z5ahx 240.8 bcy 691.7 AB

TSCV+NPK 8.94 8.94 8.9 A 663.2abx 324.0 by 493.6ABC 1394.1abx 733.0 abx 1063.6A 1228.8abx 512.3 aby 869.6 A

T6-ÜI+EM 8.94 8,94 8.9 A 701.0 abx 242.4 by 471.7ABCD 983.7 abx 262.4 cdy 623.1 A 1776.3 ax 241.5 bcy 1008.8 A

T7-CV+EM 8.94 8.94 8.9 A 146.1 cx 275.8bx 210.9 D 598.2bx 697.63bcx 647 9 A 732.1 abx 483.1 abx 607.6 AB

T8-NPK+EM 8.94 8.94 8.9 A 806.5 ax 290.8 by 548.7 AB 970.58bx 982.3 ax 976.4 A 1274.7abx 648.0 ay 981.4 A

Solos no

período

Tratamento

No período

8.94 X 8,94 X

8.94 Z

563.20 X 306.7 y

434.96 W

1093.82X 537.30 y

815.56 X

1048.42 x 335.79 y

629.93 Y

Médias com letras iguais dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
a, b, c, d diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A, B, 0 e D diferem médias das
colunas dos tratamentos; x e y diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas; X, Y, W e Z
diferem média dos tratamentos em épocas nas linhas
(1) Tratamentos: (T1) Testemunha; (T2) Liteira;(T3) E.M.; (T4) N.P.K.; (T5) Capim com N.P.K.; (T6) Liteira

com E.M.; (T7) Capim com E.M.; (T8) N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos

Aos 61 dias, o tratamento com E.M. apresentou o melhor resultado. Aos

185 dias, os valores médios mais altos foram alcançados com os tratamentos

liteira com E.M., NPK com E.M. e Capim com NPK., os três únicos tratamentos

superiores estatisticamente à testemunha.

O maior incremento médio ocorreu no período entre o início e 61 dias com

52,82% da área total, equivalente a 382,14 dm^ As plantas cultivadas em solo da

floresta apresentaram valores médios mais altos do que as plantas cultivadas em
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solo degradado, confirmando os dados obtidos anteriormente referentes à

influência da fertilidade do solo na fisiologia das plantas (Oliveira & Paiva, 1985).

Embora a área foliar tenha apresentado estagnação da expansão foliar

aos 185 dias, observou-se um incremento em termos de matéria seca das folhas

neste período (Tabela 7). Presume-se que houve aumento da espessura das

folhas. A matéria seca das folhas do tratamento E.M. (T3) apresentou o valor

médio mais alto aos 61 dias. O tratamento Capim com E.M.(T7) limitou o aumento

de matéria da raiz com resultados inferiores á testemunha.

Tabela 7. Matéria seca das folhas (g) de plantas de Sumaúma, submetidas a

tratamentos variados e cultivadas no viveiro em dois latossolos da Amazônia.

Trat.(1)
0 Dia - inído (2) 61 Dias 124 Dias 185 Dias

Solo da

floresta

Solo

deoradado

Média Solo da

floresta

Solo

deqradado

Média Solo da

Floresta

Solo

degradado

Média Solo da

floresta

Solo

degradado

Média

TVTestem. 0.03 0.031 0.031 A 0 57ax 0 89bx 0.73 AB 4.58 abx 2.48 abcx 3.53 AB 3.37 bx 1.95 bcx 2.66 B

T2-Uteira 0.03 0.031 0.031 A 0.94 ax 0 84bx 0.89 AB 7.47 ax 1.03 cy 4.25 AB 19.99 ax 1.03 cy 9.51 A

T3-E.M. 0.03 0.031 0.031 A 1.62ax 1 49ax 1.55A 7.44 ax 2.12 abcy 4.77 A 12.37 abcdx 3.16at>cy 7.76AB

T4-NPK 0.03 0.031 0.031 A 1 08ax 0.47 bcx 0,77 AB 6.05 abx 3.43 aby 4.74 A 8.62 bcdx 5.04 abx 6.89AB

T&CV+NPK 0.03 0,031 0.031 A 1.86 ax 0.43 bcx 1.14AB 3.19 abx 2.27 abcx 2.73 AB 3.86 cdx 1.83 bcx 2.84 B

TS-Ut+EM 0.03 0.031 0.031 A 1 50 ax 0 64 bcy 1.07 AB 5.78 abx 2.23 abcy 3.99 AB 16.45 abx 2.97 bcj' 9.71 A

T7.CV+EM 0.03 0.031 0.031 A 0.21 ax 0 20CX 0.20 B 1.26 bx 1.69 bcx 1.47 B 3.23 dx 1.85 bcx 2.54 B

T8-NPK+EM 0.03 0.031 0.031 A 1 27ax 0.32 bcy 0.80 AB 5.80 abx 3.99 ax 4.89 A 12.48 abcx 6.88 ay 9.68 A

Solos no

período 0.03 X 0.03 X 1.13X 0.66 y 5,20 X 2.4 y 9.81 X 3.09 y

Tratamento

No periodo 0,03 W 0,90 W 3,80 Y 5.67 X

Médias com letras iguais dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
a, b, c, d diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A e B diferem médias das colunas
dos tratamentos; x e y diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas.; X, Y e W diferem
média dos tratamentos em épocas nas linhas
(1) Tratamentos: (71) Testemunha; (T2) Liteira; (T3) E.M.; (T4) N.P.K.; (T5) Capim com N.P.K.; (T6) Liteira

com E.M.; (T7) Capim com E.M.; (T8) N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos

Ao se analisar o efeito da inoculação com o E.M. no final do experimento,

observa-se que não houve diferenças estatísticas entre os seus pares (T3-T1, T6-
T2 e T8-T4), indicando a falta de resposta à inoculação desse produto nessa

característica da sumaúma (Tabela 7).

O aumento de matéria seca do caule (Tabela 8) foi crescente ao longo do

experimento, o maior ganho de matéria ocorreu no período entre 61 a 124 dias,
na ordem de 51,45%, equivalente a 2,903 g. Em todos os períodos os valores

médios da plantas cultivadas em solo da floresta foram mais altos.

63



Tabela 8. Matéria seca do caule (g) de plantas de Sumaúma, submetidas a

tratamentos variados, cultivadas no viveiro em dois latossolos da Amazônia.

Trat.(l)
0 Dia - início (2) 61 Dias 124 Dias 185 Dias

Solo da

floresta

Solo

deqradado

Média Solo da

floresta

Solo

degradado

Média Solo da

floresta

Solo

degradado

Média Solo da

floresta

Solo

degradado

Média

Tl-Testem. 0,022 0.022 0.022 A 0.32 cx 0.42 bx 0.37 0 4.79 abx 2,44 aby 3.62 AB 3.06 bx 2.33 aboc 2.70 B

T2-Utara 0.022 0.022 0.022 A 0.70 bcx 0.41 bx 0.55 BC 9.39 ax 0.88 by 5.13 AB 13.83 ax 0.88 cy 7.35AB

T3-E.M. 0.022 0.022 0.022 A 2.03 abx 1.25 ax 1 64 A 7.59 abx 1.90 by 4.75 AB 8.74 abx 2.99 abcy 5.87AB

T4-NPK 0.022 0.022 0.022 A 1.69 abcx 0.58 by 1 13ABC 7.64 abx 4,31 ay 5.97 A 12.13ax 5.38 ax 8.76 A

T5-CV+NPK 0 022 0.022 0.022 A 1.71 alx» 0.47 by 1.09ABC 5.38 abx 2.78 abx 4.08 AB 6.19 abx 2.29 abcy 4.24AB

T6-ÜL+EM 0.022 0.022 0.022 A 2.35 ax 0.45 by 1 40 AB 6.38 abx 1.29 by 3.84 AB 13.12 ax 2.10 bcy 7.61 AB

T7-CV+EM 0.022 0022 0.022 A 0.25 cx 0.42 bx 0.33 C 1.59 bx 2.02 bx 1.80 B 3.55 bx 2.01 bcx 2.78 B

T8-NPK+EM 0.022 0.022 0,022 A 2.02 abx 0.34 by 177ABC 6 57 abx 4.48 ax 5.52 AB 10.99 abx 4.77 aby 7.88 A

Solos no

período
0.022 X 0.022 X 1.384 X 0.542 y 6.171 X 2.514 y 8.954 X 2.846 y

Tratamento

No oeriodo
0.022 Y 0.963 Y 4.342 X 5.30 X

Médias com letras iguais dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
a, b, c, d diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A, B e C diferem médias das
colunas dos tratamentos; x e y diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas; X, Y e W
diferem média dos tratamentos em épocas nas linhas
(1) Tratamentos (11) Testemunha; (T2) Liteira;(T3) E.M.; (T4) N.P.K.; (T5) Capim com N.P.K.; (T6) Liteira

com E.M.; (T7) Capim com E.M.; (T8) N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos

Aos 185 dias, os melhores tratamentos foram liteira com (T6) e sem

E.M.(T2) e NPK com E.M.(TB). Esses materiais incorporados ao solo melhoraram

suas propriedades elevando o nível de fósforo em mais de 100% (T2), 2.514%

(T6) e 3.108% (T8) no solo da floresta e, 474% (T6) e 269% (T8) no solo

degradado (Tabela 1).

Ao se analisar o efeito da inoculação com o E.M. no final do experimento,

observa-se que não houve diferenças estatísticas entre os seus pares (T3-T1, T6-

T2 e T8-T4), indicando a falta de resposta à inoculação desse produto nessa

característica da sumaúma (Tabela 8).

O peso da matéria seca da raiz (Tabela 9) apresentou maior ganho de

matéria com o tratamento E.M. (T3) aos 61 dias. Não houve diferença estatística

entre as médias dos tratamentos aos 124 dias; porém, nesse período ocorreu o

maior incremento de matéria seca (62,58%), equivalente a 2,06g. Aos 185 dias,
os tratamentos que apresentaram os melhores valores médios foram liteira com

E.M. e NPK com E.M..
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Tabela 9. Peso da matéria seca da raiz (g) de plantas de Sumaúma, submetidas

a tratamentos variados e cultivadas no viveiro em dois latossolos da

Amazônia.

Trat.(1)
0 Dia - inicio (2) 61 Dias 124 Dias 185 Dias

Solo da

floresta

Solo

deqradado

Média Solo da

floresta

Solo

deçjradado

Média Solo da

floresta

Solo

degradado

Média Solo da

floresta

Solo

degradado

Média

T1-Test«ii. 0.028 0.028 0.028 A 0.71 bcx 0.75 bx 0.73 BC 3.97 abx 1.81 aby 2.89 A 1.24 bx 0.50 cy 0.87 B

T2-Liteira 0.028 0.028 0.028 A 1.23 abcx 0.80 by 1.02 BC 6.54 ax 0.893 by 3.72 A 4.71 abx 0.89 bcy 2.80 AB

T3-E.M. 0.028 0.028 0.028 A 2.11 abx 1.72 ax 1.91 A 4.85 abx 1.36 by 3.11 A 4.32 abx 1.03abcy 2.67 AB

T4-NPK 0.028 0.028 0.028 A 1.99 abx 0.96 by 1.48 AB 4.94 abx 2.66 aby 3.87 A 5.07 abx 1.06abcy 2.99 AB

T5-CV+NPK 0.028 0.028 0.028 A 1.77 abcx 0.87 bx 1.32ABC 5.19 abx 2.60 abx 3.89 A 3.13 bx 2.08 abx 2.60 AB

T6-Ut+EM 0.028 0.028 0.028 A 2.25 ax 0.73 by 1.49 AB 4.32 abx 1.02 by 2.66 A 8.07 ax 0.96abcy 4.52 A

T7-CV+EM 0.028 0.028 0.028 A 0.41 cx 0.69 bx 0.55 C 2.13 bx 2.55 abx 2.34 A 3.05 bx 1.71abcx 2.38 AB

T8-NPK+EM 0.028 0.028 0.028 A 2.34 ax 0.79 by 1.57 AB 4.31 abx 3.87 ax 4.09 A 5.47 abx 2.38 ay 3.93 A

Solos RO

período

Tratamento

No período

0.028 X 0.028 X

0.028 Z

1.603 X 0.916 y

1.26 W

4.547 X 2.098 y

3.32 X

4.366 X 1.328 y

2.56 Y

Médias com letras iguais dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
a, b, c diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos: A, B e C diferem médias das colunas
dos tratamentos; x e y diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas.; X. Y, W e Z diferem
média dos tratamentos em épocas nas linhas
(1) Tratamentos: (T1) Testemunha; (T2) Uteira;(T3) E.M.; (T4) N.P.K.; (T5) Capim com N.P.K.; (T6) Liteira

com E.M.; (T7) Capim com E.M.; (T8) N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos

Nesse período houve um decréscimo do valor médio total de 23,08%,

observado principalmente na maioria dos tratamentos no solo degradado. O

decréscimo de matéria seca das raízes observada neste período pode ter sido

devido à falta de emissão de novas raízes e possível efeito deletério presente no

solo sobre as raízes. Também não se observou influência da inoculação das

mudas com E.M. nessa característica das mudas da sumaúma.

Com relação á matéria seca total das mudas de sumaúma (Tabela 10), o

tratamento E.M. (T3) apresentou os valores mais altos na fase inicial. No período

entre 61 a 124 dias, os maiores valores médios foram conquistados com os

tratamentos NPK e NPK com E.M.. Nesse período ocorreu o maior incremento de

matéria seca (62,%), equivalente a 8,344 g. Aos 185 dias os tratamentos que

apresentaram os melhores valores médios foram liteira, liteira com E.M. e NPK

com E.M. (Tabela 10). Não se observaram, também, efeitos significativos da

inoculação com E.M. nesse parâmetro da sumaúma.
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Tabela 10. Peso total (g) da matéria seca de plantas de Sumaúma, submetidas

a tratamentos variados e cultivadas no viveiro em dois latossolos da

Amazônia.

0 Dia - [nicio (2) 61 Dias 124 Dias 185 Dias

Solo da

floresta

Solo

degradado

Média Solo da

floresta

Solo

degradado

Média Solo da

floresta

Solo

degradado

Média Solo da

floresta

Solo

degradado

Média

T1-Testem. 0.08 0.08 0.08 A 1 eObcx 2.06 bx 1.83 BC 13.34abx 6.74abcy 10.04AB 7.67 cx 4.79 bcx 6.24 0

T2-üteira 0.08 0.08 0.08 A 2.87 abcx 2.05 bx 2.46 BC 23.40 ax 2.80 cy 13.10AB 36.53 ax Z80cy 19.67 A

TJ-EM. 0.08 0.08 0.08 A 5.75 abx 4.46 ax 5.11 A 19.88abx 5.38 bcy 12.64AB 25.43abcx 7.18 abcy 16.30AB0

T4-NPK 0.08 0.08 0.08 A 4 76 abcx 2.01 by 3.38ABG 18.73abx 10.40 aby 14.58 A 25.82 abcx 11.48 abx 18.65AB0

T5-CV+NPK 0.08 0.08 0.08 A 5.34 abx 1 78bx 3.56ABC 13.76abx 7.65 abcx 10.71AB 13.18 bcx 6.20 abcx 9.69AB0

T6-üt+EM 0.08 0.08 0.08 A 6.10 ax 1.82 by 3.96AB 16.48abx 4.50 bcy 10.49AB 37.64 ax 6.03 abcy 21.84 A

T7-CV+EM 0.08 0.08 0.08 A 0 87CX 1 31 bx 1.09 0 4.98 bx 6.26 bcx 5.62 B 9.83 bcx 5.57 abcx 7.70 BO

T0-NPK+EM 0.08 0.08 0.08 A 5.63 abx 1.46 by 3.S5ABC 16.68abx 12.34 ax 14.51 A 28.94 abx 13.13 ay 21.04 A

Solos no

pefiodo
0.081 X 0.081 X 4 12x 2.12 y 15.92X 7.01 y 23.13 X 7.15 y

Tratam enio

No período
0.08 W 3.12 Y 11.46 X 13.54 X

Médias com letras Iguais dentro de cada coluna não diferem entre sl pelo teste de Tukey a 5%.
a, b, c diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A, B e C Diferem médias das colunas
dos tratamentos; x.y Diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas.; X,Y,W,Z; Diferem
média dos tratamento em épocas nas linhas
(1) Tratamentos (TI)Testemunha; (T2)Lltelra;(T3)E.M.; (T4)N.P.K.; (T5)Caplm com N.P.K.; (T6)Utelra com

E.M.; (T7)Caplm com E.M.; (T8)N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos.

Parâmetros da análise do crescimento

A taxa de crescimento relativo (TCR) é indicativa da taxa de composição

da biomassa da planta com o passar do tempo, sendo que a subdivisão da TCR,

os índices de eficiência foliar, a distribuição de biomassa, a disponibilidade de

recurso e a eficiência de uso do recurso também são avaliados (Reis & Muller,

1979; Margolis & Brand, 1990).

Em condições de viveiro, o crescimento das mudas de sumaúma foi

3valiado principalmente em função da condição nutricional, devido às condições
de água e luz estarem controladas. A taxa de crescimento e o padrão de

desenvolvimento de mudas arbóreas na regeneração natural dependem do

regime lumínico (Kwesiga & Grace, 1986).

Os tratamentos aplicados nas mudas de sumaúma cultivadas no latossolo

da floresta mostraram comportamento variado na aquisição de biomassa (Tabela

11). Houve, inclusive, a ocorrência de taxas negativas durante o desenvolvimento
do experimento, como as plantas do tratamento T6 aos 61 dias, T5 aos 124 dias e
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17 aos 185 dias, todos nas mudas do latossolo de floresta. Também se observou

esse comportamento no solo degradado aos 185 dias para os tratamentos TI, T2,

T4, T5 e T7. Os demais tratamentos apresentaram seu maior índice de biomassa

aos 61 dias, e o melhor valor alcançado foi 0,068 g.dia'\ decrescendo

gradativãmente nos períodos subsequentes.

Apesar de surgiram algumas diferenças entre os oito tratamentos, no final

do experimento (185 dias) todas as mudas apresentaram taxas semelhantes de

crescimento relativo, isto é, não houve diferenças estatísticas entre os

tratamentos (Tabela 11).

Tabela 11. Taxa de Crescimento Relativo (mg.dia'^) de plantas de sumaúma,

submetidas a tratamentos variados, cultivadas no viveiro em dois latossolos da

Amazônia.

61 dias (2) 124 Dias 185 Dias

Trat. (1) Solo da

floresta

Solo

degradado
Média Solo da

floresta

Solo

degradado
Média

Solo da

floresta

Solo

degradado
Média

Tl-Testem. 0.048 cx 0.053 bx 0.051 A 0.034abx 0.018cdy 0.026 AB 0,009 ax •0 005ay 0.002 A

T2.Ute)ra 0.059 bx 0.053 by 0.056 A 0.031abx 0.018cdy 0,024 AB 0,010 ax -0.001 ax 0.004 A

T3-EM. 0.069 ax 0.066 ax 0.067 A 0,021 bx 0.002 ey 0,012 BC 0,002 ax 0.004 ax 0.003 A

T4.NPK O.oeSabx 0.053 by 0.059 A O.Q248bx 0.026 bx 0,025 AB 0,003 ax -0.001 ax 0.001 A

TSCV+NPK 0.065 abx 0.049bcy 0,057 A •0.017 cy 0,024bcx 0,003 C 0,017 ax -0.005 ay 0.006 A

T6-Ut+EM -0,071 dy O.OSIbí» -0 010 B 0.016 bx 0.014 dx 0,015 BC 0,013 ax 0.005 ay 0.009 A

T7-CV+EM 0.039 cx 0.042CX 0,041 A 0.044 ax 0.023 bcx 0,034 A -0,007ax -0 001 ax -0.004 A

T8-NPK+EM 0.069 ax 0.047bcy 0,058 A 0.017 by 0.034 ax 0.026 AB 0,010 ax 0 001 ay 0.005 A

Solos tx>

período

Tratamento
No período

0.0430 X 0.0519 X

0.0475 X

0.0212 X 0.0199 X

0.0206 Y

0,0071 X -OOOOSy

0.0033 W

Médias com lotras iguais dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
a, b, c diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A, B e 0 diferem médias das
colunas dos tratamentos; x,y Diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas; X, Y
e W diferem tratamento e épocas nas linhas
(1) Tratamentos (T1) Testemunha; (T2) Liteira; (T3) E.M.; (T4) N.P.K., (T5) Capim com N.P.K.;

(T6) Liteira com E.M.; {T7) Capim com E.M.; (T8) N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos

A taxa assimilatòria líquida (TAL) é um índice de eficiência foliar e pode

apresentar uma ampla faixa de valores a ser afetada pela ontogenia e pelo tipo
ecológico, bem como pelo ambiente (Evans, 1972). Nas plantas cultivadas em

solo da floresta, a mais alta atividade fotossintética foi observada aos 124 dias

com o tratamento capim com E.M. (T7) (Tabela 12), com a taxa superior a 1,2
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mg.dm^^.dia V Os demais tratamentos apresentaram o valor máximo de 0,6
mg.dm'^.dia"^ aos 61 dias após a semeadura. Em plantas de sumaúma cultivadas

em solo degradado, a melhor capacidade assimilatória foi alcançada aos 61 dias.

Esses valores foram reduzidos a níveis quase zero aos 185 dias (Tabela 12). Esta

mesma resposta foi observada na TCR (Tabela 11). Reis & Müller (1979) afirmam

que outros fatores, além da TAL, ajudam a determinar a produção de matéria

seca total no crescimento de uma comunidade ou de cultivo, porque a alta

atividade fotossintética é facilmente compensada pela baixa razão da área foliar

(RAF).

Tabela 12. Taxa Assimilatória Líquida (dm^.dia'^) das plantas de sumaúma,
submetidas a tratamentos variados, cultivadas no viveiro em dois latossolos da

Amazônia.

61 dias (2) 124 Dias 185 Dias

Trai. (1) Solo da

floresta

Solo

degradado
Média Solo da

floresta

Solo

degradado
Média Solo da

floresta

Solo

degradado
Média

T1-Testom. 0,34 bcx 0,42 abx 0.38 BC 0.36 bx 0.20 abcy 0.28 B -0.160 abx -0.120 bx -0.140 BC

T2-Ut8i(a 0.44 abcx 0.42 abx 0.43 AB 0.35 bx 0.20 at)cx 0.27 B 0.250 ax -0.002 abx 0.120 AB

T3-EM. 0.54 abx 0.53 ax 0.53 A 0.26 bx 0.03 dy 0.14 B 0.050 abx 0.130 ax 0.090 ABC

T4.NPK 0,43 abcx 0.38 bx 0.41 AB 0.23 bx 0.28 abx 0.26 B 0.070 abx -0.002abx 0.360 ABC

T5-CV+NPK 0,52 abx 0.31 bcx 0.41 AB 0.14 by 0.19 bcx 0.16 B -0.002 abx -O.SOO^x -0.260 ABC

T6-Ut+EM 0.62 ax 0.40 by 0.51 AB 0.19 bx 0.16 cx 0.18 B 0.240 ax 0.100 ay 0.170 A

T7-CV+EM 0.27 cx 0.24 cx 0.25 0 1.23 ax 0.15 cy 0.69 A •0.320 bx •0.0048bx -0.160 C

T8-NPK+EM 0.52 abx 0.27 cy 0.39 ABC 0.19 by 0.31 ax 0.25 B 0.190 ax 0.016aby 0.110 ABC

Solos no

período

Tratamento

No período

0.46 X 0.37 y

0.41 X

0.37 X 0.19 y

0.28 Y

0.041 x 0.009 x

0.025 W

Médias com letras iguais dentro de cada coluna nâo diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
a, b, c diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A, B e 0 diferem médias das colunas
dos tratamentos; x e y diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas;
X, Y e W diferem tratamento e épocas nas linhas
(1) Tratamentos: (T1) Testemunha; (T2) Liteira; (T3) E.M.; (T4) N.P.K.; (T5) Capim com N.P.K.; (T6) Uteira

com E.M.; (T7) Capim com E.M.; (T8) N.P.K. com E.M.
(3) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos

A razão da área foliar (RAF) permite detectar a translocação e a partição

de assimilados para as folhas em relação à matéria seca da planta toda (Scott &

Batchelor, 1979 apud Brighenti et aL, 1993). No solo da floresta (Tabela 13), os
valores máximos, em torno de 140 drri^.g'\ foram obtidos aos 61 dias. Todos os
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tratamentos mantiveram o mesmo comportamento, os quais decresceram ao final

do experimento. Na análise desta característica com plantas cultivadas em solo

degradado, aos 61 dias houve pouca variação entre os tratamentos. A maior

diferença entre os índices foi observado aos 124 dias, ocasionada pelo aumento

da biomassa de 165 dm^.g"^ para 180 dm^.g"^ do tratamento capim com E.M. (T7)
atingindo o maior valor. Neste mesmo período, os demais tratamentos

apresentaram índices em fase decrescente, aumentando a diferença quando

comparados com o melhor tratamento. Nesse período, registrou-se o pior índice

para os tratamentos E.M.(T3), NPK (T4) e Liteira com E.M. (T6) (Tabela 13).

O decréscimo de valores apresentado durante o experimento pode ser

explicado pelo processo de auto-sombreamento, ocasionando a diminuição da

área foliar útil (Benincasa, 1988). Esta queda da RAF é ontogênica, e indica que
progressivamente a quantidade de assimilados destinados às folhas é diminuída

(Scott & Batchelor, 1979, apud Brighenti etal., 1993).

Tabela 13 Razão da Área Foliar (dm^.g"^)das plantas de sumaúma, submetidas a

tratamentos variados, cultivadas no viveiro em dois latossolos da Amazônia.

61 dias (2) 124 Dias 185 Dias

Trat. (1) Solo da
noresta

Solo

degradado
Média Solo da

floresta
Média

degradado

Solo da

floresta

Solo

degradado

Solos no 132.32 X 137.73 x
período

Tratamento

No período

109.49 y 120.24 X 66.77 X

135.02 X 114.86 Y

Média

Tl-Testem 137.61 ax 122.86 cx 130.24 AB 115.39 ax 100.08 bx 107.74 BC 59.567 bx 49.98 cx 54.77B

T2-Liteira 129.83 ax 122.86 cx 126.35 AB 108.20 ax 100.08 bx 104.14 0 47.556 by 68.62 bcx 58.09 B

T3-E.M. 124.27 ax 122.28 cx 123.28 B 94.71 ax 95.54 bx 95,12 C 47.487 bx 45.01 cx 46.25 B

T4-NPK 143.78 ax 133.13b cx 138.45 AB 122.05 ax 109.03 bx 115.54 ABC 59.569 bx 44.34 cy 51.96B

T5-CV+NPK 138.61 ax 149.77ab cx 144.19AB 135.01 ax 142.31 ax 138,66 AB 96.873ax 96.69abx 96.78A

T6-Lit.+EM 115.53 ax 124.51 cx 120,02 B 89.20 ax 98.61 bx 93.90 C 55.569 bx 51.02 cx 53.34 B

T7-CV+EM 139.65ay 166.72 ax 153.18 A 108.90ay 173.98ax 141.44 A 63.936by 115.56 ax 89,75A

T8-NPK+EM 129.26 ay 159.67 abx 144,47 B 102.46 ay 142.27 ax 122.36 AB 51.923by 62,95 bcx 57.43 B

60.32 X

63.55 W

Médias com letras iguais dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
a. b, c diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A, B e C diferem médias das colunas
dos tratamentos; x e y diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas; X, Y e W diferem
média dos tratamentos em épocas nas linhas
(1) Tratamentos: (T1) Testemunha; (T2) Uteira;(T3) EM.; (T4) N.P.K.; (T5) Capim com N.P.K.; (T6) Liteira

com E.M.; (T7) Capim com E.M.; (T8) N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos
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Ao se analisar o efeito da inoculação com E.M., observa-se que não

houve influência desse produto nessa característica fisiológica no final do

experimento (Tabela 13).

A área foliar específica (AFE) reflete a espessura da folha e a proporção

relativa da superfície assimiladora e os tecidos mecânicos e condutores da folha

(Magalhães, 1985). Houve um efeito dos tratamentos para essa característica

(Tabela 14), embora sem ocorrer diferença entre os dois solos. No final do

experimento, observou-se que o tratamento que proporcionou maior área foliar

específica foi o de capim com NPK (T5), sendo estatisticamente semelhante à

testemunha (TI), capim com E.M. (T7) e NPK com E.M. (T8). Não se observou

também para essa característica, um efeito significativo da inoculação com o

E.M..

Tabela 14. Área Foliar Específica (dmVg) das plantas de Sumaúma, submetidas

61 dias (2) 124 Dias 185 Dias

Trat. (1) Solo da

floresta

Solo

degradado
Média Solo da

floresta

Solo

degradado
Média Solo da

floresta

Solo

degradado
Média

T1-Testeni. 335.90 ax 335.79abx 335.84 AB 296.27ab 304.38 b 300.32 BC 261.09abx 259.46abx 260.28ABC

T2-Utetra 326.89 ax 335.79^x 331.34 AB 288.67ab 304.38 b 296,52 BC 214.01 bx 251.71 abx 232.86 C

T3-EM. 340,27 ax 325.51 by 332.89 AB 293.82ab 287.43 b 290.63 C 225.41 bx 233.29 bx 229.35 C

T4.NPK 353.46 ax 313.36 t}y 333.41 AB 326.45ab 286.59 b 306.S2ABC 252.94abx 245.47abx 249.20ABC

T5-CV+NPK 356.62 ax 344.91 abx 350.76 A 339.05 a 331.15ab 335.10 AB 319.91 ax 269.17abx 294.54 A

T6-üt+EM 313.33 ax 324.76 bx 319.04 B 272.25 b 298.96 b 285.61 C 232 97 bx 257.12abx 245.04 BC

T7-CV+EM 333.30 ay 371.15 ax 352.23 A 321.75ab 366.93 a 344.34 A 264.18abx 310.44 ax 287.31 AB

T8-NPK+EM 331.09 ax 345.74abx 338.42 AB 289.38ab 315.80ab 302.59 BC 231 77by 264.30abx 248.04ABC

Solos no

período
Tratamento

No oerlodo

336.36 X 337.12 X

336.74 X

303.45 X 311.95X

307.70 Y

250.29 X 261.37 X

255.83 W

a tratamentos variados, cultivadas no viveiro em dois latossolos da Amazônia.

Médias com letras iguais dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
a e b diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A,B,C,: Diferem médias das colunas
dos tratamentos; x e y diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas;
X, Y e W diferem tratamento e épocas nas linhas
(1) Tratamentos: (T1) Testemunha; (T2) Liteira; (T3) E.M.; (T4) N.P.K.; (T5) Capim com N.P.K.; {T6) Liteira

com E.M.; (T7) Capim com E.M.; (T8) N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcorridos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos
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A Razão do Peso da Folha (RPF, Tabela 15) é um fator importante a ser

considerado, pois reflete a fração de matéria seca da folha não exportada para o

resto da planta (Benincasa, 1988). O aumento da razão do peso da folha (RPF)

das mudas cultivadas foi pouco influenciada pelos tratamentos aos 61 dias. Aos

124 e 185 dias, essa característica foi mais influenciada pelos tratamentos. No

final do experimento, observou-se uma maior RPF nos dois tratamentos onde se

adicionou o capim (75 e 77), sugerindo que esse material, ao ser adicionado ao

solo, resulta em menor translocamento da massa seca das folhas para as outras

partes das plantas. Observou-se, também, diferença entre as épocas (idade) de

coletas das mudas, À medida que as mudas envelheceram, menores foram suas

RPF, isto é, maiores foram os translocamentos de massa das folhas para as

outras partes das plantas. Essa característica também não foi afetada pela

inoculação das mudas com o E.M..

Tabela 15. Razão do Peso da Folha (g/g) das plantas de sumaúma, submetidas a

61 dias (2) 124 Dias 185 Dias

Trat. (1) Solo da

floresta

Solo

degradado
Média Solo da

floresta

Solo

degradado
Média Solo da

floresta

Solo

degradado
Média

T1-Testem. 0,406 ax 0,368 bx 0,387 A 0,373 ax 0,321 cy 0,347 AB 0,234 bx 0,194 cdy 0,214 C

T2-Uteira 0,395 ax 0,368 bx 0,382 A 0,363 ax 0,321 cx 0,342 AB 0,213 bx 0.272 bcy 0,243 BC

T3-EM 0,365 ax 0,377 abx 0,371 A 0,309 ax 0,321 C3t 0,315 B 0,211 bx 0,190 cdx 0,201 C

T4-NPK 0,401 ax 0,425 abx 0,413 A 0,355 ax 0,370 bcx 0,362 AB 0,233 bx 0,175 dy 0,204 0

T5-CV+NPK 0,379 ax 0,428 abx 0,403 A 0.387 ax 0.419 abx 0,403 A 0,318 ax 0,356 abx 0,337 A

TÔ-Ut+EM 0.370 ax 0.384 abx 0.377 A 0.319 ax 0,319 cx 0,319 B 0,239 bx 0,197 cdy 0,2180

T7-CV+EM 0,418 ax 0,441 abx 0,429 A 0,318 ay 0,467 ax 0,392 A 0,240 aby 0,376 ax 0,308 AB

T8-NPK+EM 0,390 ay 0,455 ax 0,423 A 0,339 ay 0,429 ax 0.384 AB 0,224 bx 0,241 cdx 0,232 0

Solos no

período
0.390 X 0,405 X 0,345 y 0,371 X 0,239 X 0.250 x

Ttstamento

No período 0.398 X 0.358 Y 0.24SW

tratamentos variados, cultivadas no viveiro em dois solos.

Médias com letras iguais dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
a, b, c, d diferem médias dos tratamentos dentro das colunas dos solos; A, B e C diferem médias das
colunas dos tratamentos; x e y diferem mesmos tratamentos em solos diferentes nas colunas; X, Y e W
diferem média dos tratamentos em épocas nas linhas
(1) Tratamentos: (T1) Testemunha; (T2) Liteira;(T3) E.M.; (T4) N.P.K.; (T5) Capim com N.P.K.; (T6) Uteira

com E.M.; (T7) Capim com E.M.; (T8) N.P.K. com E.M.
(2) Dias transcomdos da análise a partir da repicagem em viveiros nos diversos tratamentos
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CONCLUSÕES

Em condições ambientais controladas a sumaúma alcançou índices

máximos da taxa de crescimento relativo (TCR), em torno de 0,06 mg/g.dia para

os dois tipos de solo testados.

O tratamento E.M.(T3) proporcionou melhor resultado de crescimento

inicial das mudas nos dois tipos de solo, aos 61 dias alcançando a altura ideal

para ser conduzida ao campo.

Com o solo degradado, o tratamento NPK com E.M.(T8) apresentou as

melhores taxas de crescimento para esse tipo de solo.

Aos 185 dias, os melhores valores médios entre os tratamentos foram

alcançados com tratamento Liteira com E.M. (T6).

As mudas cultivadas em solo da floresta alcançaram valores superiores

ao solo degradado.

O E.M proporcionou modificações benéficas na composição químicas dos

solos, é necessário testar a eficiência desses tratamentos no campo para verificar

ação dos microrganismos como agentes transformadores das características

físicas e químicas dos solos degradados

Sugestões

É necessário testar a eficiência desses tratamentos ao campo para

verificar ação dos microrganismos como agentes transformadores das

características físicas e químicas dos solos.
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6. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES GERAIS

6.1. Discussão

Mais de 50 milhões de ha da Amazônia brasileira já foram desmaiados,

sendo que a maioria dessas áreas se encontra degradada (IMPE, 1998). O uso de

espécies florestais para a recuperação das áreas degradadas, bem como para o

enriquecimento de áreas de capoeira ou floresta é uma alternativa apropriada

para se recompor a vegetação natural com espécies de importância econômica.

Um dos grandes problemas para se recuperar essas áreas com espécies

florestais de importância econômica se refere à produção de mudas com baixos

custos. Muitas dessas espécies apresentam problemas de produção de

sementes, tais como irregularidade no ciclo reprodutivo, pouca freqüência de

indivíduos por ha e crescimento irregular.

A baixa fertilidade natural é um fator limitante para o plantio direto em

áreas degradadas. O uso do substrato enriquecido para produzir mudas em

viveiro pode criar condições favoráveis ao estabelecimento de mudas florestais

nessas áreas desprovidas de vegetação.

A adubação química tem mostrado excelentes resultados na produção de

mudas em viveiro; porém, é de custo elevado e de difícil aquisição para os

produtores da região amazônica.

A incorporação de material orgânico-microbiológico ao solo adicionado

aos nutrientes pode ser uma combinação adequada para propiciar o
desenvolvimento de mudas saudáveis e, simultaneamente, melhorar as

características do solo (Karien, 1993). O E.M. tem como principal característica

modificar a microfauna do solo e juntamente com a matéria orgânica depositada,

oferecer condições nutricionais adequadas ao estabelecimentos de plantios com

custo reduzido (Higa & Parr, 1994; Nishio, 1998).

Embora haja referências quanto aos benefícios desses microrganismos

efetivos no desenvolvimento das plantas (Lee, 1991; Tokeshi et a/., 1993), houve

pouca influência de sua adição no presente estudo com a sucupira amarela e a
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sumaúma. Poucas características fisiológicas dessas duas espécies foram

afetadas pela adição do E.M., tanto no latossolo de floresta como no de área

degradada, apesar de ocorrer um aumento substancial na disponibilidade de

alguns nutrientes, no latossolo de floresta.

No presente estudo, a adição do E.M. resultou em aumentos substanciais

do pH, teores de Ca, Mg, P, Zn, Mn e Ou no latossolo da floresta, mas não afetou

as qualidades químicas do latossolo degradado sem a adição de material

orgânico. Esses dados indicam que o efeito do E.M. foi de aumentar a

disponibilidade dos elementos no solo. Como o soio degradado não apresenta

uma adequada reserva natural de fertilidade, esse efeito não apareceu.

Esses dados estão de acordo com os obtidos em outros trabalhos com

E.M., que reportaram uma elevação da fertilidade do solo proveniente dessa

inoculação (Paschoal et ai, 1993; Sangakkara, 1993; Chowdhury et a/., 1993),

sem efeito na fisiologia da cultura (Chowdhury et al., 1993).

A adição da adubação em ambos os solos resultou em maiores e mais

rápidos crescimentos de ambas as espécies florestais, devido à baixa fertilidade

dos solos de terra firme (Cochrane & Sanchez, 1982; Nicholaides et al., 1983),

estando de acordo com pesquisas realizadas nesse tipo de solo da Amazônia

(Oliveira ef a/., 1992).
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6.2. Conclusões

6.2.1. Sucupira Amarela

a) As mudas de sucupira amarela cultivadas no latossolo da floresta

mostraram um desenvolvimento superior às mudas cultivadas no latossolo

degradado.

b) O tratamento capim + E.M., no latossolo da floresta, foi letal para

mudas de sucupira amarela.

c) Os tratamentos NPK e NPK+E.M. proporcionaram os maiores valores

médios de crescimento da sucupira amarela nos dois tipos de solo e na maioria

das variáveis avaliadas. O efeito positivo foi proveniente da adubação com NPK,

uma vez que os latossolos utilizados apresentaram baixa fertilidade.

d) Em condições de viveiro, o E.M. proporcionou modificações positivas

na composição química dos dois solos. No entanto, essas modificações pouco

contribuíram para um melhor desenvolvimento das plantas.

6.2.2. Sumaúma

a) As mudas de sumaúma cultivadas no latossolo da floresta mostraram

um desenvolvimento superior às mudas cultivadas no latossolo degradado.

b) Em condições de viveiro, o E.M. proporcionou modificações positivas na

composição química dos dois solos. No entanto, essas modificações pouco

contribuíram para um melhor desenvolvimento das plantas.

c) Os tratamentos NPK e NPK+E.M. proporcionaram os maiores valores

médios de crescimento da sumaúma nos dois tipos de solo e na maioria das

variáveis avaliadas. O efeito positivo foi proveniente da adubação com NPK, uma

vez que os latossolos utilizados apresentaram baixa fertilidade.
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Anexo I. Composição das Compostagem

1(T5) - Solo da Florestas 65 kg, Capim Verde triturado 35 kg, NPK-Foliar

(06:06:08) 75 mL, e açúcar granulado 250g

2(T6) - Solo da Floresta 95 kg, Liteira triturada 5 kg, E.M. (1:100) 150 mL, e açúcar

granulado 250g

3(T7) - Solo da Floresta 65 kg. Capim Verde triturado 35 kg, E.M. (1:100) 150 mL e

açúcar granulado 250g

4(T5) - Solo degradado 65 kg. Capim Verde triturado 35 kg, NPK-Foliar (06:06:08)

75 mL, e açúcar granulado 250g

5(T6) - Solo degradado 95 kg, Liteira triturada 5 kg, E.M. (1:100) 150 mL, e açúcar

granulado 250g

6(T7) - Solo degradado 65 kg. Capim Verde triturado 35 kg, E.M. (1:100) 150 mL, e

açúcar granulado 250g.
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Anexo II. Análise de variáncia do modelo matemático encontrado para calcular a

área foliar

Causa da Variação GL SQ QM F

Regressão 1 1534678.791 1534678.791 796.695

Residual 19 36599.839 1926.307

Anexo III. Análise de variáncia da Altura do caule de plantas de Sucupira amarela

Causas de variação GL SQ QM F

Mudas 39 28866.8227 740,1749 13.80**

Erro 280 15012.7632 53,6170

TOTAL 319 43879.5859 137,5535

Causas de variação GL SQ QM F

Solo 1 3880.2015 3880,2015 72.37**

Tratamento (Solo) 14 10435.5019 745,3930 13.90**

Coleta 3 7167.2463 2389,0821 44.56**

Tratamento x Coleta 21 7383.8729 351,6130 6.56**

Coeficiente de correlação (R^)
Média = 20,78
** Significativo à 99%

= 0.658; Coeficiente de variação= 35,24
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Anexo IV. Análise de variância do comprimento da raiz de plantas de Sucupira

amarela.

Causas de variação GL SQ QM F

Mudas 39 60174,4697 1542,93 28,63**

Erro 280 15087,2387 53,88

TOTAL 319 75261,7084 235,93

Causas de variação GL SQ QM F

Solo 1 5031,5850 5031,58 93,38**

Tratamento (Solo) 14 20999,3389 1499,95 27,84**

Coleta 3 25999,3389 8666,44 160,81**

Tratamento x Coleta 21 8148,4889 388,02 7,20**

Coeficiente de correlação (R^)
Média = 21,10
** Significativo a 99%

= 0,799; Coeficiente de variação = 34,78

Anexo V. Análise de variância do Diâmetro do caule de plantas de Sucupira

amarela

Causas de variação GL SQ QM F

Mudas 39 1456,0331 37,33 19,48**

Erro 280 536,7510 1,91

TOTAL 319 1992,7841 6,24

Causas de variação GL SQ QM F

Solo 1 692,7527 692,75 361,38**

Tratamento (Solo) 14 254,5723 18,18 9,49**

Coleta 3 283,0276 94,34 49,21**

T ratamento x Coleta 21 225,6804 10,74 5,61**

CCoeficiente de correlação (R^) = 0,730;
Média = 4,43
** significativo à 99%

oeficiente de variação = 31,24
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Anexo VI. Análise de variância do Número de Folhas de plantas de Sucupira

amarela.

Causas de variação GL SQ QM F

Mudas 39 21629,0468 554,59 18,57**

Erro 280 8361,6750 29,86

TOTAL 319 29990,7218 94,01

Causas de variação GL SQ QM F

Solo 1 13585,0781 13585,07 454,91**

Tratamento (Solo) 14 3420,7937 244,34 8,18**

Coleta 3 2202,2593 734,08 24,58**

Tratamento x Coleta 21 2420,9156 115,28 3,86**

Coeficiente de correlação (R^)
Média = 13,88
** Significativo à 99%

= 0,721; Coeficiente de variação = 39,36

Anexo Vil. Análise de variância da Área Foliar de plantas de Sucupira amarela

Causas de variação GL SQ QM F

Mudas 39 19373742,23 496762,61 11,23**

Erro 280 12381397,00 44219,27

TOTAL 319 31755139,23 99545,89

Causas de variaçao GL SQ QM F

Solo 1 180064,2133 180064,21 4,07 ns

Tratamento (Solo) 14 7100388,3607 507170,59 11,47**

Coleta 3 7048316,3355 2349438,77 53,13**

Tratamento x Coleta 21 5044973,3211 240236,82 5,43**

Ccjeficiente de correlação (R^) = 0,610; Coeficiente de variação = 66,29
Média = 317,19

ns = não significativo
** Significativo à 99% de probabilidade
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Anexo VIII. Análise de variância do peso da matéria seca das folhas de plantas

de Sucupira amarela

Causas de variação GL SQ QM F

Mudas 39 320,2399 8,21 12,33

Erro 280 186,3981 0,66

& TOTAL 319 506,6381 1,58

r

Causas de variação GL SQ QM F

Solo

Tratamento (Solo)

1

14

73,1422

75,7548

73,14

5,41

109,87

8,13

Coleta 3 89,3185 29,77 44,72

Tratamento x Coleta 21 82,0243 3,90 5,87

Coeficiente de correlação (K') = u.b32
Coeficiente de variação = 59,01
Média = 1,382

Anexo IX. Análise de variância do peso da matéria seca do caule de plantas de

Sucupira amarela

Causas de variação GL SQ QM F

Mudas 39 222,4691 5,70 14,64**

Erro 280 109,0878 0,38

TOTAL 319 331,5570 1,04

Causas de variação GL SQ QM F

Solo 1 98,0319 98,03 251,62**

Tratamento (Solo) 14 39,0807 2,79 7,717**

Coleta 3 34,6563 11,55 29,65**

Tratamento x Coleta 21 50,7001 2,41 6,20**

Coeficiente de correlação (R^)
Média = 1,124
Significativo à 99%

= 0,671; Coeficiente de variação = 55,53
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Anexo X. Análise de variância da matéria seca da raiz de plantas de Sucupira

amarela

Causas de variação GL SQ QM F

Mudas 39 652,2771 16,72 16,35**

Erro 280 286,4865 1,02

TOTAL 319 938,7336 2,94

Causas de variação GL SQ QM F

Solo 1 106,5391 106,53 104,13**

Tratamento (Solo) 14 150,9705 10,78 10,54**

Coleta 3 267,0604 89,02 87,00**

Tratamento x Coleta 21 127,7069 6,08 5,94**

Coeficiente de correlação (R^) = 0,695;
Média = 1,80
Significativo à 99%

Coeficiente de variação = 56,22

Anexo XI. Análise de variância do peso total da matéria seca de plantas de

Sucupira amarela.

Causas de variação GL SQ QM F

Mudas 39 3225,3892 82,70 16,91**

Erro 280 1369,4776 4,89

TOTAL 319 4594,8668 14,40

Causas de variação GL SQ QM F

Solo 1 828,0127 828,0127 169,29**

Tratamento (Solo) 14 697,0386 49,788 10,18**

Coleta 3 985,8598 70,42 67,19**

T ratamento x Coleta 21 714,4780 34,02 6,96**

Coeficiente de correlação (R^)
Média = 4,306
Significativo à 99%

= 0,702; Coeficiente de variação = 51,36
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Anexo XII. Análise de Variância da Taxa de Crescimento Relativo de plantas de

Sucupira amarela

Coeficiente de correlação (R^) = 0.666;
Média = 0.0197
** Significativo à 99%;
ns Não significativo

Coeficiente de variação = 68.34

Causas de variação GL SQ QM F

Mudas 31 0.075435 0.00243 13.37**

Erro 208 0.037861 0.00082

»  TOTAL 239 0.113297 0.00047

Causas de variação GL SQ QM F

Solo 1 0.000351 0.000351 1.93 ns

Tratamento (Solo) 14 0.026314 0.001879 10.33**

Coleta 2 0.021151 0.010575 58.10**

Tratamento x Coleta 14 0.027618 0.001971 10.84**

Anexo XIII. Análise de variância da Taxa Assimilatória Líquida de plantas de

Sucupira amarela.

Causas de variação GL SQ QM F

Mudas 31 0.00000491 1.58-"' 16.03**

Erro 208 0.00000206 9.90"°®

TOTAL 239 0.00000697 2.91-°®

Causas de variação GL SQ QM F

Solo 1 0 0 0.25 ns

Tratamento (Solo) 14 0.00000146 1.04"°^ 10.54**

Coleta 2 0.00000236 0.00000118 119.49**

T ratamento x Coleta 14 0.00000109 7.78-°® 7.87**

Coeficiente de variação = 71.41
Média = 0.000139

** Significativo à 99%
ns Não significativo
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Anexo XIV. Análise de variância da Razão da Área Foliar de plantas de Sucupira

amarela

Causas de variação GL SQ QM F

Mudas 31 355622.36 1149.11 44.73**

Erro 208 53347.99 256.48

9 TOTAL 239 408970.36 1711.17

■7'

Causas de variação GL SQ QM F

Solo 1

Tratamento (Solo) 14

Coleta 2

Tratamento x Coleta 14

1747.37

294080.41

49732.51

10062.07

1747.37

21005.74

24866.25

718.72

6.81**

81.90**

96.95**

2.80**

Coeficiente de correiação (R^) = 0.869;
Média = 128.47
** Significativo à 99%

Coeficiente de variação = 12.46

Anexo XV. Análise de Variância da Razão do Peso da Folha de plantas de

Sucupira amarela.

Causas de variação GL SQ QM F

Mudas 31 992.096 32.003 26.76**

Erro 208 248.747 1.195

TOTAL 239 1240.843 5.192

Causas de variação GL SQ QM F

Solo 1 111.879 111.879 93.55**

Tratamento (Solo) 14 359.238 25.659 21.46**

Coleta 2 368.967 184.483 154.26**

Tratamento x Coleta 14 152.011 10.858 9.08**

C
Média = 2.159

** Significativo à 99%

oeficiente de variação = 50.639
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Anexo XVI. Análise de variância da Área Foliar Específica de plantas de Sucupira

amarela.

Causas de variação GL SQ QM F

Mudas 31 1227127.21 39584.748 96.73**

Erro 208 85123.746 409.248

TOTAL 239 1312250.957 5490.589

Causas de variação GL SQ QM F

Solo 1 5065.173 5065.173 12.38**

Tratamento (Solo) 14 1111559.08 79397.077 194.01**

Coleta 2 92416.479 46208.239 112.91**

Tratamento x Coleta 14 18086.478 1291.891 3.16**

Coeficiente de correlação (R^)
Média = 128.47

= 0.869; Coeficiente de variação = 12.465

** Significativo à 99%.

Anexo XVÍÍ. Análise de variância da Altura do caule de plantas de Sumaúma

Causas de variação GL SQ QM F

Mudas 39 155668,587 3991,50 32,58**

Erro 280 34300,932 122,50

Causas de variação GL SQ QM F

Solo 1 24395,985 24395,98 199,15**

Tratamento (Solo) 14 14071,008 1005,07 8,20**

Coleta 3 111392,698 37130,89 303,10**

Tratamento x Coleta 21 5808,894 276,61 2,26**

Coeficiente de correlação (R^) = 0,819;
Média = 34.12

** Significativo à 99%

Coeficiente de variação = 32,43
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Anexo XVIII. Análise de variáncia do comprimento da raiz de plantas de

Sumaúma

Causas de variação GL SQ QM F

Mudas 39 74339,158 1906,13 15,34*

Erro 280 34782,052 124,22

TOTAL 319 109121,210 342,07

Causas de variação GL SQ QM F

Solo 1 1443,725 1443,72 11,62**

Tratamento (Solo) 14 6589,527 470,68 3,79**

Coleta 3 62379,010 20793,00 167,39**

T ratamento x Coleta 21 3926,895 186,99 1,51ns

Coeficiente de correlação (R^)
Média =

** Significativo à 99%

= Coeficiente de variação =

Anexo XIX. Análise de variáncia do Diâmetro do caule de plantas de Sumaúma.

Causas de variação GL SQ QM F

Mudas 39 5004,321 128,31 39,37*

Erro 280 912,653 3,26

TOTAL 319 5916,97 18,54

Causas de variação GL SQ QM F

Solo 1 347,319 347,319 109,56**

Tratamento (Solo) 14 286,008 20,43 6,27**

Coleta 3 4247,593 1415,86 434,38**

Tratamento x Coleta 21 123,399 5,87 1,80ns

Coeficiente de correlação (R^)
Média = 6,93
** Significativo à 99%
ns Não significativo

= 0,845: Coeficiente de variação = 26,03
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Anexo XX. Análise de variância do Número de Folhas de plantas de Sumaúma

Causas de variação GL SQ QM F

Mudas 39 5675,346 145,52 19,42**

Erro 280 2098,025 7,49

TOTAL 319 7773,371 24,37

Causas de variação GL SQ QM F

Solo 1 717,003 717,00 95,69**

Tratamento (Solo) 14 513,718 36,69 4,90**

Coleta 3 4049,509 1349,83 180,15**

Tratamento x Coleta 21 395,115 18,81 2,51**

Coeficiente de correlação (R^)
Média = 8,40

** Significativo à 99%.

= 0,730; Coeficiente de variação = 32,55

Anexo XXI. Análise de variância da Área Foliar de plantas de Sumaúma

Causas de variação GL SQ QM F

Mudas 39 53927572,87 1382758,279 13,66*

Erro 280 28344786,46 101231,38

TOTAL 319 82272359.33 257907,08

Causas de variação GL SQ QM F

Solo 1 11637974,77 11637974,77 114,96*

Tratamento (Solo) 14 7110642,76 507903,05 5,02*

Coleta 3 30501553,14 10167184,38 100,44*

Tratamento x Coleta 21 4677402,18 222733,43 2,20*

Coeficiente de correlação (R^)
Média = 487,88
** Significativo à 99%.

= 0,655; Coeficiente de variação = 65,21
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Anexo XXII. Análise de variância do peso da matéria seca das folhas de plantas

de sumaúma.

Causas de variação GL SQ QM F

Mudas 39 3681,742 94,40 13,17**

Erro 280 2007,720 7,17

TOTAL 319 5689,463 17,83

Causas de variação GL SQ QM F

Solo 1 499,022 499,02 69,59**

Tratamento (Solo) 14 621,563 44,39 6,19**

Coleta 3 2049,299 683,09 95,27**

Tratamento x Coleta 21 511,857 24,37 3,40**

Coeficiente de correlaçáo (R'')
Média = 2.79

** Significativo à 99%.

= 0,647; Coeficiente de variação = 95,82

Anexo XXIII. Análise de variância do peso da matéria seca do caule de plantas de

sumaúma.

Causas de variação GL SQ QM F

Mudas 39 3159,105 81,00 13,62**

Erro 280 1665,281 5,94

TOTAL 319 4824,386 15,12

Causas de variação GL SQ QM F

Solo 1 562,478 562,478 94,58**

Tratamento (Solo) 14 472,216 33,73 5,67**

Coleta 3 1846,442 615,48 103,49**

Tratamento x Coleta 21 277,967 13,23 2,23**

Coeficiente de correlação (R^)
Média = 2,80
** Significativo á 99%.

= 0,654; Coeficiente de variação = 86,88
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Anexo XXIV. Análise de variância da matéria seca da raiz de plantas de

Sumaúma

Causas de variação GL SQ QM F

Mudas 39 922,880 8,28 11,81**

Erro 280 561,179 2,00

TOTAL 319 1484,060 4,65

Causas de variação GL SQ QM F

Solo 1 190,608 190,60 95,10**

Tratamento (Solo) 14 110,803 7,91 3,95**

Coleta 3 546,260 182,08 90,85**

Tratamento x Coleta 21 75,208 3,58 1,79 ns

Coeficiente de correlação (R^)= 0,622; Coeficiente de variação = 75,93
Média = 1,86

** Significativo á 99%

ns Não significativo

Anexo XXV. Análise de variância do peso total da matéria seca de plantas de

sumaúma.

Causas de variação GL SQ QM F

Mudas 39 20429,132 523,82 13,43**

Erro 280 10922,030 39,00

TOTAL 319 31351,162 98,28

Causas de variação GL SQ QM F

Solo 1 3613,451 3613,45 92,64**

Tratamento (Solo) 14 3022,975 215,92 5,54**

Coleta 3 11865,889 3955,29 101,40**

Tratamento x Coleta 21 1926,815 91,75 2,35**

CCoeficiente de correlação (R^) = 0,651;
Média = 7,45
** Significativo à 99%.

oeficiente de variação = 83,81
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Anexo XXVI. Análise de variâncla da Taxa de Crescimento Relativo de plantas de

sumaúma

Causas de variação GL SQ QM

Mudas

Erro

TOTAL

31

208

239

0,1415

0,0495

0,19099

4,56

2,379

7,991

-03

■04

-04

19,19^

Causas de variação GL SQ QM

Solo 1

Tratamento (Solo) 14

Coleta 2

Tratamento X Coleta 14

0,00

0,02678

0,07923

0,03549

0.0

1,913-°^

0,0396

2,535-°^

0,0ns

8,04**

166,51*

10,66**
Coeficiente de correlação (R^) =
Média = 0,0238
** Significativo à 99%

0,741 Coeficiente de variação = 64,83

ns Não significativo

Anexo XXVII. Análise de variância da Taxa Assimilatória Líquida de plantas de
Sumaúma.

Causas de variação GL SQ QM F

Mudas 31 0,0000109 3.516-*"' 8,07**

Erro 208 0,0000091 4,375-°®

TOTAL 239 0,00002 8,368"°°

Causas de variação GL SQ QM F

Solo 1 0,0000006 0,0000006 13,56**

Tratamento (Solo) 14 0,0000007 5,0"°® 1,15ns

Coleta 2 0,0000063 3,16-°® 71,89**

Tratamento x Coleta 14 0,0000033 2,357-07 5,48**

Coeficiente de correlação (R^) =
Média = 0,000240
** Significativo à 99%

0,546 Coeficiente de variação = 86,92

ns Não significativo
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Anexo XXVIII. Análise de variáncia da Razão da Área Foliar de plantas de

Sumaúma

Causas de variação GL SQ QM F

Mudas 31 300797,58 28,30**

Erro 208 71310,01

TOTAL 239 372107,59

Causas de variação GL SQ QM F

Solo 1 3407,32 9,94**

Tratamento (Solo) 14 72849,99 15,18**

Coleta 2 217293,30 316,91**

Tratamento x Coleta 14 7246,96 1,51 ns

Coeficiente de correlação (R^)
Média = 104,48
** Significativo à 99%

0,808 Coeficiente de variação =

ns Não significativo

17,72

Anexo XXIX. Análise de variáncia da Razão do peso da folha de plantas de

Sumaúma

Causas de variação GL SQ QM F

Mudas 31 1,4337 0,046 23,18**

Erro 208 0,4150 1,99-°^

TOTAL 239 1,8487 7,735-°^

Causas de variação GL SQ QM F

Solo 1 0,0179 0,0179 8,99**

Tratamento (Solo) 14 0,3252 0,0232 11,64**

Coleta 2 1,0123 0,5061 253,68**

Tratamento x Coleta 14 0,0783 5,593-°^ 2,80**

Coeficiente de correlação (R^) =
Média = 0,3336
** Significativo à 99%

0,775 Coeficiente de variação = 13,387

ns Não significativo
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Anexo XXX. Análise de variância da Área Foliar Específica de plantas de

Sumaúma

Causas de variação GL SQ QM

Mudas

Erro

TOTAL

31

208

239

Causas de variação GL

382875,57

155865,51

538741,08

1235,08

749,35

2254,14

SQ QM

16,48^

Solo 1

Tratamento (Solo) 14

Coleta 2

T ratamento x Coleta 14

2760,35

99639,01

268822,84

11653,37

2760,35

7117,07

134411,42

832,38

3,68 ns

9,50**

179,37**

1,11 ns

Coeficiente de correlação (R^) =
Média = 300,09

** Significativo à 99%

0,7107 Coeficiente de variação = 9,12

ns Não Significativo
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Anexo XXXI. Considerações gerais sobre Enterolobium schomburgkiUBenth.)

Benth

A sucupira amarela {Enterolobium schomburgkii (Benth.)) Benth, é uma

leguminosa pertencente a família Mimosoideae; possuindo também dois

sinônimos - Feuilleea schomburgkii (Benth.) Kuntze e Mimosa wiisonii Standiey.

Enterolobium schomburgkii é vulgarmente conhecida na Amazônia Brasileira por

Sucupira amarela, Paracarana, Angelim-de-rosca, Paricá, Orelha de macaco.

Sucupira amarela orelha-de-macaco. Fava de orelha de negro, Timbauba, Timbó-

da-mata, Timborana e Sucupira amarela dura e Sucupira amarela. No Panamá é

conhecida como "Monkey's ear" e "Nigge's ear". No Suriname é chamada

Tamaren, Prokoni e Batibatra. Na Guiana Francesa é conhecida como Acácia

francesa. (Silva, et ai. 1977; Loureiro et ai, 1979, Mesquita, 1990; Silva &

Mesquita, 1993)

A árvore atinge de 10 a 50 m de altura por 12-80 cm de diâmetro, com

copa pequena, aberta esgalhada. Apresenta córtex lenticeloso cinzento, soltando-

se em placas, exudando resina amarelada. As folhas são bi-compostas,

pectionadas, com 11-25 pares de pinas; folíolos lineares falcados, assimétricos,

40-60 pares por pina. Flores alvas, aromáticas, sésseis a pediceladas; flor central

(única), ferrugíneo-tomentoso; androceu, ca. 13 estames; gineceu de ovário

pubscente-viloso; óvulos entre 25 e 32; flores periféricas menores que a central;

androceu, com 20 estames. Fruto contorcido, castanho ao negro, sublenhoso,

epicarpo de superfície glabra; sementes degradado-enxofre, elípticas (Loureiro et

ai., 1979, Mesquita, 1990; Silva & Mesquita, 1993; Parrotta etal., 1995)

Morfoiogia da semente.

as semente são subcilíndrica-fusiforme medem cerca de 7-1 Omm de

comprimento, 4-5mm de largura e 1.5-3 mm de espessura. Testa degradado-

pardacenta, glabra, lisa e nítida de pleurograma completo, com a aréola mais

clara. Hilo punctiforme de bordadura pouco saliente e com restos de funículo

situado próximo da protuberância radicular ao lado da lente. Em corte longitudinal
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o tegumento apresenta-se coriáceo e delgado e o embrião reto apresenta a

radícula subcônica e a plúmula franjada entre os cotílédones oblongos

(Albuquerque, 1993). O peso de 1000 sementes é igual a 46 g, o número de

sementes por quilo é 21.607 und. e o teor de umidade é 10,4% (Souza & Varela

1989).

Germinação.

As sementes de Enterolobium schomburkii apresentam dormência

tegumentar, necessitando de tramento pré-germinativo para aumentar e

uniformizar a germinação. Aplicando-se ácido suifúrico obtêm-se até 98% de

germinação. A germinação é epígea e criptocotilar iniciando aos cinco dias de

plantio com aparecimento da radícula. Aos 15 dias, aparece a primeira folha

composta de folíolos oblongos e paripenados. (Souza & Varela, 1989;

Albuquerque, 1993)

A plântula de Enterolobium schomburgkii.

Aos vinte e cinco dias a plântula de caulículo teretiforme, verde-claro,

glabro e levemente rugosos, já sem os cotilédones, apresentava um par de folhas

compostas de folíolos oblongos, estreitos glabros e verde-claros e um sistema

radicular forte (Albuquerque, 1993).
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Anexo XXXII. Considerações gerais Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

Árvore de crescimento rápido, atingindo muitas vezes grande porte 45-50

m de altura por 1,5-2 m de diâmetro. Em terra firme, atinge menor porte, embora

volumosa. Nos terrenos de várzea inundáveis são altas e apresentam

características sapopemas. Quando jovem, tem os galhos e o tronco providos de

grossos acúleos solitários ou não. Folhas alternas, longo pecioladas com 5-7

folíolos digito palmados, membranáceos, curto-pecioladas, lanceoladas-

acuminados, glabros, muitas vezes denteados na parte superior. Flores solitárias

ou em fascículos, róseo-pálidas, com manchas purpúreas, externamente

recobertas de pelos alvacentos, internamente com poucos pêlos, soldados na

base do tubo estaminal (Loureiro etaL, 1979).

Usos

Construção de embarcações; miolo de compensados; produção de

celulose, caixas e indústrias de fósforo.

Fitogeografia da Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

De pouca ocorrência na região Amazônica até o rio Acre. Naturalmente é

encontrada no Trópico de Câncer no México, ao Sul da América Central para a

Colômbia, Venezuela e Equador. Também ocorrente na costa oeste da África, ilha

Andaman, na Península de Malay e Arquipélago. Introduzida em Bermuda e

Bahamas e cultivada na Flórida e Califórnia. (Silva et al., 1977).

Características Morfológica e Tecnológicas das Sementes.

O fruto é uma cápsula sub-lenhosa, obovóide ou elipsoidal, oblonga, 5-

valvar. As sementes são revestidas por uma pai na conhecida como "Kapok", com

a qual se enchem colchões, travesseiros, etc.. Das sementes extrai-se um óleo

degradado-claro, comestível próprio para a saponificação e usado ainda para

iluminação sendo também eficaz contra ferrugem boa lubrificação. (Silva et a/.,
1977; Loureiro ef a/., 1979).
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