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Benke (Milton Nascimento) 

 

Beija flor me chamou, olha 

Lua branca chegou na hora 

O beija-mar me deu prova 

Uma estrela bem nova 

Na luminária da mata 

Força que vem e renova  

Beija flor de amor me leva 

Como o vento levou a folha 

Minha mamãe soberana 

Minha floresta de joia 

Tu que dás brilho na sombra 

Bilhas também lá na praia 

 

Beija flor me mandou embora 

Trabalhar e abrir os olhos 

Estrela d’água me molha 

Tudo que ama e chora 

Some na curva do rio 

Tudo é dentro e fora 

Minha floresta de joia 

Tem a água tem a água tem aquela imensidão 

Tem sombra na floresta tem a luz no coração 

 

 

 

 

 

Florestal (Martonio Holanda) 

 

A voz do vento segredos me conte (e me encante) 

Em caules, folhas, flores e raiz 

É água da vida que nasce da fonte 

Vem beber nela pequeno aprendiz 

Da natureza, da natureza, da natureza 

 

É verde que aflora do chão e das copas 

Que abraçam ramagens de grandes cipós 

Suaves cantares em sonoras novas 

Nos ares cantigas da Divina voz 

Da natureza, da natureza, da natureza 

 

Jardim encantado dos seres nativos 

Poesia dos Reinos Fundamentais 

Tão naturalmente faz entes cativos 

Do belo e do simples tão essenciais 

Da natureza, Oxóssi ê, da natureza 
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RESUMO 

Os quintais agroflorestais da terra firme na região tropical têm em comum o uso de 

solos distróficos álicos, com acidez elevada, e progressivo declínio de produtividade 

pela baixa disponibilidade de recursos. Foi desenvolvido um experimento para avaliar 

formas de adubação, com cinco tratamentos: testemunha, fertilização química e 

deposição da biomassa podada de ingá (Inga edulis) com 3,69% de N, nas 

recomendações de 15, 30 e 45 t/ha
-1

, aplicados em parcelas de 40 m
2
. As características 

químicas do solo foram acompanhadas em três amostragens feitas ao início, aos 4 e 6 

meses após aplicação das formas de adubação, nas profundidades de 0-10 e 10-20 cm. A 

fertilização química foi constituída por N, P, K, calcário dolomítico e micronutrientes 

na forma de FTE. Plantas de jucá (Libidibia ferrea var. ferrea) foram cultivadas como 

indicadoras em linhas no interior das parcelas com 1,5 m entre plantas. O delineamento 

experimental foi o de blocos casualizados em arranjo fatorial 5 x 3 x 2, considerando-se 

formas de adubação, épocas e profundidade do solo, com três repetições. O crescimento 

do jucá foi acompanhado por medidas de altura, diâmetro do colo e estimativas mensais 

de crescimento, com delineamento de blocos casualizados e três repetições de 4 plantas. 

Aos seis meses da aplicação de 45 t ha
-1

 de biomassa podada de ingá, foi identificado 

aumento na disponibilidade de nutrientes no solo, com redução da acidez e toxidez de 

Al
3+

. Os valores médios de relação C/N de 10,63 favoreceram processos de 

mineralização. Os benefícios iniciais ao solo mantiveram o padrão de distribuição 

normal de nutrientes para as duas profundidades. O crescimento de plantas de jucá 

evidenciou os benefícios da adubação verde praticada em cobertura ao solo. Em seis 

meses, as plantas de jucá que receberam maior quantidade de biomassa de adubo verde 

apresentaram maior crescimento em altura e diâmetro do colo, com incremento mensal 

de crescimento do caule principal de 12,5 cm mês
-1

. Nos meses que se sucederam, a 

prática da fertilização química convencional promoveu efeitos comparáveis com a 

adubação verde de 45 t ha
-1

 de biomassa de ingá, embora sua distribuição localizada, 

quando aplicada em coroamento, desconsidera o potencial de liberação de nutrientes de 

forma homogênea nos solos que receberam matéria orgânica. Os quintais agroflorestais 

pesquisados apresentaram recursos de agrobiodiversidade comumente mantido pelos 

agricultores, com maior incidência das famílias botânicas Anacardiaceae e Arecaceae, 

predominância de espécies nativas, com destaque para as fruteiras arbóreas cupuaçu e 

mari. 

 

Palavras chaves: Agroecologia, Fixação Simbiótica de Nitrogênio. 
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ABSTRACT 

The amazonian homegardens on terra firme are in general placed on distrofic soils with 

aluminum toxicity, with high acidity, and progressive decline of productivity, due to 

low resources availability. The experiment was developed to evaluate manuring forms 

between five treatments: control, chemical fertilization and deposition of pruned 

biomass of ingá (Inga edulis) with 3,69% N, in the recommendations of 15, 30 and 45 t 

ha
-1

, applied in plots of 40 m
2
. The soil’s chemical characteristics were accompanied in 

three samplings, in the beginning, 4 and 6 months after the application of the treatments, 

in the depths 0-10 and 10-20 cm. The chemical fertilization was constituted by N, P, K, 

calcined dolomite and micronutrients in FTE form. Jucá (Libidibia ferrea var. ferrea) 

were used as indicative plants, harvested in lines inside the plots with 1,5 m among 

plants. The experiment was arranged in randomized blocks in factorial arrangement 5 x 

3 x 2, considering manuring forms, period and soil’s depth, with three replicates. The 

growth of jucá was accompanied by height measures, basis diameter and monthly 

estimates of growth, with randomized block and three replicates of 4 plants. After six 

months of 45 t ha
-1

 of inga’s pruned biomass application, it was identified an increase of 

nutrients availability in the soil, with reduction of acidity and Al
3+

 toxicity. The C:N 

ratio medium values of 10,63 supported mineralization processes. The initial benefits to 

the soil’s depths of 0-10 and 10-20 cm showed normal distribution as expected. Jucá’s 

growth evidenced the benefits of cover green manuring practice. In six months, the jucá 

plants presented larger growth in height and basis diameter, with monthly increment of 

height growth of 12,5 cm month
-1

 in the plots that received higher amounts of green 

manure. In the succeeding months, the conventional chemical fertilization promoted 

effects comparable with the 45 t ha
-1

 green manure of ingá biomass, although its 

localized distribution when applied in crowning, disregards the potential of 

homogeneous liberation of nutrients to the soil wich received organic matter. The 

homegardens researched presented agrobiodiversity resources commonly maintained by 

farmers, wich the most occurring botanical families were Anacardiaceae and Arecaceae, 

prevailing the native ones, with emphasis to the fruit trees cupuaçu and mari. 

 

Key words: Agroecology, Symbiotic Nitrogen Fixation. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

As regiões tropicais apresentam clima quente e úmido, e possuem alta diversidade de 

espécies florísticas e de fauna associada, que por sua vez são sustentadas pelo aporte de matéria 

orgânica originada pela própria vegetação (Moura et al., 2014). Apesar da elevada diversidade, os 

solos oriundos dessas regiões demonstram baixa fertilidade, carência de nutrientes essenciais às 

espécies vegetais, alta acidez e índices tóxicos de alumínio (Danso et al., 1992; Amorim e Freitas, 

2012). A deficiência dos nutrientes fósforo e nitrogênio, comum nos ambientes tropicais, afeta 

negativamente os ciclos vitais de diversas plantas, principalmente por ambos serem elementos 

essenciais à demanda energética e funcional destes organismos, tornando-os suscetíveis a inúmeros 

tipos de pragas e doenças (Amado et al., 2000; Canfield et al., 2010). Embora haja demanda direta 

de nutrientes em deficiência, a biota fitofisionômica encontrou modos de atingir sucesso através da 

coevolução e da reciclagem de nutrientes. 

Os ecossistemas sofrem consequências diretas do uso indevido de terras, como no caso da 

Amazônia, que tem sua vegetação primária suprimida para criação de pastagens, cultivo de soja, 

implantação de hidrelétricas, projetos de mineração, rodovias, e mais especificamente sobre a 

capital do estado do Amazonas, o crescimento do pólo industrial da Zona Franca de Manaus e 

concomitantes expansão das cidades e aumento do número de habitantes (Fearnside, 2005). O 

crescimento desordenado destes ambientes antrópicos gera maior demanda por alimentos, 

ocasionando o desflorestamento de novas áreas de vegetação para dar espaço ao monocultivo de 

frutas, legumes, grãos, e criação de gado, onde este último tem contribuído fortemente para o 

aumento do desmatamento na região (Bentes-Gama et al., 2013). Uma vez retirada a camada 

vegetal natural, há desequilíbrio na ciclagem e absorção de nutrientes, dificultando sua regeneração. 

Os quintais agroflorestais, técnica alternativa ao monocultivo, que consistem no consórcio 

de espécies arbóreas de múltiplo uso com cultivos culturais podendo contar inclusive com a criação 

de animais no entorno das casas dos agricultores, são de comum ocorrência na região e demonstram 

prática milenar herdada de povos pré-colombianos (Kumar e Nair, 2004; Miller et al., 2006). Esses 

quintais, geralmente estruturados na região do primeiro roçado, são de fundamental importância 

para a segurança alimentar dos povos tradicionais de baixa renda, fornecem alimento, material para 

construção, produtos medicinais tradicionais, podem servir como fonte de renda pelo comércio de 

excedentes, e ainda possuem papel crucial na a conservação de recursos genéticos de fauna e flora 

(Altieri e Merrick, 1987; Smith, 1996; Clement, 1999a; Lamont et al., 1999). 

Os solos dos quintais agroflorestais apresentam fauna mais rica e diversificada, quando 

comparados a solos de cultivos convencionais, ademais, apresentam menores taxas de erosão, 
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lixiviação e assoreamento devido à complexa e profunda trama de raízes, e à proteção contra a 

pressão das gotas de chuva conferida pelo dossel desenvolvido (Ewel, 1986; Moura et al., 2014). A 

cobertura das copas de árvore e a liteira advinda da queda das folhas também propiciam um clima 

mais ameno e menores oscilações de temperatura na camada superficial do solo, protegendo-o da 

incidência de luz das regiões tropicais, e o mantendo por mais tempo úmido. Tal formação 

diversificada dos quintais, com diferentes componentes arbóreos, arbustivos e herbáceos, somada a 

um alto índice de invertebrados e microrganismos, confere proteção contra inimigos naturais e 

pragas ao sistema (Ewel, 1986). 

Por sua natureza diversificada, os quintais agroflorestais apresentam atributos de riqueza e 

equilíbrio dinâmico, porém há ainda maneiras de contribuir com seu enriquecimento e aumento da 

qualidade de seus solos, como é o caso da utilização de leguminosas nodulíferas, que possuem 

associação simbiótica com bactérias. O processo conhecido como Fixação Biológica de Nitrogênio 

(FBN) colabora significativamente no fornecimento desse elemento, uma vez de difícil acesso às 

demais plantas (Amado et al., 2000; Canfield et al., 2010). O plantio em sistema de aleias, a 

recuperação de áreas degradadas, a fitorremediação, a incorporação de biomassa produzida, e a 

adubação verde são alguns exemplos de diferentes usos empregados às leguminosas. 

A adubação verde consiste na adição de biomassa vegetal fresca com ou sem sua 

incorporação, e tem o intuito de conservar, ou recuperar a fertilidade e a produtividade da terra. As 

plantas utilizadas nesses sistemas podem ser produzidas ou não no local, e sua deposição como 

liteira permite o aumento da porosidade do solo, maior capacidade de infiltração e retenção de água 

devido ao acréscimo de matéria orgânica (Souza et al., 2012). 

Dentre as leguminosas utilizadas para adubação verde, dá-se preferência às de rápido 

crescimento, com alta produção de biomassa e alta capacidade de FBN, cujo sistema radicular 

profundo lhes confere maior rusticidade, permitindo sua estabilização mesmo em climas adversos. 

Outra característica positiva desejada é a rápida resiliência após poda. Exemplos como a leucena 

(Leucaena leucocephala), feijão-guandu (Cajanus cajan), feijão-de-porco (Canavalia ensiformis), 

feijão-mucuna (Mucuna spp.), crotalária (Crotalaria spp.), gliricídia (Gliricidia sepium) e o ingá-

cipó (Inga edulis) podem ser citados como espécies importantes designadas para essa função 

(Flower e Ludlow, 1987; Franco et al., 2003; Barradas et al., 2010). 

O ingá-cipó, embora seja um componente abundante e adaptado às condições da região, tem 

seu uso negligenciado somente para a produção de frutos e para sombreamento pelas populações 

locais. No entanto há estudos consistentes sobre sua utilização como adubo verde de qualidade, 

demonstrando sua importância no enriquecimento de agrossistemas. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Produção na região tropical e Sistemas Agroflorestais como alternativa de conservação 

de variabilidade genética de plantas úteis 

 

As regiões tropicais úmidas , embora abranjam apenas 7% da superfície de terra 

firme, apresentam a maior biodiversidade do planeta, onde habitam cerca de 50% de todas as 

espécies conhecidas (Shiva, 2003). Mais estritamente à região amazônica, esta pode ser 

considerada como a última fronteira agrícola do Brasil, onde há uma pressão crescente para 

seu zoneamento, seja para uso econômico, ocupação ou conservação. Homma (2005) aponta 

que até 2004, cerca de 67 milhões de ha de floresta natural foram desmatados, o autor 

também afirma que o problema se encontra na má utilização dos sistemas aplicados para 

ocupação da Amazônia. Além das limitações das políticas públicas, que somados com 

implantações de estradas, projetos hidrelétricos, de mineração, assentamentos e expansão das 

cidades, ocasionam o aumento do desmatamento, o que leva à preocupação de 

conservacionistas e ecólogos e à busca por pesquisas alternativas de exploração agrícola 

(Browder e Pedlowski, 2000; Fearnside, 2005). 

Ao se retirar a vegetação primária ou secundária, há perda abrupta de matéria orgânica 

no solo, intensificando assim, processos de erosão e compactação do solo, e também 

processos de lixiviação, com consequentes declínios no teor de nutrientes e da biota de 

invertebrados e microrganismos associados (Cunningham, 1963; Ewel, 1986; Canfield et al., 

2010), essenciais ao pleno funcionamento de um ambiente diverso. Os solos de terra firme da 

Amazônia, designados Latossolos Amarelos, são distróficos, álicos, de acidez elevada, com 

limitações nutricionais, o que dificulta a sua capacidade produtiva para cultivos agrícolas 

(Danso et al., 1992). Para garantir a produtividade nestes solos tropicais, a agricultura 

moderna propõe a reposição de recursos através do uso de fertilizantes químicos, 

mecanização, manipulação genética de espécies, e do emprego de agroquímicos, que além de 

serem tecnologias que demandam altos custos e dependência, poder resultar em impactos 

ambientais negativos, aumentando também o número de áreas improdutivas e degradadas 

(Shiva, 2003, Homma, 2005). 

A reversão das áreas degradadas através de recuperação ambiental por métodos 

tecnológicos modernos implica em mais gastos financeiros e geralmente são inviáveis a 
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locais remotos. Neste cenário, práticas agroecológicas podem ser consideradas possíveis 

alternativas para o estabelecimento de agrossistemas que priorizem a aproximação destes 

ambientes alterados a estruturas e funções de comunidades naturais resilientes, em equilíbrio 

dinâmico.O reflorestamento destas áreas pode contribuir para sua recuperação com 

concomitante utilização na agricultura, através do plantio de espécies de valor comercial, 

juntamente com programas que atuem na inclusão social de agentes da agricultura familiar de 

pequena escala (Homma, 2005). 

Uma forma viável à manutenção dos processos ecológicos e da diversidade biológica 

de áreas naturais, juntamente com a segurança alimentar e fornecimento de alimento às 

populações, é a utilização dos Sistemas Agroflorestais (SAFs), que embora sejam uma 

atividade ancestral na Amazônia, possuem reconhecimento ainda recente no âmbito científico 

(van Leeuwen, 2007).Os SAFs são definidos como um conjunto de técnicas de uso da terra, 

que inclui em seus diferentes modelos produtivos, o consorciamento de espécies florestais e 

culturas agrícolas e/ou criação de animais domésticos ou silvestres, em várias formas de 

combinação. Estes sistemas de produção variados podem ser simultâneos ou escalonados no 

espaço e no tempo, com caráter temporário ou permanente (Raintree e Warner 1986; 

Anderson et al., 1991; Smith, 1996). Almeida et al. (2013) asseguram que os SAFs podem 

possuir inúmeros propósitos e funções num mesmo sistema, geralmente focados em 

agricultura familiar. Na Amazônia os SAFs tradicionais são principalmente constituídos pelos 

roçados, com agricultura de corte e queima seguido do pousio florestal, e os quintais 

agroflorestais. 

A demanda crescente de pesquisas sobre SAFs, a partir da necessidade de alternativas 

tecnológicas e inovações, visa o desenvolvimento socioeconômico regional, que substitua ou 

aprimore a agricultura itinerante, o monocultivo e o impacto decorrente da criação extensiva 

de gado (Shiva, 2003; Bentes-Gama et al., 2005; Pinho et al., 2012; Bentes-Gama et al., 

2013). A adoção de atividades como o estabelecimento de quintais agroflorestais, plantios 

consorciados em modelos silviagrícolas e a inclusão das criações em sistemas 

agrossilvipastoris, demandam ações de pesquisa que podem ser priorizadas para a mitigação 

das taxas de desmatamento na região, permitindo assim a produção, proteção e conservação 

da biodiversidade (Hoch et al., 2009; Bentes-Gama et al., 2013). O efeito é benéfico também 

sobre os recursos naturais, especialmente à qualidade do solo e da água. 

Devido às evidentes vantagens ecológicas, é indispensável intensificar as pesquisas 

sobre a dinâmica dos SAFs. Dentre as prioridades estão novas combinações de espécies em 

consórcios econômicos, espaçamento, competição das espécies consorciadas por recursos e as 
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práticas de manejo, com a finalidade de otimizar a produtividade dos cultivos e contribuir 

para a recuperação ambiental (Bentes-Gama et al., 2005). O componente das criações 

também demanda estudos multidisciplinares sobre performances produtivas e reprodutivas 

dos animais e sua integração com as espécies arbóreas e com os cultivos agrícolas (Almeida 

et al., 2013). Em outras áreas tropicais, são destacados os sistemas de taungya, sistemas 

silvipastoris, cultivo em aleias e sistemas multiestratificados comerciais (Ewel, 1986; 

Raintree e Warner, 1986; Danso et al., 1992; Vieira et al., 2007). Almeida et al. (2013) 

destacam a utilização de sistemas agrossilvipastoris como técnicas em desenvolvimento nas 

áreas do semiárido e nos trópicos úmidos. 

O plantio de espécies arbóreas consorciadas estabelece sistemas radiculares profundos 

e permanentes, o que otimiza a ciclagem de nutrientes, contribuindo para o controle de 

plantas espontâneas, mantendo ou contribuindo com os níveis de carbono no solo. Ademais, 

há menores oscilações de temperatura e luminosidade na superfície do solo, melhoria química 

e física dos solos, com aumento da Capacidade de Troca Catiônica (CTC), redução da acidez, 

neutralização do Al
3+

 e maior escoamento de água no perfil, reduzindo processos erosivos 

(Altieri, 2012; Pinho et al., 2012). 

Considerando-se a combinação espacial ou temporal de árvores com cultivos, há, 

ainda, para um público geral, a dificuldade de compreender que o sistema de corte e queima 

seguido do pousio, é um modelo classificado como um dos sistemas agroflorestais 

tradicionais praticados pelas populações amazônicas há séculos (Pinho et al., 2012). A 

sucessão secundária vegetal, conceituada regionalmente como a formação de “capoeiras”, 

que é estabelecida no solo após sua exploração agrícola, é uma propriedade funcional dos 

ecossistemas também contribui para sua recuperação física, química e biológica (Ewel, 1986; 

Raintree e Warner, 1986). Entretanto, nem toda área de roçado é posteriormente reservada 

para o descanso da terra e alguns módulos do agrossistema passam a ter papel produtivo 

permanente. Assim, considerando-se que na área do entorno das habitações, na fase inicial de 

ocupação de um sítio, é onde se estabelece o primeiro roçado, o conhecimento tradicional 

utiliza este espaço para o estabelecimento dos quintais agroflorestais. 

Como práticas eficientes de uso da terra, os quintais agroflorestais ou homegardens 

representam séculos de experiência acumulada de interação entre homem e ambiente, e 

contribuem para a manutenção da variabilidade genética dos cultivos, expandindo o seu papel 

para a domesticação de espécies locais e para os novos cultivos. A permanência destes 

agrossistemas tradicionais pode ser a mais importante estratégia para preservação de recursos 

genéticos ao longo do seu período de utilização, bem como permitem que as plantas neste 
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ambiente utilizadas, passem por processos de domesticação e coevolução, com aumento da 

produtividade e da qualidade do produto útil em questão, seja qual for a finalidade deste 

(Altieri e Merrick, 1987; Clement, 1999a; van Leeuwen, 2007; Dawson et al., 2008). 

 

2.2. Definição, diversidade, importância e manejo de Quintais Agroflorestais 

 

Nos trópicos, os quintais agroflorestais, também conhecidos por homegardens, 

huertos, jardins, sítios ou pomares caseiros, são sistemas de produção estabelecidos ao redor 

das habitações, que combinam árvores e plantas herbáceas, lianescentes, arbustivas ou 

mesmo epífitas úteis, associadas ou não com animais domésticos (Kumar e Nair, 2004; Miller 

et al., 2006; Pinho et al., 2011). Fernandes e Nair (1986) definem os quintais agroflorestais 

como o consórcio de culturas diversificadas de múltiplo uso, condicionados pelo componente 

arbóreo, que contribuem para a segurança alimentar das populações locais. Este modelo de 

sistema agroflorestal é bem distribuído nos trópicos ao redor do planeta e é, provavelmente, 

uma das mais antigas atividades envolvendo o uso da terra (Kumar e Nair, 2004). A 

combinação de diferentes espécies em modelos produtivos que se inspiram nas florestas 

naturais, favorece o equilíbrio dinâmico de tais práticas com o ambiente (Miller et al., 2006), 

e contribui para o aumento de diversidade e riqueza de espécies (Padoch e de Jong, 1991; 

Smith, 1996), sendo uma importante estratégia de conservação da variabilidade genética às 

plantas cultivadas, como anteriormente mencionado. 

O entendimento da diversidade local e regional dos quintais agroflorestais amazônicos 

pode ser estratégico para manutenção e incremento de sua produtividade, que, a partir de sua 

origem foi moldada pelos contextos ecológicos e culturais ao longo do tempo, também 

influenciados contemporaneamente pelos ciclos de migração e ocupação da região, que 

modificaram sua organização socioeconômica (Lamont et al., 1999; Miller et al., 2006). 

Segundo Clement (1999a), a domesticação gradual de espécies através de um processo 

coevolutivo de intervenção humana, resultou na alteração de paisagens incidental ou casual. 

Sendo possível que a origem dos quintais tenha ocorrido inicialmente devido ao constante 

descarte de sementes de frutas comestíveis próximo a locais de permanência das populações 

tradicionais (Miller e Nair, 2006). 

No neotrópico, sabe-se que o sistema agrícola de quintais descende dos povos pré-

colombianos, diversificados pela introdução de novos cultivos, trazidos à região pelos 

europeus dentre outros colonizadores. Alguns exemplos de plantas exóticas introduzidas 

durante o período colonial podem ser citados: jaca (Artocarpus heterophyllus), manga 
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(Mangifera indica), noz-moscada (Myristica fragans), fruta-pão (Artocarpus altilis), 

carambola (Averrhoa carambola), groselha (Malpighia punicifolia), sapotí (Manilkara 

zapota), cana-de-açúcar (Saccharum officinarum), café (Coffea arabica), laranja (Citrus 

sinensis), banana (Musa paradisica) e o abacate (Persea americana) (Clement 1999a; Miller 

et al. 2006; Miller e Nair 2006), a pimenta-do-reino (Piper nigrum), embora não tenha sido 

trazida na época colonial, também é uma exótica muito cultivada nos quintais (Smith 1996), 

introduzida nestes sistemas após a migração japonesa no país. 

Como colocado, há uma associação entre espécies nativas e exóticas nos quintais, 

com domínio destas (Smith, 1996; Kumar e Nair, 2004; Albuquerque et al., 2005). Segundo 

Florentino et al. (2007), dentre as espécies de maior incidência nos quintais dentro do bioma 

de Caatinga, podem ser destacadas a banana (M. paradisiaca), caju (Anacardium ocidentale), 

acerola (Malpighia glabra), seriguela (Spondias purpurea), e a goiaba (Psidium guajava), 

inclusive com incidência de limão (Citrus limonum), coco (Cocos nucifera), hibisco 

(Hibiscus rosa-sinensis), jatrofa (Jatropha mollissima), as leguminosas Senna martiana e 

Leucaena leucocephala em menor frequência e abundância, dentre muitas outras espécies, 

cujas famílias mais representativas englobaram Euphorbiaceae, Anacardiaceae, 

Caesalpiniaceae, Mimosaceae, e Myrtaceae, com resultado similar em trabalho de 

Albuquerque et al. (2005). 

Semedo e Barbosa (2007), em estudo realizado em Boa Vista, RR, relataram a 

ocorrência de um padrão concentrado das frutíferas cupuaçu (Theobroma grandiflorum), 

coco (C. nucifera), espécies cítricas (Citrus spp.), banana (Musa sp.), manga (M. indica) e 

jambo (Eugenia malaccensis), com resultados similares em trabalho de Siviero et al. (2011) 

no Rio Branco, Acre. 

Clement (1999b) cita inúmeras espécies nativas da Amazônia que passaram por 

processos de domesticação, como biribá (Rollinia mucosa), taioba (Xanthosoma 

sagittifolium), cuia (Crescentia cujete), caeté (Canna edulis), mamão (Carica papaya), 

jerimum (Cucurbita moschata), cará-doce (Dioscorea trifida), coca (Erythroxylum coca), 

umari (Poraqueiba sericea), amendoim (Arachis hypogaea), feijão-de-porco (Canavalia 

ensiformis), feijão (Phaseolus vulgaris), feijão-macuco (Pachyrhizus tuberosus), ariá 

(Calathea allouia), pupunha (Bactris gasipaes), abiu (Pouteria caimito), pimenta cumari 

(Capsicum chinense), cubiu (Solanum sessiliflorum), guaraná (Paullinia cupana). Dentre 

outras semidomesticadas e em domesticação incipiente, como caju (Anacardium 

occidentale), taperebá (Spondias mombin), ingá (Inga spp.), timbó (Lonchocarpus utilis), 

goiaba (Psidium guajava), tucumã (Astrocaryum aculeata), cacau (Theobroma cacao), 
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pequiá (Caryocar villosum), castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa), sapucaia (Lecythis 

pisonis), jatobá (Hymanaea coubaril), cupuaçu (Theobroma grandiflorum), cacauí 

(Theobroma speciosum), também encontradas nos quintais agroflorestais. 

Em estudo desenvolvido por Browder e Pedlowski (2000) no Projeto Piloto de 

Agrofloresta em Rondônia, foi feito o acompanhamento por 18 meses na introdução de 1000 

indivíduos em cada lote de um grupo de 50 agricultores de pequena escala. As espécies 

escolhidas incluíram uma mistura de frutíferas, palmeiras, látex, castanha e madeireiras de 

uso comum na região, totalizando 25 espécies diferentes, dentre estas, cinco de maior 

importância econômica, cupuaçu (T. grandiflorum), pupunha (Bactris gasipaes), açaí 

(Euterpe oleracea), araçá-boi (Eugenia stipitata), e caju (Anacardium occidentale). Dos 

resultados encontrados, subdividiu-se o grupo em projetos com sucesso e projetos falhos, 

cujas principais diferenças envolveram histórico de uso da terra, participação social, onde a 

qualidade do solo teve interferência, porém de menor impacto que os fatores sociais. 

Dentre as principais formas de uso e serviços empregados pelos quintais, observa-se 

destaque para utilização como fonte de alimentos, condimentos, forragem, cerimônias, lenha, 

material para uso em construções, ornamental, artesanato, sombreamento, e ocasionalmente 

comércio (Fernandes e Nair, 1986; Altieri e Merrick, 1987; Padoch e de Jong, 1991; Smith, 

1996; Lamont et al., 1999; Kumar e Nair, 2004; Albuquerque et al., 2005; Miller et al., 

2006). 

Outro fator importante observado é a constante participação das plantas medicinais 

nos quintais, uma vez que as propriedades podem se localizar distantes de grandes centros 

urbanos, e os custos para tais serviços possam ser muito superiores à renda das famílias da 

região. Enquanto alguns componentes de quintais possuem função medicinal exclusiva, 

outros possuem valores múltiplos, como alimento, tempero, e o cerimonial. Rao e Rao (2006) 

citam uma grande número de plantas de comum ocorrência em quintais de diferentes regiões 

tropicais do mundo utilizadas com finalidade medicinal, inclusive plantas que crescem 

espontaneamente. Tal conhecimento possui valor tradicional transmitido por gerações, muitas 

dessas plantas com princípio ativo ainda não documentado pela ciência, embora outras já com 

comprovação científica. 

Quanto à área dos quintais agroflorestais, esta é bastante variada, porém geralmente 

não ultrapassa 0,5 ha, o que sugere cultivo para consumo próprio, embora possam haver 

excedentes de produção, os quais podem ser comercializados em mercados regionais 

(Fernandes e Nair, 1986; Lamont et al., 1999; Albuquerque et al., 2005; van Leeuwen, 2007; 

Siviero et al., 2011). Em relação à distância entre área de produção e área de comércio, 
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Fernandes e Nair (1986) verificaram que as propriedades mais distantes de grandes centros, 

cuja produção é estritamente voltada ao consumo próprio, apresentam maior diversidade de 

espécies. 

Por mais que a prática de quintais agroflorestais seja numerosa e muito importante no 

país, ainda pouca atenção tem sido dada a esse tipo de prática agrícola (Florentino et al., 

2007), com concentração de estudos na Ásia, América Central e Oeste da África (Kumar e 

Nair, 2004). Na maior parte dos casos estudados no Brasil, dá-se uma ênfase à porção 

descritiva do seu estruturamento, composição, organização e manutenção das práticas 

(Padoch e Jong, 1991; Lamont et al., 1999; Albuquerque et al., 2005; Semedo e Barbosa, 

2007; Siviero et al., 2011). De comum ocorrência em vários regiões e países dos trópicos, os 

quintais agroflorestais variam fortemente em sua estrutura, função, tipos de manejos 

empregados, e composição de espécies (Fernandes e Nair, 1986), porém podem haver 

similaridades estruturais e funcionais entre quintais de regiões similares, o que dificulta a 

aplicação de designs e procedimentos comparativos (Kumar e Nair, 2004).  

 

2.3. Elementos relacionados à fertilidade dos solos 

 

Os solos são a porção superficial da crosta terrestre, e são constituídos por minerais, 

água, oxigênio, matéria orgânica e seres vivos, e é nessa camada onde as plantas se 

desenvolvem. Para que haja desenvolvimento pleno destas, é necessária a presença de treze 

nutrientes essenciais, divididos nos grupos dos macroelementos, e microelementos, 

necessários em maiores quantidades, e em menores porções, respectivamente (Alfaia e 

Uguen, 2013). O fato de haver diferentes quantidades necessárias para cada nutriente, não 

anula a importância de cada um para o desenvolvimento do ciclo completo dos vegetais. Há 

também outros fatores que influenciam na fertilidade dos solos e na produtividade das 

plantas, como a acidez, a presença em taxas tóxicas de Al
3+

, compactação e drenagem do 

solo, luminosidade. Os elementos exigidos em maiores quantidades são o N, P, K, Ca, Mg e 

S. Os micronutrientes englobam o B, Cu, Zn, Mn, Mo e o Fe (Alfaia e Uguen, 2013). Todos 

estes nutrientes podem ser disponibilizados ao solo através da fertilização química, embora a 

atividade demanda altos custos, dependência de fatores externos de extração de combustíveis 

fósseis e acesso, abaixo são reportados os nutrientes essenciais que foram analisados no 

presente trabalho. 

O fósforo é considerado como o principal nutriente limitante para a produção de 

plantas em solos tropicais. Atua na fotossíntese, na respiração, armazenamento e 
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transferência de energia, na divisão e crescimento celulares. O elemento possui baixa 

mobilidade no solo, sendo pouco perdido por lixiviação. Sua disponibilização se dá 

principalmente por associação da raiz com fungos micorrízicos, e sua deficiência afeta 

principalmente na redução do desenvolvimento das plantas (Alfaia e Uguen, 2013). O 

potássio é o segundo nutriente necessário em maiores quantidades, ficando abaixo do N, se 

fazendo importante para a formação de ramos e produção de frutos, disponibilizado na sua 

forma catiônica, é bastante importante em processos fisiológicos vegetais. Elemento muito 

limitante na região amazônica, possui alta mobilidade no solo e nas plantas e alta 

solubilidade, podendo ser perdido facilmente por lixiviação, e pela retirada de frutos das 

áreas agrícolas. Pode ser disponibilizado através das cinzas de vegetação queimada, ou 

através da inserção de cascas de frutos, uma vez que está presente com altos teores nas 

infrutescências (Alfaia e Uguen, 2013). 

Os elementos cálcio, magnésio e enxofre são designados macronutrientes secundários, 

somente por serem necessitados em menores quantidades, não se fazendo menos importantes. 

O cálcio está envolvido no desenvolvimento estrutural da parede celular, raízes e folhas, 

estimula atividade de microrganismos e aumenta a disponibilidade de demais nutrientes, sua 

presença nos solos diminui a sua acidez. A deficiência desse cátion pode reduzir o 

crescimento das plantas e de suas raízes. Removido por lixiviação, erosão e pela colheita, sua 

principal forma de adição é através da calagem, e também através do retorno das porções 

retiradas na colheita (Alfaia e Uguen, 2013). O magnésio possui função fundamental na 

participação dos processos de fotossíntese, sendo encontrado nas moléculas de clorofila na 

sua forma catiônica, e também é encontrado nas sementes das plantas. Sua deficiência é 

comum em solos ácidos e arenosos dos trópicos, e pode ser observada pela coloração 

amarelada em folhas velhas. Sua exigência é em menores quantidades, e sua disponibilização 

também se dá pela aplicação de calagem, ou com o retorno dos resíduos vegetais (Alfaia e 

Uguen, 2013). 

Quanto aos micronutrientes analisados neste trabalho, temos o ferro, manganês e o 

zinco. O ferro possui funções associadas a processos de crescimento e produtividade, como a 

fotossíntese, respiração e a fixação biológica de nitrogênio. Em deficiência, ocorre 

amarelecimento das folhas, exceto suas nervuras, que permanecem verdes (Alfaia e Uguen, 

2013). Possui ampla distribuição em todos os tipos de solo, com quantidades geralmente 

superiores à necessidade das plantas, por sua disponibilização estar envolvida com o material 

de origem do solo. Já o manganês, atua em processos enzimáticos, com ação direta na 

fotossíntese, e na síntese da clorofila, também acelera a germinação da semente e a 
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maturidade de frutos. Sintomas de deficiência surgem primeiramente em folhas jovens, com 

amarelecimento entre nervuras (Alfaia e Uguen, 2013). Pode ser disponibilizado através da 

inserção de produto comercial contendo micronutrientes. O zinco também atua na ativação de 

enzimas, e se faz necessário para a produção de clorofila, e na formação de carboidratos. Sua 

carência reduz o crescimento vegetal, impedindo o alongamento dos caules, e interferindo 

indiretamente na frutificação. Com baixa mobilidade no interior das plantas, sua deficiência é 

observada em folhas mais jovens (Alfaia e Uguen, 2013). 

Ao se fazerem presentes, os dois cátions Al
3+

 e o H
+
 determinam o grau de acidez do 

solo. Onde estes diminuem o índice de pH, e onde os cátions Ca, Mg e K atuam na 

alcalinização dos solos. Quando o solo é ácido, faz com que os íons de Al apresentem toxidez 

às plantas, podendo comprometer o desenvolvimento de raízes, e ocasionando diminuição da 

absorção de água e nutrientes do solo. Há também comprometimento da decomposição de 

matéria orgânica por microrganismos, da liberação de nitrogênio, fósforo e enxofre, além de 

prejudicar a fixação simbiótica de nitrogênio pelas leguminosas (Alfaia e Uguen, 2013). 

 

2.4. Serviços prestados pelas leguminosas nos agrossistemas 

 

O nitrogênio é um dos nutrientes mais importantes às plantas, essencial para a síntese 

de ácidos nucléicos e proteínas, se fazendo fundamental desde seu período inicial de 

desenvolvimento das plantas. Este elemento, embora seja o mais abundante da atmosfera, não 

pode ser absorvido pelas plantas nesse estado, sendo portanto inerte, e sua escassez nos solos 

é a que mais limita a produção agrícola (Alfaia e Uguen, 2013). Sua absorção ocorre através 

das formas inorgânicas nitrato e amônio, suprido geralmente em quantidades insatisfatórias 

(Amado et al., 2000; Canfield et al., 2010). A disponibilidade desse nutriente depende da 

contínua decomposição de matéria orgânica, e sem sua adição constante, o nitrogênio é 

perdido por volatilização, erosão e lixiviação (Franco et al., 2003; Souza et al., 2012; Alfaia e 

Uguen, 2013). 

Já a maioria das leguminosas, da família das Fabaceae, possui associações simbióticas 

com bactérias, que permitem a captação e transformação de nitrogênio atmosférico nas 

formas assimiláveis às demais espécies, com formação de nódulos, motivo da sua larga 

utilização em culturas mundiais (Döbereiner, 1984; Danso et al., 1992; Franco et al., 2003; 

Pinho et al., 2012; Souza et al., 2012). Além da fixação de nitrogênio, as leguminosas 

utilizadas como adubadoras verdes, contribuem com alto aporte de biomassa, geralmente com 

crescimento rápido, bom desempenho em solos ácidos, álicos, e com baixa disponibilidade de 
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nutrientes, portanto rústicas e altamente aconselhadas a reflorestamento e recuperação de 

áreas degradadas (Franco et al., 2003; Souza et al., 2012). 

Dentre outras formas de uso, dá-se destaque à adubação verde. Esta prática consiste 

na reciclagem de nutrientes através da adição de biomassa vegetal fresca ao solo, em 

cobertura ou por incorporação, por planta produzida ou não no local, com o intuito de 

recuperar ou conservar a produtividade da terra. A entrada de matéria orgânica promove 

melhorias físicas, químicas e biológicas nas áreas inseridas, contribuindo para o aumento da 

porosidade do solo, maiores capacidade de infiltração e retenção de água (Souza et al., 2012). 

Há inúmeros estudos que envolvem a recuperação e o enriquecimento de áreas através do uso 

de leguminosas nodulíferas como adubadoras verdes (Palm, 1995; Franco et al., 2003; 

Souchie et al., 2005; Bergo et al., 2006; Macedo et al., 2007; Alvino-Rayol et al., 2011; 

Moura et al., 2014). Tais estudos contribuem com a ideia de utilizar áreas previamente tidas 

como inutilizáveis, recuperando seu potencial produtivo, limitando assim a derrubada de 

novas áreas da floresta (Souza et al., 2012). 

Para o presente trabalho foi escolhida a espécie de leguminosa nodulífera (Inga edulis 

Mart.), rústica, com rápido crescimento, e potencial no fornecimento de biomassa para o 

enriquecimento da fertilidade de solos ou recuperação ambiental. A utilização dessa espécie 

visa fornecer maior detalhamento na melhoria da qualidade dos Latossolos em quintais 

agroflorestais na região da Amazônia Central, contribuindo com informações relevantes da 

sua capacidade de enriquecer os solos da região, uma vez que poucos estudos abordam a 

introdução desta ao ambiente amazônico. Já que os quintais em sua maioria possuem 

componentes florísticos que diferem muito entre si, foi escolhida uma espécie de leguminosa 

não nodulífera (Libidibia ferrea C. Mart.), de fácil propagação, rápido crescimento, alta 

rusticidade, e ampla aceitação e uso na Amazônia. Esta foi cultivada e inserida em todas as 

parcelas amostrais no intuito de servir como espécie indicadora para comparação entre os 

diferentes tratamentos utilizados para o fornecimento de dados de estabelecimento e absorção 

de nutrientes de forma homogênea. 

 

2.5. Breve descrição das espécies utilizadas no experimento 

 

Inga edulis Mart. 

  

O ingá, ingá-cipó, ingá-de-macaco, ou ingá-de-metro, é da família das Fabaceae, 

subfamília Mimosoideae, de ocorrência em todos os países da Amazônia, seu centro de 
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origem, e também em toda a orla litorânea do Brasil, desde o RN até SC na Floresta Pluvial 

Atlântica. Possui hábito arbóreo, entre 6 e 25 m de altura, com copa geralmente ampla, baixa 

ramificada e pouco densa (Lojka et al., 2010), de tronco claro entre 30 e 60 cm de diâmetro. 

A planta perenifólia possui folhas compostas paripinadas, amplas, de raque alada, com 4 a 6 

pares de folíolos sobre pecíolo cilíndrico entre 2 e 5 cm de comprimento. Suas 

inflorescências são em formato de espigas axilares, com muitas flores tubulosas e 

pubescentes de cor branca. O fruto é uma vagem alongada, tomentosa, reta ou em ampla 

espiral, estriada longitudinalmente, com 15 a 80 (e até 150) cm de comprimento, motivo o 

qual é denominada popularmente por ingá-cipó (Lorenzi, 1949; Kinupp, 2014). 

É uma planta semidecídua, heliófita, seletiva higrófita, pioneira, tolerante a secas 

curtas, e prospera em qualquer tipo de solo amazônico, desde o fértil ao ácido infértil (Lojka 

et al., 2010), de ocorrência principalmente em capoeiras localizadas sobre solos de baixada, 

que durante período de cheia alagam-se facilmente. Sua madeira é moderadamente pesada, 

macia, utilizada somente para caixotaria e para lenha e carvão, tal utilização como 

combustível se dá pelo seu rápido crescimento, habilildade de suportar constantes podas e 

queima sem produção de muita fumaça (Pennington e Fernandes, 1998). Possui alta taxa 

germinativa, com ampla produção de sementes e frutos viáveis durante o ano todo, seus 

frutos comestíveis são muito apreciados pelas populações da região Amazônica, motivo o 

qual seu cultivo é abrangente em quintais agroflorestais, além do consumo de sua polpa, as 

sementes são utilizadas para alimentação após torradas por indígenas Araracuara e do 

Equador (Lorenzi, 1949; Lojka et al., 2010; Kinupp, 2014). 

Segundo Pennington e Fernandes (1998), a utilização do gênero Inga é datada de dois 

mil anos, cultivada por populações pré-Colombianas no Peru, inclusive representada em 

cerâmicas peruvianas. Sua ampla distribuição foi ocasionada antropogenicamente devido ao 

consumo de seu fruto bastante apreciado, passando por processos de coevolução e seleção 

humana, onde os frutos de maior tamanho e maior conteúdo de polpa foram selecionados. 

Atualmente são comercializados em feiras locais ao redor do território amazônico (Kinupp, 

2014). 

As plantas do gênero, embora com uso negligenciado somente para a produção de 

frutos por agricultores familiares, possuem multifunções, as quais contribuem para a 

recuperação de áreas degradadas, sendo elemento importante em sistemas agroflorestais 

(Pinho et al., 2011). A diversidade do gênero, com cerca de 300 espécies bem distribuídas, 

possui papel ecológico extenso (Lojka et al., 2010). Todas elas de rápidos crescimento e 

germinação, são tolerantes a solos ácidos, o ingá-cipó em especial, cresce em condições de 
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pH muito baixo, fator limitante à maioria das leguminosas. As plantas do gênero conferem 

manutenção e melhoria da fertilidade dos solos devido à FBN, que também atua na 

disponibilidade e absorção de outros nutrientes através do corte e deposição de sua biomassa 

fresca, ou queda natural de folhas. 

A formação da liteira auxilia na proteção do solo contra oscilações de temperatura e 

forma um microclima apropriado para o sistema de aleias, cultivo de outras culturas, além do 

controle de ervas espontâneas, geralmente indesejadas em locais de cultivo, sugere-se poda 

constante para entrada de luminosidade às demais plantas; já no consórcio com café ou cacau, 

o sombreamento é ocasionado propositalmente. O padrão da copa da árvore fornece sombra e 

conforto térmico, sendo também indicada para enriquecimento de pastagens e recuperação 

das mesmas. Há também o benefício ocasionado pela presença de glândulas nectárias em suas 

folhas, as quais atraem inimigos naturais de pragas e outros insetos, aumentando processos 

ecológicos de interação biológica no ambiente (Alegre et al., 1998; Pennington e Fernandes, 

1998). 

A interação simbiótica entre as leguminosas nodulíferas e as bactérias fixadoras de 

nitrogênio é bastante reconhecida na literatura, e a utilização destas plantas é um fator 

importante em sistemas agroflorestais, pois através dessa tecnologia que possui baixo custo, 

muitos agricultores não detentores de capital podem usufruir dos seus benefícios, podendo 

assim aumentar e regenerar a fertillidade de áreas previamente degradadas, ou com déficit 

nutritivo, como no caso dos solos latossolos distróficos da região amazônica. Alegre et al. 

(1998) e Hands (1998) discutem que tais estratégias de baixo input devem ser 

disponibilizadas como uma alternativa ao pousio e ao corte e queima de novas áreas para 

cultivo produtivo. Sugerem também que essa tecnologia deve ser vista como de fácil acesso, 

podendo ser executada pelo próprio agricultor, sem gerar débitos bancários dependência de 

externalidades, ou necessidade de pousio para reutilização destas áreas. 

Por ser planta pioneira de rápido crescimento, tem papel importante na formação de 

microclima adequado aos demais cultivos produtivos, protegendo a camada superficial do 

solo com concomitante proteção às raízes contra dessecação e incidência solar, sendo 

recomendada no cultivo em aleias e enriquecimento de capoeiras (Hands, 1998). Apesar de 

sua adaptação a solos de elevada acidez e com baixo teor de fósforo, típicos das regiões 

amazônicas, são bastante dependentes de micorrizas, assim sendo, é recomendada a 

inoculação destes e de rizóbios para que se obtenha eficiência na nodulação, aumentando sua 

tolerância à seca, proteção contra nematóides, e aumento da FBN (Fernandes, 1998; 

Pennington e Fernandes, 1998). 
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O ingá-cipó, planta mais distribuída do gênero, tem recebido maior foco em estudos 

devido à sua representatividade e abundância de seu uso nos agrosistemas, e no 

sombreamenteo de café e cacau (Lojka et al., 2010). No caso do seu uso como componente 

estratégico no enriquecimento de capoeiras, algumas de suas funções devem ser 

mencionadas, como redução do período de pousio, mantendo e melhorando os cultivos de 

produção; redução de ervas espontâneas indesejáveis; redução da erosão do solo; manutenção 

e aumento da fertilidade do solo; aumento na produtividade; sequestro de carbono; 

manutenção e conservação da variabilidade gênica nos cultivos (Alegre et al., 1998). 

 

Libidibia ferrea L. Queiroz var. ferrea 

 

A espécie arbórea conhecida popularmente como jucá, pau-ferro, ibirá-obi, imirá-itá, 

miuré-itá, faz parte da família das Fabaceae, e subfamília Caesalpinioideae. De origem nativa 

no Brasil, é atualmente cultivada em todo o mundo por suas propriedades medicinais. A 

planta perenifólia ou semidecídua, heliófita é característica da mata pluvial atlântica e está 

presente em todos os estados da Amazônia. Possui entre 10 e 15 m de altura, tronco curto de 

40 a 60 cm de diâmetro, de aspecto escamoso, com folhas compostas bipinadas entre 15 e 19 

cm de comprimento, com 5 a 11 pinas opostas, e folíolos em n´mero de 8 a 24 por pina. 

Possui flores vistosas, amarelas. Seus frutos são vagens marrons, com cerca de 10 cm de 

comprimento e 2 cm de largura, possui geralmente entre 3 e 9 sementes duras e lisas por fruto 

(Lorenzi, 1949; Souza, 2010). 

Com ampla distribuição, porém baixa densidade populacional, é cultivada pela sua 

madeira, pesada, dura e rígida, de longa durabilidade natural, sendo bastante empregada na 

construção civil, em obras externas e na marcenaria. Além do seu cultivo para madeira, é 

bastante ornamental, principalmente pela copa arredondada, baixa e rala, sendo utilizada na 

arborização de praças, jardins, ruas e avenidas. De rápido crescimento, tem tolerância para 

consorciamento com outras espécies frutíferas, com potencial para utilização em SAFs, onde 

sua folhas servem como forragem para gado (Lorenzi, 1949; Souza, 2010). 

Outra utilização bastante comum é como planta medicinal (Lorenzi, 2008), onde a tintura de 

sua vagem e casca são utilizadas em uso local como curativo de contusões, ferimentos, para 

estancar hemorragias, e no tratamento de luxações. também possui utilização no tratamento 

de tosse, asma, bronquite e coqueluche, além de ser recomendada no tratamento anti-

inflamatório, imunoestimulante e hiperglicemiante (Lorenzi, 2008; Souza, 2010). 
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4. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a influência da aplicação de diferentes biomassas do adubo verde de ingá em 

cobertura, no manejo da fertilidade do solo de quintais agroflorestais estabelecidos na Amazônia 

Central. 

 

4.1. Objetivos específicos 

 

i. Avaliar a influência da prática de adubação verde em cobertura, nas características 

químicas dos solos dos quintais agroflorestais. 

ii. Avaliar o desempenho inicial das plantas de jucá e sua concentração de nitrogênio em 

resposta a diferentes níveis de adubação verde. 

iii. Caracterizar a composição e estrutura florística das espécies estabelecidas nos quintais 

agroflorestais manejados com leguminosas adubadoras. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1. Localização e caracterização da área de estudo 

 

Os estudos foram realizados na região metropolitana de Manaus, em área rural, no 

Assentamento do Tarumã Mirim, criado pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária) em 1992. A área ocupada pelo assentamento, está localizada na rodovia BR-174, com 

acesso no km 21, no Ramal do Pau Rosa, representados na Figura 1. As coordenadas geográficas do 

local são: 02º 47’ 43,7” S e 60º 02’ 18,3” W, com área total ocupando 42.910 ha, onde 7.088 ha 

foram preservados como reserva florestal. Os agricultores também podem escoar seus produtos por 

meio hidroviário pelo rio Tarumã (Costa et al., 2012). 

 

Figura 1.  Localização de agrossistemas familiares na BR 174, Km 21, Assentamento Tarumã-

mirim, Ramal do Pau Rosa, em Manaus, AM. 
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A região do Assentamento Tarumã Mirim, em terra firme, é caracterizada pela cobertura em 

sua maior extensão de solo classificado como Latossolo Amarelo, distrófico, álico, de acidez 

elevada, com pH entre 3,7 e 4,3, e textura argilosa, muito argilosa a média, com relevo suavemente 

ondulado a ondulado (Amorim e Freitas, 2012). O clima é tropical úmido que, pela classificação de 

Köppen-Geiger, é do tipo Ami, com chuvas de monção (Kottek et al., 2006). As temperaturas 

médias anuais estão entre 26-27ºC, com umidade relativa média entre 76-86 %, e índices de 

pluviosidade entre 1500-2500 mm. Nesta região, há duas estações climáticas definidas, como 

período chuvoso e seco, que se distinguem pela incidência de chuvas, com maior distribuição 

concentrada entre novembro e maio, e menor entre junho e outubro (Amorim e Freitas, 2012; Costa 

et al., 2012). As condições edafoclimáticas verificadas nestas áreas, potencializam processos 

erosivos, em solos de baixa fertilidade natural, que demandam práticas de reposição de nutrientes 

no manejo dos diferentes sistemas de produção. 

 

5.2. Implantação e condução do experimento 

 

Para condução dos trabalhos, foram selecionadas três propriedades agrícolas descontínuas, 

com quintais agroflorestais estabelecidos em solo Latossolo Amarelo, localizadas ao longo do 

Ramal, onde predomina o cultivo de espécies frutíferas para consumo pelas famílias, cujos 

excedentes de produção podem chegar aos mercados, favorecido pela proximidade e acesso à 

capital. Os agrossistemas pesquisados são designados pelos proprietários como “Sítio Vale 

Encantado”, “Terra de Beulá” e “Sítio Água Viva”, doravante designados como Agrossistemas 1, 2 

e 3. Nestes sistemas agroflorestais tipificados como quintais, o ingá (Inga edulis Mart., Fabaceae, 

Mimosoideae) é uma das espécies mais cultivadas pelos agricultores. 

Após a seleção dos quintais, foram distribuídas cinco parcelas, aleatoriamente na área 

ocupada, em locais não varridos com regularidade, posicionados num raio mínimo de 30 m de 

distância da casa. Para avaliar o efeito da adição em cobertura, da biomassa podada do ingá, na 

reposição de nutrientes e manutenção da fertilidade do solo dos quintais, os seguintes tratamentos 

foram considerados: 

T-1. Controle; 

T-2. Fertilização mineral com macro e micronutrientes; 

T-3. Adubação verde pela deposição de 15 t ha
-1

 de folhas e galhos de ingá; 

T-4. Adubação verde pela deposição de 30 t ha
-1

 de folhas e galhos de ingá; 

T-5. Adubação verde pela deposição de 45 t ha
-1

 de folhas e galhos de ingá; 

 

Para a obtenção da biomassa fresca de ingá a ser podada e constituição dos tratamentos, 
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foram localizadas árvores matrizes nos agrossistemas familiares distribuídos no Ramal do Pau 

Rosa, empregando-se métodos de corte manuais e mecânicos com facões, tesouras de poda, podão 

de alumínio e motosserra. Extraída a biomassa fresca, após o corte das ramas de maior tamanho e 

mais lenhosas, foi feita uma redução do volume do material podado, que ficou constituído 

principalmente por folhas, mas também inflorescências e galhos finos com tamanho inferior a 10 

cm de comprimento e 4 cm de diâmetro. Após o preparo, o material foi pesado na quantidade a ser 

distribuída nas parcelas, com auxílio de uma balança suspensa analógica. Uma amostra deste 

material foi separada para determinações posteriores da concentração de N-foliar. Na instalação das 

parcelas, foi feita uma limpeza do sub-bosque, eliminando-se as plantas pioneiras, complementado 

por uma poda de limpeza com fins fitossanitários, onde necessário. A biomassa podada das plantas 

do quintal foi mantida na área das parcelas. 

Para a distribuição das parcelas nos quintais, considerando as diferenças na composição e 

densidade das espécies integrantes do sistema, um modelo hipotético de parcela de dimensão 4 x 10 

m foi considerado, conforme apresentado na Figura 2.  

 

Figura 2. Parcela experimental hipotética definida para avaliar o efeito da deposição da biomassa de 

ingá (Inga edulis) aplicada em cobertura nos quintais agroflorestais da Comunidade Tarumã Mirim, 

BR 174, município de Manaus, AM. 

 

Na instalação, as parcelas foram delimitadas por piquetes e fita plástica. No croqui 

apresentado, foi previsto o plantio de uma espécie indicadora, o jucá (Libidibia ferrea L. Queiroz 

var. ferrea, Fabaceae, Caesalpinioideae) e também o estabelecimento de uma faixa de bordadura no 

entorno de 1 m da parcela, definindo sua área útil de avaliação de 16 m
2
. As etapas de instalação do 

experimento podem ser observadas na Figura 3. 
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(a) (b) (c) 

 

  
(d) (e) (f) 

   
(g) (h) (i) 

Figura 3. Etapas de instalação do experimento: corte mecânico (a); corte manual (b); pesagem com 

balança suspensa (c); identificação das espécies (d); fertilização química em coroamento (e); cultivo 

do jucá (Libidibia ferrea var. ferrea) (f); distribuição em cobertura do solo de 15, 30 e 45 kg ha
-1

 da 

biomassa fresca podada de ingá (Inga edulis) (g, h, i), em três quintais agroflorestais do 

Assentamento Tarumã-mirim, Ramal do Pau Rosa, em Manaus, AM. 

 

As parcelas com fertilização química receberam uma adubação NPK, nas recomendações de 

100 kg ha
-1

 de nitrogênio na forma de ureia, 200 kg ha
-1

 de fósforo na forma superfosfato triplo 

granulado e 150 kg ha
-1

 de potássio na forma de cloreto de potássio. Adicionalmente, estas parcelas 

também receberam 500 kg ha
-1

 de calcário dolomítico, baseado nas recomendações de Cravo 

(1990), consideradas de alto insumo na agricultura amazônica. O fornecimento de micronutrientes 

foi praticado na forma de FTE, produto comercial, 30 kg ha
-1

. Exceto o nitrogênio, parcelado em 
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duas aplicações e incorporado ao solo, os demais nutrientes foram combinados e aplicados em 

coroamento, seguido de incorporação na área de entorno das plantas do quintal. 

Para avaliar a resposta das práticas de adubação verde em cobertura na manutenção ou 

promoção da fertilidade dos quintais, antecedendo a aplicação dos tratamentos, foram produzidas 

mudas de jucá. O germoplasma utilizado foi procedente da BR-174, ramal da ZF-1, Comunidade de 

Nova Canaã, em áreas do Distrito Agropecuário da Suframa, em Manaus, AM. 

As mudas de jucá foram preparadas no viveiro do Inpa, no Campus V-8, em Manaus, AM, 

que consiste numa estrutura metálica de área 8 x 11 m, coberta e revestida lateralmente por 

sombrite 50%, com piso acimentado. Para favorecer a germinação as sementes foram escarificadas 

manualmente com lixas, seguido da imersão em água por 24 h. A semeadura foi efetuada em 

sementeiras utilizando-se areia como substrato de semeadura. 

O transplantio foi feito 30 dias após a semeadura para sacos de propileno com capacidade de 

2 kg, contendo uma mistura substrato constituída por areia, solo argiloso e composto orgânico na 

proporção 3:2:0,5 (v:v:v), respectivamente. A areia utilizada foi a areia lavada, de construção, 

adquirida em mercado local. O solo argiloso utilizado foi o Latossolo Amarelo, coletado em 

quintais do Ramal do Pau Rosa, e o composto orgânico bovino foi adquirido junto aos produtores 

do assentamento. As mudas permaneceram no viveiro até o plantio definitivo, feito 

simultaneamente na área dos quintais no mês de outubro de 2016. Dependendo da composição de 

espécies no quintal, as mudas de jucá foram cultivadas na área útil das parcelas, seguindo um 

alinhamento com quatro repetições em berços de 20 x 20 cm, com o auxílio de uma boca-de-lobo. 

Antecedendo o plantio, cada berço recebeu 1L de composto orgânico bovino. Durante o 

experimento, o crescimento do jucá foi avaliado por medidas do comprimento de caule e diâmetro 

do colo no nível do solo, empregando-se fita métrica e paquímetro. Como comprimento do caule foi 

considerada a medida do colo até o meristema principal da planta. O incremento mensal de 

crescimento em comprimento do caule e diâmetro do colo do jucá foi determinado utilizando-se as 

medidas tomadas aos 1 e 162 dias após o plantio, com a seguinte formulação h2-h1/t2-t1.30, onde h1 

e h2 referem-se as medidas tomadas nos tempos t1 e t2, respectivamente (Benincasa, 1988), 

obedecendo-se o mesmo procedimento para as medidas de diâmetro do colo. Aos seis meses após a 

instalação dos tratamentos, foram retiradas amostras foliares para determinações de N. O 

delineamento experimental adotado para avaliar o crescimento e os teores de N do jucá foi o de 

blocos ao acaso, constituído por cinco tratamentos e três repetições de quatro plantas.  

 

5.3. Determinações das características químicas dos solos 

 

Desconsiderando-se os limites de bordadura, o monitoramento da fertilidade do solo dentro 
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das parcelas foi feito em três épocas: (a) antes da instalação dos tratamentos; (b) aos quatro meses; e 

(c) aos seis meses. Nestas amostragens, foram coletadas amostras de solo compostas, com o auxílio 

de uma boca-de-lobo, régua e coletor, nas profundidades de 0-10 e 10-20 cm, constituídas cada uma 

por três sub-amostras, posteriormente homogeneizadas. Após a coleta, o solo foi transportado até a 

base, submetido a secagem à sombra, e em seguida peneirado em malha de 2 mm, eliminando-se 

raízes e torrões consistentes. As determinações das características químicas do solo foram 

conduzidas no Laboratório Temático de Solos e Plantas do Inpa (LTSP-Inpa), em Manaus, AM. 

A metodologia para caracterização química dos solos seguiu a estabelecida pela Embrapa 

(2009) no Manual de análises químicas de solos, plantas e fertilizantes. Foi inicialmente 

determinado o pH em H2O e em KCl, os teores de Al
+3

, fósforo, cálcio, magnésio, potássio, 

manganês, ferro e zinco. Para as análises de pH, foi utilizado pHmetro com eletrodo de vidro, 

modelo mPA 210/mPA 210P, em água destilada, na proporção de 1:2,5 agitadas por 45 segundos e 

deixadas em repouso por 1 h, em seguida agitadas novamente para a leitura. Os teores de Al
3+

 

foram determinados pelo método de titulação com NaOH, utilizando o azul de bromotimol como 

indicador, com leitura em espectrofotômetro da marca Milton Roy-Spectronic 301, em 

comprimento de onda 660 nm. As determinações de P, K, Fe, Zn e Mn foram realizadas através de 

extração em duplo-ácido, Mehlich1, com posterior leitura também em espectrofotômetro. As 

determinações de Ca
2+

 e Mg
2+

 foram feitas em espectrofotômetro de absorção atômica. 

Para as análises de nitrogênio total, carbono orgânico e matéria orgânica, o solo 

primeiramente peneirado foi submetido a trituração em moinho de bolas. O carbono foi 

determinado pelo método Walkey e Black usando a Dicromatometria, que consiste em titulações 

com o K2Cr2O7, para oxidação da matéria orgânica em meio sulfúrico com o FeSO4.7H2O. 

Em complemento às análises das características químicas do solo, foram também efetuadas 

no LTSP análises da concentração de Nitrogênio foliar das folhas de ingá e também das plantas de 

jucá cultivadas nas parcelas. Para o ingá, como já referido, foi feita uma amostra composta da 

biomassa vegetal utilizada. Para o jucá, a amostragem obedeceu ao desenho já descrito, com três 

repetições. As amostras foliares referidas foram armazenadas em sacos de papel e secas em estufa a 

65ºC por 72 h, seguido por trituração. Nas determinações, as amostras foram submetidas à digestão 

sulfúrica, seguido de destilação pelo método Kjeldahl (Sarruge e Haag 1974), adaptado. 

O delineamento experimental adotado para as análises de solo foi o de blocos casualisados, 

empregando-se um arranjo fatorial 5 x 3 x 2, com a combinação de 5 tratamentos, três épocas de 

amostragem e duas profundidades do solo. Para efeito de análise, os dados determinados para o Ca, 

Mn e Zn foram transformados para ϒx+0,01, conforme Centeno (1990). 
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5.4. Composição, diversidade, características, produtos e serviços das espécies constituintes dos 

quintais agroflorestais 

 

Concomitantemente aos trabalhos de limpeza e preparo da área nos quintais, foi efetuado um 

levantamento dos recursos de agrobiodiversidade, registrando-se as plantas arbóreas, arbustivas e 

herbáceas presentes no interior das parcelas. Após a identificação das espécies, foi preparada uma 

listagem florística, reunindo informações da soma de recursos inventariados considerando-se 

aspectos quantitativos e qualitativos e enfatizando características de múltiplo uso, produtos e 

serviços de cada espécie.  

A maior parte dos cultivos agrícolas é taxonomicamente bem definida, e a identificação do 

táxon foi feita com a contribuição do agricultor e de técnico qualificado. Entretanto, a presença de 

espécies nativas remanescentes nos quintais podem gerar dúvidas sobre espécies não domesticadas. 

Para aquelas cuja classificação foi conflitante ou indefinida, efetuou-se o preparo de exsicatas 

botânicas obedecendo a metodologia convencional (Rotta et al., 2008), submetendo as amostras a 

identificação no Herbário do Inpa. 

O sistema de classificação taxonômico utilizado foi o APG III (APG III, 2009) e os nomes 

científicos e a origem das espécies foram conferidos junto à base de dados Tropicos.org 

(Tropicos.org, 2015) e a Lista de Espécies da Flora do Brasil (Forzza et al., 2010). Em 

complemento à classificação taxonômica das espécies, foram relacionadas a família botânica, os 

nomes populares das plantas (com ênfase para a designação local), hábito de crescimento, origem, 

produtos e serviços oferecidos ao agrossistema. As principais formas de uso registradas foram: 

madeira, frutos, medicinal e fixação de N2. O detalhamento para os serviços englobaram: adubação 

verde, cobertura do solo, controle de erosão, forragem, fixação de N2, paisagismo, recuperação de 

solo, sombreamento e cercas-vivas. Para a origem foi considerado se a espécie é nativa ou exótica. 

Os dados referentes ao levantamento da agrobiodiversidade foram analisados por estatística 

descritiva para estimativas da abundância, densidade e riqueza das espécies, identificando-se 

aquelas com maior frequência. A abundância, que expressa o número total de indivíduos, foi obtida 

pela soma de indivíduos de cada espécie em cada parcela. A densidade foi definida como o número 

de indivíduos de uma espécie específica por unidade de área (Millat-e-Mustafa, 1998). 

O cálculo da riqueza de espécies, que é definida como o número total de espécies presentes 

em cada parcela, foi obtido através da soma de todas as espécies registradas. Para comparar a 

diversidade florística entre as parcelas, o índice de Shannon-Wiener (H’) (Odum e Barret, 2008) foi 

calculado segundo a fórmula: 
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Onde, 

 

 = Índice de Shannon-Wiener 

 = número total dos indivíduos 

= abundância relativa de cada espécie, calculada pela proporção dos indivíduos de 

uma espécie pelo número total dos indivíduos na comunidade 

ni = número total de indivíduos da espécie i 

N = número total de indivíduos levantados 

Para processamento e interpretação dos dados numéricos obtidos foi utilizado o programa 

estatístico R3.3, para Índice de Shannon-Wiener, e para o cálculo de dissimilaridade de Bray-Curtis. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1. Avaliação da fertilidade do solo Latossolo Amarelo de quintais agroflorestais, em três épocas e 

nas profundidades de 0-10 e 10-20 cm, em resposta à práticas de adubação verde em cobertura 

com ingá 

 

6.1.a. Formas de adubação 

 

Os sistemas agroflorestais caracterizados como quintais, conduzidos na região tropical no 

entorno das habitações, reúnem conhecimento tradicional e têm em comum o manejo de solos 

ácidos e em sua maioria de baixa fertilidade, que demandam técnicas complementares para 

manutenção da produtividade dos cultivos. Em concordância com as práticas de manejo adotadas 

em agrossistemas familiares, que preservam a variabilidade genética das plantas cultivadas, há uma 

demanda por tecnologia de baixo custo para estender esses benefícios conservacionistas também ao 

solo. Assim, as práticas de adubação verde aplicadas em cobertura nos quintais, potencializadas 

pelo aproveitamento de plantas nativas conhecidas pelos agricultores, como o ingá, são uma 

prioridade de pesquisa tecnológica adequada para manutenção ou elevação da capacidade produtiva 

dos solos tropicais. 

A aplicação de doses crescentes da biomassa fresca do ingá em quintais agroflorestais da 

Amazônia Central, comparada ao uso de fertilizantes, promoveu diferenças significativas nas 

características químicas do solo Latossolo Amarelo em resposta às formas de adubação, à época de 

avaliação e à profundidade do solo, porém não houve interação combinada entre estes três fatores. 

As formas de adubação avaliadas promoveram diferenças significativas nos valores de pH do solo 

(em H2O e KCl), Al
3+

 e na disponibilidade de Mg, C e matéria orgânica (P<0,01), também Fe e N 

(P< 0,05), porém sem alteração significativa para disponibilidade de Ca, P, K, Zn e Mn. 

Considerando-se as formas de adubação, foi verificado que a utilização de fertilizantes 

químicos prontamente solúveis reduziu a acidez do solo, com consequente neutralização do Al
3+

 e 

aumento da disponibilidade de Mg, não influenciando significativamente os teores de Ca e K, 

conforme observado na Figura 4. 
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(a) (b) (c) 

   
(d) (e) (f) 

Figura 4. Efeito da adição da biomassa fresca de ingá (Inga edulis) sobre o pH em água (a) pH em KCl (b), e nos teores de Ca (c), Mg (d) K (e) e Al 

(f), após 162 dias de sua aplicação em cobertura, em quintais agroflorestais estabelecidos em solo Latossolo Amarelo no Assentamento Tarumã Mirim, 

Ramal do Pau Rosa, em Manaus AM. *1 
*1

 – Médias seguidas da mesma letra, para cada variável, nas colunas, não diferem entre si no nível de 1 % de probabilidade (P<0,01); ns – não significativo. 
*2

 – Controle são parcelas sem tratamento; Adubação química: NPK + calcário dolomítico + FTE.  
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Observou-se que o uso de fertilizantes amenizou significativamente a acidez do solo, tanto 

para as determinações do pH em água como em KCl, diferindo significativamente das parcelas de 

quintais não adubados ou que receberam 15 t ha
-1

 de folhas de ingá (Figura 4 a,b), porém deve-se 

considerar que a faixa de pH determinada em qualquer condição permaneceu fortemente ácida e 

inferior a 5,0. Por outro lado, a avaliação da disponibilidade de cálcio e magnésio no solo, aplicados 

na forma de calcário dolomítico, não identificou diferenças significativas entre tratamentos para o 

cálcio, avaliadas pelo Teste F (Figura 4c), e estes valores determinados permaneceram baixos, 

embora com maiores médias de Ca nas parcelas que receberam calcário. Para o magnésio foram 

identificadas diferenças entre as formas de adubação praticadas com maior disponibilidade deste 

elemento nas parcelas que receberam calcário, mas também onde houve deposição de 45 t/ha de 

biomassa fresca de ingá, da qual não diferiram estatisticamente (Figura 4d), e, em concordância 

com as determinações efetuadas para o Ca, a disponibilidade de Mg para os cultivos foi também 

classificada como baixa. 

Para a disponibilidade de potássio no solo, como já afirmado, as formas de adubação 

praticadas não afetaram seus teores, que variou apenas em uma faixa muito estreita de 0,07-0,08 

cmolc kg
-1

 nos quintais pesquisados (Figura 4e), demonstrando que a disponibilidade deste elemento 

para os cultivos é também baixa. Por fim, as formas de adubação influenciaram significativamente 

os teores de Al
3+

 no solo, como consequência da amenização dos níveis de acidez (Figura 4a), de 

modo que com a utilização de fertilizantes químicos e a deposição de 45 t ha
-1

 de biomassa fresca 

de ingá os teores de Al
3+

 foram significativamente menores que nas parcelas do tratamento 

testemunha (Figura 4f), com redução de níveis elevados para medianos no potencial prejudicial pra 

presença deste elemento químico. 

Com relação à disponibilidade de P, Zn e Mn no solo, em resposta às formas de adubação 

praticadas nos quintais, não foi possível identificar no período pesquisado entre os meses de 

outubro e abril, diferenças destes nutrientes essenciais, onde somente a disponibilidade de Fe foi 

afetada significativamente (Tabela 1). Os teores determinados para o fósforo classificam sua 

disponibilidade em qualquer condição de adubação como deficiente para os cultivos por não 

superarem o valor de 7 mg kg
-1

, conforme classificado em Embrapa (2009). Assim também para os 

teores de Zn e Mn, a disponibilidade identificada para estes elementos também foi considerada 

muito baixa no solo pesquisado (Tabela 1). A formação de complexos organometálicos entre estes 

elementos e a matéria orgânica, torna o incremento dos teores de carbono no solo determinantes 

para incrementar o suprimento destes nutrientes para os cultivos, o que também se aplica a 

disponibilidade de Fe. 
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Tabela 1. Efeito da adição da biomassa fresca de ingá (Inga edulis) aplicada em cobertura, em três 

épocas de avaliação, sobre os níveis de P, Zn, Mn e Fe em duas profundidades de amostragem 

em solo Latossolo Amarelo de quintais agroflorestais do Assentamento Tarumã Mirim, Ramal 

do Pau Rosa, em Manaus, AM. *1 

 

Variáveis 
P Zn Mn Fe 

-------------------------------------mg kg
-1

----------------------------------- 

Formas de adubação
*2

 

Controle 2,88 a 0,84 a 2,68 a 19,79 b 

Adubação química 3,19 a 1,11 a 2,90 a 21,79 ab 

15 t ha
-1

 biomassa 2,79 a 0,90 a 1,62 a 23,82 a 

30 t ha
-1

 biomassa 2,28 a 0,78 a 2,35 a 22,28 ab 

45 t ha
-1

 biomassa 4,27 a 1,15 a 3,43 a 20,57 ab 
Teste F 2,01ns 2,44ns 1,24ns 3,60* 

Épocas de avaliação 

Outubro 3,06 a 0,64 b 2,80 a 28,55 a 

Fevereiro 2,77 a 1,21 a 2,24 a 17,37 b 

Abril 3,42 a 1,08 a 2,75 a 19,04 b 
Teste F 0,64ns 17,62** 1,79ns 89,37** 

Profundidade do solo 

0-10 cm 4,65 a 1,20 a 4,21 a 19,99 b 

10-20 cm 1,51 b 0,71 b 0,98 b 23,31 a 
Teste F 45,05** 28,06** 58,53** 20,43** 
    

 

Coef. de Var. (%) 72,08 20,75 42,16 16,14 

Média Geral 3,08 0,95 1,43 21,65 
 

*1
 – Médias seguidas da mesma letra, para cada variável, nas colunas, não diferem entre si no nível de 1 ou 5 % 

de probabilidade (P<0,01; P<0,05); ns – não significativo. 
*2

 – Controle são parcelas sem tratamento; Adubação química: NPK + calcário dolomítico + FTE.  

 

Deve-se considerar que as práticas de adubação verde, repõem ao solo um conjunto de 

nutrientes ainda não prontamente disponíveis e, por consequência, com incremento progressivo de 

sua disponibilidade na medida em que a biomassa adicionada se mineraliza. Assim, entre os meses 

de outubro e abril foi evidenciado um incremento na disponibilidade de Fe nas parcelas que 

receberam 15 t ha
-1

 de biomassa fresca de ingá, que superou significativamente (P<0,05) os teores 

observados nas parcelas do tratamento testemunha (Tabela 1). 

No período experimental, as formas de adubação influenciaram significativamente (P<0,01) 

as determinações de C e matéria orgânica, e também os níveis de nitrogênio (P<0,05), entretanto 

sem efeito nos valores da relação C/N, conforme verificado na Tabela 2. Estas determinações 

demonstraram que os teores de carbono e matéria orgânica foram significativamente maiores nos 

solos dos quintais que não receberam nenhum tipo de fertilização, superando significativamente 

todos os níveis de biomassa foliar de ingá depositados no solo, induzindo a formação de uma 

camada de liteira. Os menores valores de C e matéria orgânica verificados em parcelas que 

receberam biomassa devem-se ao “priming effect” que tem sido utilizado como um indicador deste 

padrão de resposta. Como consequência deste efeito, na fase inicial da mineralização de biomassa 
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fresca depositada ao solo, há aceleração da atividade de microrganismos decompositores de matéria 

orgânica recalcitrante do solo, principalmente fungos, utilizando-se portanto de carbono fresco 

como fonte energética de metabolismo, tornando-o imobilizado. Tal fato ocorre quando são 

adicionados compostos de fácil decomposição aos sistemas (Fontaine et al., 2011), essa 

imobilização também pode ser observada através da adição de fertilizantes a base de nitrogênio, 

onde este pode se manter retido no sistema por um longo período (Alfaia et al., 2000; Fontaine et 

al., 2011). Em estudo comparativo entre quintais agroflorestais antigos com processos de 

mineralização já estabilizados, com quintais transformados em monocultivo, Kim et al. (2015) 

encontraram diferenças significativas para teores de C e N, sendo maiores nos quintais 

agroflorestais, não havendo diferença significativa somente em dois monocultivos recentemente 

convertidos. 

Quando predominam processos de imobilização na sequência de transformações da matéria 

orgânica, há diminuição dos níveis detectáveis de carbono no solo, o que só pode ser melhor 

comprovado em amostragens feitas em períodos mais prolongados após a oferta de recursos à 

biomassa microbiana, ou também com adição de grandes quantidades de nutrientes, tendo como 

resposta, a diminuição do “priming effect” (Fontaine et al., 2011). Considerando que a 

disponibilidade de nitrogênio no solo é condicionada pelos níveis de matéria orgânica presentes, foi 

observado que nas parcelas que constituíram o tratamento controle nesta fase após a aplicação, que 

havia mais nitrogênio que naquelas que receberam 30 t ha
-1

 de biomassa fresca de ingá (Tabela 2). 

Adicionalmente, como já afirmado, não houve variações significativas (P>0,05) nos níveis de 

relação C/N no solo, em resposta às formas de adubação avaliadas, no entanto a média de valores de 

10,63 indica que os processos de mineralização estão em curso. Certamente que estes resultados 

observados para a relação C/N podem ser relacionados à concentração de nitrogênio foliar na 

biomassa fresca do ingá, que variou entre 3,46-3,92 %, com média de 3,69 %. Os valores médios 

encontrados no N-foliar do ingá se assemelham à pesquisa de Palm e Sanchez (1991), onde este 

apresentou o valor de 3,18 %, onde ambos apresentam valores maiores aos encontrados por 

Schwendener et al. (2007), com valor de 2,84% para N-foliar de ingá. Segundo Peoples et al. 

(1995), a taxa de decomposição do material vegetal pode ser modificada pelo conteúdo de lignina e 

polifenois e pH do solo, porém relação C/N que é fator determinante à mineralização e à liberação 

de N das leguminosas. 
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Tabela 2. Efeito da adição da biomassa fresca de ingá (Inga edulis) aplicada em cobertura, em três 

épocas de avaliação, sobre os níveis de C, N, matéria orgânica e relação C/N em duas 

profundidades de amostragem em solo Latossolo Amarelo de quintais agroflorestais do 

Assentamento Tarumã Mirim, Ramal do Pau Rosa, em Manaus, AM. *1 

 

Variáveis 
Carbono Matéria Orgânica Nitrogênio 

Relação C/N 
--------------------- g kg

-1
 ----------------------- 

Formas de adubação
*2

 

Controle 25,19 a 43,42 a 2,07 a 11,66 a 

Adubação química 21,98 ab 37,89 ab 1,96 ab 10,84 a 

15 t ha
-1

 biomassa 19,18 b 33,07 b 1,84 ab 10,26 a 

30 t ha
-1

 biomassa 19,30 b 33,27 b 1,75 b 10,63 a 

45 t ha
-1

 biomassa 18,45 b 31,81 b 1,83 ab 9,79 a 
Teste F 4,21** 4,20** 3,38* 1,82ns 

Épocas de avaliação 

Outubro 21,68 a 37,37 a 1,95 a 10,81 a 

Fevereiro 20,85 a 35,95 a 1,84 a 11,20 a 

Abril 19,92 a 34,35 a 1,87 a 9,90 a 
Teste F 0,69ns 0,69ns 1,14ns 2,74ns 

Profundidade do solo 

0-10 cm 28,48 a 49,10 a 2,42 a 11,66 a 

10-20 cm 13,15 b 22,68 b 1,36 b 9,61 b 
Teste F 159,29** 159,17** 309,52** 19,57** 
     

Coef. de Var. (%) 27,67 27,68 15,24 20,66 

Média Geral 20,82 35,89 1,89 10,63 
 

*1
 – Médias seguidas da mesma letra, para cada variável, nas colunas, não diferem entre si no nível de 1 ou 5 % 

de probabilidade (P<0,01; P<0,05); ns – não significativo. 
 

*2
 – Controle são parcelas sem tratamento; Adubação química: NPK + calcário dolomítico + FTE.   

Em trabalho realizado na Terra Indígena Araçá, em Roraima, foram estudados 15 quintais 

agroflorestais com diferentes idades, nestes foram verificados teores de P bastante acima dos 

encontrados no presente trabalho, os altos níveis de P foram relacionados ao descarte constante de 

carcaças animais (Pinho et al., 2011). Para os teores de K, houve maior proximidade aos valores 

obtidos neste trabalho, embora também mais elevados, os autores afirmam que as práticas 

constantes de corte e queima podem ter disponibilizado K e Ca em maiores quantidades, além da 

disponibilização de cálcio oriundo da decomposição de ossos. Para Fe e Mn, também foram 

encontrados concentrações mais elevadas que no atual trabalho. O mesmo vale para acidez do solo e 

toxidez de Al
3+

. A obtenção de teores mais elevados de nutrientes se deram principalmente devido à 

realização do trabalho em quintais já antigos, onde as práticas de manejo se mantiveram constantes, 

com maior força de trabalho, em áreas extensas de quintais agroflorestais sem descontinuidade 

(Pinho et al., 2011). 
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6.1.b. Épocas de avaliação 

 

A estratégia de monitorar as características químicas do solo em diferentes épocas, em 

resposta à prática de adubação verde nos quintais, foi utilizada neste estudo como uma medida 

inicial das transformações que ocorrem nas fases subsequentes à sua prática. Assim, a avaliação 

efetuada em três amostragens que compreenderam o período entre os meses de outubro de 2016 e 

abril de 2017, permitiram identificar diferenças altamente significativas para valores de pH do solo 

em água e em KCl, nos teores de Ca, K, Al
3+

, Zn, Fe, C e de matéria orgânica, mas que não foram 

significativas para os teores de Mg, P, Mn, C, N, e de matéria orgânica do solo (Figura 5). 

Os resultados experimentais permitiram identificar uma redução progressiva dos níveis de 

acidez do solo, nas avaliações efetuadas em três épocas a partir da aplicação das diferentes formas 

de adubação, tanto nas medidas de pH em água como em KCl, conforme Figura 5 a.b. Seis meses 

após o início dos trabalhos, o solo manteve-se classificado como com acidez elevada, entretanto 

com um ambiente ácido significativamente mais ameno que no início dos trabalhos e, considerando 

especificamente as determinações de pH em KCl, a acidez do solo foi reduzida já na segunda época 

de avaliação (Figura 5b). 

Levando em consideração a época de avaliação, também foi observado incremento 

progressivo dos teores de Ca disponíveis para as plantas do quintal, de modo que na avaliação 

efetuada seis meses após a instalação do experimento, houve acréscimo de 60,53 % de cálcio 

disponível em relação à primeira época (Figura 5c), em um ambiente em que os níveis de cálcio são 

classificados como deficientes. Contrariamente, embora mais Mg tenha se disponibilizado no solo, 

não houve diferenças significativas detectáveis para este nutriente (Figura 5d). Dentre os 

macronutrientes, também foram identificadas diferenças significativas na disponibilidade de K, nas 

três épocas de avaliações e  com disponibilidade de K significativamente maior que no início dos 

trabalhos já na segunda amostragem (Figura 5e), mesmo que a faixa de disponibilidade de K ainda 

fosse classificada em deficiência. O favorecimento do ambiente químico do solo, relacionado ao 

incremento da disponibilidade de nutrientes essenciais mesmo em níveis de escassez pode 

progressivamente beneficiar o desenvolvimento dos cultivos, especificamente para o cálcio, que 

atua estruturalmente na construção de paredes celulares, e para o potássio, onde este atua em 

processos metabólicos na planta após sua absorção. 

Por outro lado, em uma condição de solo com acidez elevada, ao considerarmos o efeito 

adverso de teores de Al
3+

 sobre o desenvolvimento vegetal, a avaliação das características químicas 

do solo feitas nas três épocas de amostragem, demonstrou-se significativo (P<0,01) com o 

progressivo declínio dos níveis de Al
3+

 (Figura 5f), que evoluíram da faixa classificatória de alto 
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para teores medianos (Embrapa, 2009). Certamente esta resposta de progressiva neutralização do 

Al
3+

 está inversamente relacionada com o aumento do pH do solo, anteriormente melhor detalhado. 

Considerado um dos fatores mais limitantes à produção na Amazônia, o alumínio trocável 

presente em teores elevados dificulta o crescimento das raízes das plantas, comprometendo a 

captação de nutrientes essenciais, e o desenvolvimento pleno das plantas (Marques et al., 2002). A 

prática de adubação verde em quantidades elevadas de biomassa fresca de ingá, possibilitou uma 

diminuição dos teores de alumínio trocável, saindo de condição elevada, para condições mais 

amenas, o que somado à diminuição da acidez destes ambientes, contribuiu de maneira consistente 

para melhorias aos solos dos quintais agroflorestais, demonstrando eficácia na utilização deste tipo 

de tecnologia de fácil acesso e baixo custo. 
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(a) 

 
(b) 
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(d) (e) (f) 

Figura 5. Monitoramento das características químicas em solo Latossolo Amarelo de quintais agroflorestais, em resposta a adição da biomassa fresca 

de ingá (Inga edulis), em três épocas de avaliação, para o pH em água (a) pH em KCl (b), e teores de Ca (c), Mg (d) K (e) e Al (f), no Assentamento 

Tarumã Mirim, Ramal do Pau Rosa, em Manaus AM. *1 
*1

 – Médias seguidas da mesma letra, para cada variável, nas colunas, não diferem entre si no nível de 1 % de probabilidade (P<0,01); ns – não significativo. 
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As épocas de avaliação também foram consideradas no monitoramento da disponibilidade 

de P e Mn do solo, onde estes não obtiveram diferença significativa após seis meses de aplicação 

das distintas condições de adubação, e ambos se mantiveram em níveis muito baixos no solo. 

Entretanto, para os teores de Zn e Fe, foram identificadas diferenças significativas no nível de 1 % 

de probabilidade (Tabela 1). Onde o ferro se manteve em condição classificatória como baixo, já o 

zinco, saiu de condição insatisfatória para uma condição baixa já na segunda época de avaliação. 

No período experimental, não houveram diferenças significativas para C, matéria orgânica 

do solo, N, e relação C/N entre as épocas de avaliação, conforme pode ser observado na Tabela 2. É 

possível que o período considerado para avaliar o efeito da época nas entradas de carbono e 

nitrogênio tenha sido curto para identificar modificações nas características químicas e propriedades 

do solo, o que ainda estavam em curso, resultados semelhantes foram obtidos por Schwendener et 

al. (2007), onde o período de avaliação não foi suficiente para evidenciar mineralização destes 

nutrientes. Com a prática da adubação verde em cobertura, a mineralização de nutrientes se distribui 

gradativamente no tempo e não implica na disponibilização imediata de recursos, cuja velocidade 

será mediada também pelos fatores edafoclimáticos locais. 

 

6.1.c. Profundidade do solo 

 

Considerando a ausência de interações significativas entre as formas de adubação, época de 

avaliação e a profundidade do solo, somente as determinações de pH em água não variaram no 

perfil do solo Latossolo Amarelo pesquisado (Figura 6a), que apresentou acidez elevada com média 

de 4,41, nas amostragens realizadas nas profundidades de 0-10 e 10-20 cm. Por outro lado, o pH 

determinado em KCl diferiu significativamente com a profundidade do solo (Figura 6b), 

evidenciando um ambiente mais ácido na superfície, com as implicações químicas relacionadas com 

a disponibilidade de nutrientes para os cultivos ou outros fatores adversos. 

Os resultados também permitiram confirmar que a disponibilidade de Ca, Mg e K, 

macronutrientes importantes na produção vegetal, é maior na superfície do solo do que em camadas 

mais profundas (Figura 6 c,d,e). Na classe de solos Latossolos, cuja origem pedogenética é derivada 

de sedimentos pobres em nutrientes, em associação com o clima tropical, onde a caulinita é o tipo 

de argila não expansiva predominante, e é tipificada estruturalmente por sua baixa atividade, o que 

resulta também em baixa CTC no solo. Assim, a presença de matéria orgânica torna-se a única fonte 

de ampliação da CTC do solo com consequente aumento da disponibilidade de nutrientes 

essenciais, que seria restrito caso somente a condução mineral do solo fosse predominante. 
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(a) (b) (c) 

   
(d) (e) (f) 

Figura 6. Monitoramento das características químicas em solo Latossolo Amarelo de quintais agroflorestais, em resposta a adição da biomassa fresca 

de ingá (Inga edulis), em duas profundidades de amostragem, para o pH em água (a) pH em KCl (b), e teores de Ca (c), Mg (d) K (e) e Al (f), no 

Assentamento Tarumã Mirim, Ramal do Pau Rosa, em Manaus AM. *1 
*1

 – Médias seguidas da mesma letra, para cada variável, nas colunas, não diferem entre si no nível de 1 % de probabilidade (P<0,01); ns – não significativo. 

4,42 a 
4,39 a 

4,2

4,3

4,4

4,5

0-10 cm 10-20 cm

p
H

 (
H

2
0

) 

Profundidade Teste F 0,54ns 

4,09 b 

4,17 a 

4

4,05

4,1

4,15

4,2

0-10 cm 10-20 cm

p
H

 (
K

C
l)

 

Profundidade Teste F 14,04** 

0,42 a 

0,08 b 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0-10 cm 10-20 cm

C
a 

(c
m

o
l c

.K
g-1

) 

Profundidade Teste F 21,40** 

0,17 a 

0,05 b 

0

0,04

0,08

0,12

0,16

0,2

0-10 cm 10-20 cm

M
g 

(c
m

o
l c

.K
g-1

) 

Profundidade Teste F 28,21** 

0,09 a 

0,06 b 

0

0,025

0,05

0,075

0,1

0-10 cm 10-20 cm

K
 (

cm
o

l c
.K

g-1
) 

Profundidade Teste F 46,99** 

1,23 a 

0,85 b 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0-10 cm 10-20 cm

A
l (

cm
o

l c
.K

g-1
) 

Profundidade Teste F 34,45** 



 

 

38 

 

Quanto à presença de teores elevados de Al
3+

 na camada de 0-10 cm, em relação à de 10-20 

cm (Figura 6f), como já discutido anteriormente, há estreita relação com o ambiente mais ácido já 

identificado, fator que merece atenção nas práticas de manejo dos quintais, já que teores acentuados 

de Al
3+

 são prejudiciais ao desenvolvimento vegetal, considerando-o tóxico. A identificação de 

teores medianos de alumínio no horizonte 10-20 cm sugere um ambiente menos restritivo ao 

desenvolvimento de sistemas radiculares profundos que são associados às árvores, estas que são 

elementos condicionantes dos diferentes modelos de sistemas agroflorestais, onde sua presença 

temporal ou espacial é obrigatória. É possível que em avaliações subsequentes realizadas na área 

experimental, haja redução dos teores de Al
3+

, devido às entradas de matéria orgânica mineralizada, 

que possui capacidade de contribuir com sua neutralização, favorecendo o desenvolvimento dos 

cultivos, porém não demonstrado no atual trabalho. 

Como a camada mais superficial do solo é a que recebe inicialmente maiores aportes de 

matéria orgânica mineralizada, nesta pesquisa derivada da prática de adubação verde em cobertura, 

é também nesta camada que foram verificados teores significativamente maiores de P, Zn e Mn 

(Tabela 1), quando comparado com a amostragem realizada a 10-20 cm. Assim, nos quintais 

agroflorestais do Ramal do Pau Rosa, aos seis meses após a aplicação de adubação verde em 

cobertura, havia 3,1, 1,7 e 4,3 vezes mais P, Zn e Mn respectivamente, na camada superficial do 

solo do que na subsuperficial, considerando-se os limites aqui estabelecidos. Por outro lado, as 

determinações feitas para os teores de Fe no perfil evidenciaram maiores concentrações deste 

nutriente na camada de 10-20 cm (Tabela 1), comparado a 0-10 cm, o que foi relacionado à 

presença de ferro no solo derivado do material de origem, portanto não condicionada ao incremento 

de matéria orgânica no perfil. 

Em concordância com algumas afirmações já efetuadas, a presença de matéria orgânica, C, 

N e a relação C/N usada aqui como um indicador, é maior na profundidade de 0-10 cm do que na de 

10-20 cm (Tabela 2). Especificamente para C e matéria orgânica, no horizonte 0-10 cm, os níveis 

determinados foram classificados como elevados, em contraponto aos do horizonte 10-20 cm, 

classificados como medianos, segundo Cochrane et al. (1984). 

Quanto à planta ingá, escolhida para o presente trabalho como planta fornecedora de adubo 

verde, é uma leguminosa cuja liteira é considerada na literatura como que de baixa qualidade, com 

conteúdo de polifenóis geralmente alto, e meia-vida de N lábil de 24 semanas (Leblanc et al., 2006; 

Lojka et al., 2010), diferente da liteira de Gliricidia sepium, leguminosa com liteira de alta 

qualidade, rápida decomposição e alta liberação de N ao solo (Schwendener et al., 2007). As 

plantas com liteira de baixa qualidade, liberam matéria orgânica e nitrogênio demasiadamente 

lentos em comparação às demandas de um cultivo, porém possuem influência residual em longo 

termo no solo (Leblanc et al., 2006), o que é desejável para acréscimo da fertilidade em quintais 
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agroflorestais, umas vez que os cultivos na sua maioria arbóreos se mantêm no sistema por tempo 

indefinido, e requerem inserção constante de nutrientes, além da liteira proteger o ambiente por 

mais tempo contra espontâneas e contra erosão advinda de fortes chuvas tropicais (Leblanc et al., 

2006). 

 

6.2. Desenvolvimento inicial de plantas de jucá em solo Latossolo Amarelo de quintais 

agroflorestais, submetidos a práticas de adubação verde em cobertura com ingá. 

 

O cultivo do jucá na fase inicial de implantação do experimento, proposto para avaliar a 

resposta de diferentes formas de adubação, com reposição de nutrientes nos solos de quintais 

agroflorestais do Ramal do Pau Rosa, foi conduzido com o intuito de avaliar o efeito das práticas de 

manejo no estabelecimento inicial dessa planta indicadora, de comum utilização no elenco de 

espécies constituintes da agrobiodiversidade destes quintais. O plantio, estabelecido em linhas na 

área útil das parcelas, foi inspirado pelo modelo de sistemas agroflorestais em aleias, onde há podas 

regulares das plantas sob cultivo adensado para utilização como adubo verde em cobertura nos 

corredores, que são constituídos pelo espaço estabelecido como entrelinhas. 

Confirmando sua origem tropical e tolerância a ambientes semi-sombreados, que 

caracterizam o sub-bosque dos quintais, as mudas de jucá apresentaram rápida adaptação após sua 

inserção nos sistemas, retomando seu crescimento, com apenas poucas perdas ocorridas no período 

experimental, que foram relacionadas à prática de manejo manual realizada pelos próprios 

agricultores. No plantio, as mudas de jucá apresentaram uniformidade quanto ao comprimento do 

caule e diâmetro do colo (P>0,05), com médias de 34,5 cm e 2,4 mm, respectivamente. Aos quatro 

meses após o plantio, as plantas que cresceram em parcelas que receberam 45 t ha
-1

 de biomassa de 

ingá, apresentaram médias de comprimento do caule superiores (P<0,05) àquelas que receberam 

fertilização química e 30 t ha
-1 

da biomassa podada de ingá. Nesta fase intermediária de avaliação, 

as maiores medidas diamétricas do colo também foram verificadas nas parcelas que receberam 45 t 

ha
-1

, superando significativamente os valores de diâmetro do colo das plantas do tratamento 

testemunha e de fertilização química, no nível de 5 % de probabilidade. 

Após seis meses da aplicação dos tratamentos, foi verificado que o crescimento do jucá foi 

significativamente influenciado pelas condições de adubação dos quintais, conforme pode ser 

verificado na Figura 7. O estabelecimento pleno das plantas de jucá foi evidenciado por medidas 

médias do comprimento do caule, que alcançou 68,4 cm. Assim, confirmando as diferenças já 

registradas no mês de fevereiro para o comprimento do caule, as plantas de jucá nas parcelas com 

deposição de 45 t ha
-1

 de biomassa de ingá, apresentaram 32,28 % a mais em altura, diferindo 

significativamente (P<0,01) daquelas que cresceram sob fertilização química e quando receberam 
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30 t ha
-1

 da biomassa fresca de ingá (Figura 7a). 

 
(a) 

 
 

 
(b) 

 

Figura 7. Medidas do comprimento do caule (a) e diâmetro do colo (b) de plantas de jucá (Libidibia 

ferrea var. ferrea), em três épocas de avaliação, após o plantio em solo Latossolo Amarelo de 

quintais agroflorestais do Assentamento Tarumã Mirim, Ramal do Pau Rosa, em Manaus, AM. *1 

*1
 – Médias seguidas da mesma letra, para cada variável, nas colunas, não diferem entre si no nível de 1 % de 

probabilidade (P<0,01); ns – não significativo. 
*2

 – Controle são parcelas sem tratamento; Adubação química: NPK + calcário dolomítico + FTE.  

 

As plantas de jucá, aos seis meses após o plantio, apresentaram média de diâmetro do colo 

de 4,9 mm e na Figura 7b são apresentadas as informações de monitoramento efetuadas após seu 

plantio nos quintais. Em concordância com o comprimento do caule, aos seis meses após o plantio o 

jucá estabelecido em parcelas que receberam 45 t ha
-1
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mais em diâmetro do colo, diferindo significativamente (P<0,05) daquelas que cresceram sob 

fertilização química e das que receberam 30 t ha
-1

 de biomassa fresca de ingá. 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

Figura 8. Medidas do incremento mensal de crescimento em comprimento do caule (a) e diâmetro 

do colo (b) de mudas de jucá (Libidibia ferrea var. ferrea), em resposta a formas de adubação, após 

o plantio em solo Latossolo Amarelo de quintais agroflorestais do Assentamento Tarumã Mirim, 

Ramal do Pau Rosa, em Manaus, AM.
 *1 

*1
 - Médias seguidas da mesma letra, para cada variável, nas colunas, não diferem entre si no nível de 1 % de 

probabilidade (P<0,01); ns – não significativo. 
*2

 - Controle são parcelas sem tratamento; Adubação química: NPK + calcário dolomítico + FTE.  
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-1

 de biomassa de 
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fertilização química ou 30 t ha
-1

 de biomassa de ingá (Figura 8a). As medidas tomadas na estimativa 

de incremento em diâmetro do colo das plantas de jucá apresentaram resultados similares aos 

apontados para crescimento em altura (Figura 8b), cuja média de incremento mensal em diâmetro 

do colo foi de 0,4 mm. Para as medidas de altura do jucá, a taxa média de incremento mensal foi de 

6,5 cm. Crescendo em parcelas que receberam 45 t ha
-1

 de biomassa de ingá, as plantas de jucá 

apresentaram taxa de incremento mensal de crescimento de 12,5 cm em altura e 0,7 mm em 

diâmetro, o que foi considerado um indicador de sua adaptação após o cultivo nestas parcelas 

submetidas a práticas de adubação verde. 

Embora a fertilização química tenha se mostrado relevante no acréscimo da fertilidade do 

solo, um ponto destacável no acompanhamento do estabelecimento do jucá foi a disparidade de 

respostas de crescimento após o plantio entre este tratamento e os de práticas de adubação verde em 

cobertura. É possível que o favorecimento de crescimento nas plantas do corredor seja pela forma 

de distribuição praticada para cada tipo de adubação, onde a aplicação de fertilizantes químicos 

feita em coroamento é localizada, no entorno da matriz, tal fato supostamente limita a distribuição 

uniforme dos nutrientes em todo a área de cobertura da parcela. Em contraponto, as práticas de 

adubação verde em cobertura dão maior atenção à distribuição uniforme da biomassa triturada sobre 

o solo, permitindo uma distribuição homogênea dos recursos sobre o terreno, portanto com menor 

susceptibilidade de perda nos teores de nitrogênio mineralizável (Peoples et al., 1995). 

Outra evidência que pode ser considerada em futuras pesquisas, é que a mineralização da 

matéria orgânica advinda da biomassa vegetal tem em sua constituição, a presença de todos 

nutrientes necessários à produção, distribuídos de forma balanceada, minimizando os desequilíbrios 

químicos. E para que haja aproveitamento e resposta na fertilidade dos quintais, se fazem 

necessárias aplicações constantes de adubo verde, ou então a resposta será somente a curto prazo, 

enquanto durarem os estoques de N mineralizável no solo (Peoples et al., 1995). A fertilização 

mineral nem sempre resulta na distribuição de nutrientes na forma balanceada demandada pelas 

plantas e, em adicional, alguns fertilizantes químicos como a ureia, o superfosfato triplo e o cloreto 

de potássio têm reação ácida em solos tropicais, já naturalmente ácidos, estes fertilizantes, embora 

apresentem forte tamponamento, caso sejam aplicados de maneira a não obedecer recomendações 

precisas, podem ocasionar em um fator adicional de acidificação, com a implicação de desequilíbrio 

químico no sistema. 

 

6.3. Composição, diversidade, características, produtos e serviços das espécies presentes em 

parcelas estabelecidas em quintais agroflorestais sobre solo Latossolo Amarelo no Ramal do Pau 

Rosa 
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Os quintais agroflorestais são um tipo de sistema agroflorestal bastante empregado nas 

regiões tropicais do mundo, principalmente pelas populações tradicionais, que além de usufruírem 

de seus produtos alimentícios, obtêm benefícios através de seus princípios medicinais, possuem 

materiais fundamentais para a construção de suas habitações e demais estruturas, combustível 

madeireiro, forragem para animais, alimento para criações, fornecimento de ambiente com 

temperaturas mais amenas, dentre outros serviços de acordo com a região onde são empregados, e 

da necessidade de quem os utilizam. Essas atividades de ocorrência nos arredores de suas 

habitações, além de fornecer os benefícios citados, são verdadeiros bancos de germoplasma vivo, 

que contribuem para a variabilidade genética das espécies consorciadas, como também possuem 

papel importante na formação de soberania dos povos, como resistência destes em ambiente 

adverso. 

A heterogeneidade dos quintais agroflorestais está diretamente relacionada com o perfil de 

quem os emprega, de acordo com seus desejos, necessidades, e também com os aspectos culturais 

de cada região. Portanto cada quintal agroflorestal é único quanto à sua composição, onde as 

espécies ali inseridas são manejadas de acordo com a necessidade pontual, não obedecendo a um 

espaçamento específico, estrato, ou tipo de consorciamento (Pinho et al., 2012). Os processos 

temporais são fundamentais para tomadas de decisão de quais plantas permanecem, e quais devem 

ser retiradas, obedecendo o esquema de tentativa e erro. 

No interior das parcelas inseridas nos três agrossistemas estudados, foram registradas em seu 

total, 15 famílias botânicas, onde estas abrangeram 25 espécies, seus devidos nomes populares, 

ocorrência e número de matrizes podem ser verificados na Tabela 3. As famílias botânicas que 

exibiram maior representatividade foram a Anacardiaceae e Arecaceae, com 4 representantes para 

cada uma, seguidas de Annonaceae, Fabaceae, Lauraceae e Sapindaceae, com 2 representantes 

cada, as demais famílias botânicas apresentaram somente um exemplar. Observa-se que o 

Agrossistema 2 revelou agrobiodiversidade maior que nos demais, com riqueza de 15 espécies 

botânicas distintas, em detrimento à riqueza de 10 e 8 espécies para os Agrossistemas 3 e 1, 

respectivamente. Para abundância, o Agrossistema 1 apresentou maior número de indivíduos, com 

representatividade de 25 plantas, já o Agrossitema 2, que apresentou maior riqueza , teve 

abundância de 24 indivíduos, e o Agrossistema 3, com 21 organismos. Tal fato demonstra que os 

três quintais agroflorestais, embora com diferentes espécies utilizadas, se mostraram similares 

quanto à quantidade de indivíduos para mesma área (Tabela 3). 

A única espécie de ocorrência comum para os três quintais agroflorestais foi o cupuaçu 

(Theobroma grandiflorum), com 17 indivíduos no Agrossistema 1, 7 indivíduos no Agrossistema 2, 

e somente 2 exemplares no Agrossistema 3 (Tabela 3). A espécie arbórea frutífera de mesmo gênero 

que o cacau, é bastante apreciada por toda a população da região para o consumo de sua polpa como 
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suco. Ela é fonte de vitaminas e possui princípios medicinais, com teores de teobromina acima dos 

encontrados no cacau. Por ser uma planta de alta produtividade, e de origem na região amazônica, é 

um item usual na alimentação regional, e seus excedentes são geralmente comercializados, sendo 

uma importante fonte de renda aos agricultores. A segunda espécie de maior frequência foi o mari 

(Poraqueiba sericea), encontrada somente no Agrossistema 3, com 8 representantes (Tabela 3). 

Essa espécie, também arbórea e frutífera, com alta taxa germinativa, é bastante apreciada pela 

população local, o agricultor que a cultiva no agrossistema estudado, obtém renda através de sua 

venda. 
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Tabela 3. Informações botânicas e da frequência de espécies que constituem a agrobiodiversidade vegetal, em parcelas estabelecidas ao acaso em 

quintais agroflorestais de agrossistemas familiares do Assentamento Tarumã-mirim, BR 174, Km 21, Ramal do Pau Rosa, em Manaus, AM. 

 

Família Espécie Nome popular 
Número de matrizes 

Agrossistema 1 Agrossistema 2 Agrossistema 3 

Anacardiaceae 

Anacardium occidentale caju 1 - - 
Mangifera indica manga 2 - 1 
Spondias dulcis cajarana - 2 - 

Spondias mombin taperebá 1 - - 

Annonaceae 
Annona muricata graviola - 1 - 
Rollinia mucosa biribá - 1 - 

Arecaceae 

Bactris gasipaes pupunha 1 - 1 
Cocos nucifera coco - 2 - 

Euterpe oleracea açaí 1 - - 
Oenocarpus bacaba bacaba - - 1 

Bignoniaceae Tabebuia alba ipê-amarelo - - 2 

Fabaceae 
Inga edulis ingá-cipó 1 - 1 

Tephrosia candida tefrósia - 3 - 
Icacinaceae Poraqueiba sericea mari - - 8 
Lamiaceae Hyptis crenata salva-de-marajó - 1 - 

Lauraceae 
Aniba canelilla preciosa - - 1 

Persea americana abacate - 1 - 
Malpihiaceae Byrsonima crassifolia murici - 1 4 
Malvaceae Theobroma grandiflorum cupuaçu 17 4 2 
Myrtaceae Psidium guajava goiaba - 3 - 
Oxalidaceae Averrhoa carambola carambola - 1 - 
Rutaceae Citrus x latifolia limão-comum - 1 - 

Sapindaceae 
Nephelium lappaceum rambutã - 1 - 

Talisia esculenta pitomba - 1 - 
Sapotaceae Pouteria caimito abiu 1 1 - 

Abundância total 25 24 21 
Riqueza total 8 15 9 
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Para os diferentes hábitos de crescimento, houve presença marcante de componentes 

arbóreos, com 92% de representatividade, e apenas 8% de plantas arbustivas (Tabela 4). Fato que 

evidencia o componente arbóreo como principal constituinte dos quintais agroflorestais, 

desempenhando papel ecológico crucial a estes ambientes. Pode-se notar que há predominância de 

plantas de origem nativa em relação às exóticas, não obstante, estas se mostram integrantes 

fundamentais às práticas de cultivo agrícola. Dentre os serviços prestados pelas plantas inseridas 

nos agrossitemas, verifica-se destaque à proteção do solo, controle de erosão, e sombreamento. 

Poucas das espécies encontradas têm utilidade para forragem, fixação de nitrogênio,e recuperação 

do solo, estas funções são disponibilizadas pelas duas leguminosas presentes nos quintais, sendo 

estas as que mais atuam com serviços prestados à manutenção da fertilidade do solo. Um número 

grande das plantas observadas possui a função de paisagismo. Quanto ao uso principal empregado 

pelos agricultores, há destaque para as fruteiras, representando 84% de todas as espécies 

encontradas, com evidência de 8% das plantas utilizadas como medicinais e apenas 4% destas 

possuem produto com a finalidade madeireira, e para fixação de N2 (Tabela 4). 

Levando em consideração o cálculo das plantas inseridas em cada parcela, a abundância (A) 

variou entre 3 e 7 indivíduos nas áreas de 40 m
2 

(Tabela 5). Como anteriormente mencionado, o 

Agrossistema 2 embora não tenha apresentado maior abundância nas parcelas, demonstrou 

densidade (D) equivalente à do Agrossistema 1, com 0,12 indivíduos/m
2
, superando a densidade de 

0,10 indivíduos/m
2 

encontrada no Agrossistema 3 (Tabela 5). Os maiores valores para a riqueza (S), 

foram observados no Agrossistema 2, onde seus quintais se mostraram mais agrobiodiversos, com 

riqueza total de 15 espécies, observado anteriormente na Tabela 4. 

Quano ao índice de Shannon-Wiener (H’), os quintais foram considerados como de baixa 

diversidade, com variação do valor entre 0,00 e 1,39 e média de 0,94 (Tabela 5), quando 

comparados a outros trabalhos desenvolvidos em quintais agroflorestais na Amazônia, onde Vieira 

et al. (2012), obtiveram valores entre 1,60 e 2,77 em quintais no Pará. Já em trabalho efetuado em 

vinte quintais agroflorestais no Ramal do Pau Rosa, foram obtidos valores de diversidade entre 1,52 

e 3,17 (Machado, 2016). O valor nulo encontrado em uma parcela do Agrossistema 3 foi devido à 

ocorrência de somente mari, demonstrando-a como sem diversidade. Esses baixos valores obtidos 

se devem ao fato da forma de amostragem pontual, que não abrangeu os quintais como um todo, 

onde só foram coletadas informações contidas no interior das parcelas experimentais. Tais 

resultados não podem ser tomados como limitantes, pois o que se observa são dados da diversidade 

beta dos quintais, não apresentando valores representativos da magnitude real desses ambientes 

(Jost, 2007), portanto seriam necessárias coletas que abrangessem todos os indivíduos contidos em 

cada um dos quintais agroflorestais. 
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Tabela 4. Informações sobre o hábito, origem, serviços e uso principal das espécies identificadas em 

parcelas estabelecidas ao acaso em três quintais agroflorestais de agrossistemas familiares 

do Assentamento Tarumã-mirim, BR 174, Km 21, Ramal do Pau Rosa, em Manaus, AM. 

 

Espécie Hábito Origem Serviços* Produto 

Anacardium occidentale Arbóreo Nativa c,e,s  Fruteira 
Aniba canelilla Arbóreo Nativa c,e,s Medicinal 
Annona muricata Arbóreo Exótica c,e,s Fruteira 
Averrhoa carambola Arbóreo Exótica c,e,p,s,v Fruteira 
Bactris gasipaes Arbóreo Nativa c,e,s Fruteira 
Byrsonima crassifolia Arbóreo Nativa c,e,s Fruteira 
Citrus x latifolia Arbóreo Exótica c,e,s Fruteira 
Cocos nucifera Arbóreo Exótica c,e,p,s Fruteira 
Euterpe oleracea Arbóreo Nativa c,e,p,s Fruteira 
Hyptis crenata Arbustivo Nativa c,e,p,s Medicinal 
Inga edulis Arbóreo Nativa a,c,e,f,n,p,r,s,v Fruteira 
Mangifera indica Arbóreo Exótica c,e,p,s Fruteira 
Nephelium lappaceum Arbóreo Exótica c,e,p,s Fruteira 
Oenocarpus bacaba Arbóreo Nativa c,e,p,s Fruteira 
Persea americana Arbóreo Exótica c,e,s Fruteira 
Poraqueiba sericea Arbóreo Nativa c,e,s Fruteira 
Pouteria caimito Arbóreo Nativa c,e,s Fruteira 
Psidium guajava Arbóreo Nativa c,e,s Fruteira 
Rollinia mucosa Arbóreo Nativa c,e,s Fruteira 
Spondias dulcis Arbóreo Exótica c,e,s Fruteira 
Spondias mombin Arbóreo Nativa c,e,s Fruteira 
Tabebuia alba Arbóreo Nativa c,e,p,s Madeira 
Talisia esculenta Arbóreo Nativa c,e,s Fruteira 
Tephrosia candida Arbustivo Exótica a,c,e,f,n,r,s  Fixação de N2 
Theobroma grandiflorum Arbóreo Nativa c,e,p,s Fruteira 
 

*
 – (a) adubação, (c) cobertura do solo, (e) controle de erosão, (f) forragem, (n) Fixação de N2, (p) paisagismo, 

(r) recuperação do solo, (s) sombreamento, (v) cerca-viva  

Para as matrizes mais frequentes (M), é verificada a presença constante do cupuaçu, onde 

este apresenta destaque para 9 das 15 parcelas estudadas (Tabela 5). Como já mencionado, a árvore 

de origem amazônica é um componente de comum ocorrência nos quintais e ambientes 

domesticados na Amazônia, com alta tolerância a áreas com sombreamento elevado, fornecendo 

grande quantidade de frutos com polpa bastante apreciada. 
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Tabela 5. Abundância (A), densidade (D), riqueza (S), índice de Shannon-Wiener (H’) e matrizes 

mais frequentes (M) de espécies lenhosas registradas em três quintais agroflorestais de 

agrossistemas familiares do Assentamento Tarumã-mirim, BR 174, Km 21, Ramal do Pau 

Rosa, em Manaus, AM. 

 

Bloco Parcela  A D (indivíduos/m
2
) S  H’   M* 

Agrossistema 1 

(1) 5 0,12 4 1,04 TG 

(2) 4 0,10 3 1,33 TG 

(3) 7 0,17 2 0,41 TG 

(4) 4 0,10 2 0,56 TG 

(5) 5 0,12 2 0,50 TG 

Agrossistema 2 

(1) 4 0,10 4 1,39 PA/PC/RM/HC 

(2) 5 0,12 4 1,33 SD 

(3) 6 0,15 4 1,33 TG/PG 

(4) 4 0,10 2 0,69 TG/CN 

(5) 5 0,12 3 0,95 TC 

Agrossistema 3 

(1) 4 0,10 1 0,00 PS 

(2) 5 0,12 3 1,33 PS/TA 

(3) 3 0,07 3 1,39 AC/OB/TG 

(4) 4 0,10 4 1,39 MI/OB/PS/TG 

(5) 5 0,12 2 0,50 BC 

*Anniba canelilla (AC), Byrsonima crassiflora (BC), Cocos nucifera (CN), Hyptis crenata (HC), Mangifera indica 

(MI), Oenocarpus bacaba (OB), Persea americana (PA), Pouteria caimito (PC), Psidium guajava (PG), Poraqueiba 

sericea (PS), Rollinia mucosa (RM), Spondias dulcis (SD), Tabebuia alba (TA), Tephrosia candida (TC). 

 

Foi aplicado teste estatísco entre as cinco parcelas dos três agrossistemas para obter o índice 

de similaridade de Bray-Curtis, com identificação dos Agrossistemas 1, 2 e 3 respectivamente como 

A, B e C (Figura 9). De maneira geral, pode-se afirmar que as parcelas constituintes de cada 

agrossistema em particular se distribuíram de forma a se aproximarem, fato já esperado, uma vez 

que elas consistem em porções dos quintais agroflorestais onde as espécies foram escolhidas e 

cultivadas por cada produtor, de acordo com suas necessidades e vontade própria. 

Mais especificamente, as parcelas B1 e B5 apresentaram os menores valores de 

similaridade, pois estes foram os únicos pontos que não exibiram nenhuma espécie em comum com 

os demais. As parcelas B2 e C5 foram as de segunda menor similaridade entre as demais, onde 

apresentaram somente o murici como representante de comum ocorrência entre ambas. Houve 

similaridade, também baixa, entre C1 e C2, tais parcelas tiveram em comum a predominância de 

mari. B3 e C3 foram alocadas separadamente por apresentarem somente o cupuaçu como espécie 

em comum, mostrando baixa similaridade entre si. As parcelas identificadas como A2 e C4 

apresentaram um maior índice de similaridade, com a presença de pupunha, e de cupuaçu como 



 

 

49 

 

espécies em comum (Figura 9). A parcela B4, apesar de maior similaridade com as parcelas 

seguintes, foi determinado separadamente de qualquer outra parcela por somente apresentar o 

cupuaçu como espécie em comum das demais parcelas. A presença de cupuaçu foi determinante 

para a proximidade entre as parcelas A1, A3, A4 e A5, apresentadas como os pontos de maior 

similaridade entre si, estas parcelas, todas inseridas no Agrossistema 1 (Figura 9), foram as parcelas 

com maior incidência de cupuaçu, a espécie de maior ocorrência, e matriz mais frequente entre os 

quintais. 

 

 

Figura 9. Índice de similaridade com base na distância de Bray-Curtis verificado em 15 parcelas de 

três quintais agroflorestais de agrossistemas familiares do Assentamento Tarumã-mirim, BR 174, 

Km 21, Ramal do Pau Rosa, em Manaus, AM. 

 

Os quintais agroflorestais, uma das práticas de sistema agroflorestal bastante comum nas 

regiões tropicais, possuem alta relevância na manutenção da agrobiodiversidade, e da variabilidade 

genética (Clement, 1999a). A busca por maior agrobiodiversidade é favorável, pois os componentes 

arbóreos desenvolvem complexa ocupação de espaço abaixo e acima do solo, e as caracterísiticas da 

liteira podem manter melhores níveis de biodiversidade do solo, com efeitos positivos à fertilidade 

(Altieri, 2012, Pinho et al., 2012). 

Apresentam uma forma alternativa de produção às monoculturas e à Revolução Verde, que 
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são consideradas como as principais ameaças à vida em meio à diversidade, cujas tomadas de 

decisão são centralizadas e impositivas por quem comanda a agricultura mundial. O monocultivo 

faz com que se percam as condições de múltiplas funções, fornecimento de água, conservação do 

solo, o que impossibilita a provisão de alimento, abrigo, foragem, fertilizantes naturais e 

combustíveis às diversas comunidades tradicionais, o que leva à vulnerabilidade, e colapsos social e 

ecológico, tornando em invisível o saber local  (Shiva, 2003). A autora também afirma que as 

monoculturas são fonte de escassez e pobreza, tanto por destruírem a diversidade, quanto por 

destruir a descentralização dos sistemas de produção e consumo, e onde estas são empregadas, se 

formam verdadeiros desertos verdes, com a incidência de somente uma espécie por cultivo. 

Ambientes estes tidos como vulneráveis e instáveis ecologicamente. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Na terra firme da Amazônia Central, em solo Latossolo Amarelo manejado no sistema de 

quintais heterogêneos multiestratificados, por agricultores assentados, foi evidenciado o potencial 

de reposição de nutrientes ao solo com práticas agroecológicas de adubação verde em cobertura. 

Aos seis meses após a aplicação de 45 t ha
-1

 de biomassa podada de ingá (Inga edulis), com 

3,69 % de N, foi possível identificar um incremento na disponibilidade de nutrientes no solo, com 

redução da acidez e do potencial tóxico do Al
3+

, bem como valores médios de relação C/N de 10,63 

que favorecem processos de mineralização. Os benefícios iniciais ao solo mantiveram o padrão de 

distribuição normal de nutrientes nas profundidades de 0-10 e 10-20 cm. 

O crescimento de plantas de jucá (Libidibia ferrea var. ferrea) cultivada nos quintais como 

planta indicadora, evidenciou os benefícios da adubação verde em cobertura ao solo. Em seis 

meses, as plantas de jucá submetidas a maiores quantidades de adubo verde apresentaram maior 

crescimento em altura e diâmetro do colo, com incremento mensal de crescimento do caule 

principal de 12,5 cm mês
-1

. 

Nos meses que se sucederam, a prática da fertilização química convencional promoveu 

efeitos comparáveis com a adubação verde de 45 t ha
-1

 de biomassa de ingá, mas sua distribuição 

localizada quando aplicada em coroamento desconsidera o potencial de liberação de nutrientes do 

solo que recebeu matéria orgânica de forma homogênea. 

Os quintais agroflorestais pesquisados apresentavam recursos de agrobiodiversidade 

mantidos pelos agricultores, com maior incidência das famílias botânicas Anacardiaceae e 

Arecaceae, predominância de espécies nativas, com destaque para as fruteiras cupuaçu e mari. 
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