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RESUMO
Fertilizantes de liberação controlada têm se tornado uma alternativa para melhor eficiência da
adubação em substratos para produção de mudas, no entanto, são poucos os estudos quanto a
utilização desses fertilizantes na produção de mudas de espécies florestais nativas. O objetivo
deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes doses de fertilizante de liberação controlada
(FLC) no desenvolvimento e qualidade de mudas de Inga heterophylla. O experimento foi
conduzido em viveiro com sombrite 50% por um período de 150 dias. O delineamento
experimental adotado foi em blocos casualizados, com quatro tratamentos e quatro repetições,
utilizando-se vinte plantas por unidade experimental. Os tratamentos foram quatro doses de
FLC Osmocote® (0; 4,1; 8,2 e 12,3 g dm-3) na formulação NPK 15-09-12. As variáveis
avaliadas foram: altura da muda (H), diâmetro do coleto (DC), comprimento da raiz (CR),
número de pares de folhas (NPF), área foliar (AF), massa seca da parte área (MSPA), massa
seca da raiz (MSR), massa seca total (MST), relação H/DC e índice de qualidade de Dickson
(IQD). Todos os parâmetros avaliados responderam significativamente as doses do FLC e se
ajustaram no modelo polinomial quadrático positivo. Foi possível observar que, para todas as
variáveis estudadas, as melhores médias foram obtidas com as doses entre 5,5 a 6,6 g dm-3, mas
em decorrência da resposta quadrática apresentaram decréscimo nos valores médios a partir de
doses superiores ao ponto de máximo desempenho de cada característica.

Palavras-chave: Espécies florestais. Fertilização do substrato. Osmocote®. Fertilizante de
liberação lenta. Doses de fertilizante.

ABSTRACT
Slow release fertilizers have become an alternative for better efficiency of fertilization on
substrates for seedlings production, however, there are not many studies on the use of these
fertilizers in the production of seedlings of native forest species. The objective of this work was
to evaluate the effect of different doses of controlled release fertilizer (CRF) on the development
and quality of Inga heterophylla seedlings. The experiment was conducted in a nursery with
50% shade for a period of 150 days. The experimental design was randomized blocks, with four
treatments and four replications, using twenty plants per experimental unit. The treatments were
four doses of Osmocote® CRF (0, 4.1, 8.2 and 12.3 g dm-3) in NPK 15-09-12 formulation. The
variables evaluated were the height of the seedling (H), collar diameter (CD), root length (RL),
number of leaf pairs (NLP), leaf area (LA), aerial part dry mass (APDM), root dry mass, total
dry mass (TDM), H/CD ratio and Dickson quality index (DQI). All the evaluated parameters
responded significantly to the CRF doses and were fitted in the positive quadratic polynomial
model. It was possible to observe that, for all the studied variables, the best averages were
obtained with the doses between 5.5 and 6.6 g dm-3, but as a result of the quadratic response
they presented a decrease in the mean values from doses greater than the maximum performance
point of each feature.

Keywords: Forest species. Substrate fertilization. Osmocote®. Slow Release Fertilizer. Doses
of fertilizer.
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1

INTRODUÇÃO
Inga heterophylla Willd é uma espécie secundária pertencente à família das leguminosas

que apresenta abundante domínio fitogeográfico na Amazônia Brasileira (GONÇALVES,
2012). Faz parte de um grupo de espécies nativas pouco conhecidas, mas com elevado potencial
econômico a ser explorado.
Na Amazônia brasileira 90% da região é constituída por floresta secundária, onde o I.
heterophylla está inserido em um grupo de espécies com potencial para manejo, podendo fazer
parte de uma composição florística economicamente valorizada para agricultores na região
(SCHWARTZ, 2007). Além disso, pode ser utilizada em consórcio com outras espécies que
necessitem de pouca luminosidade, como o café e o cacau; também tem propriedades de uso na
fitoterapia, geração de energia e consumo humano (BILIA et al., 2003).
Embora o I. heterophylla apresente elevada ocorrência em florestas secundárias e muitas
características de valor econômico em crescimento para o futuro, como alta produção de
biomassa vegetal, característica interessante em áreas degradadas sob processo de recuperação
e no enriquecimento de florestas secundárias iniciais, até o momento não há estudos relatados
com a produção de mudas, o que pode ser um fator limitante para o sucesso de mudas dessa
espécie em sistema de florestas secundárias¸ pomares comerciais e em recuperação de áreas
degradadas.
Dutra et al. (2016) destacam a importância da realização de estudos básicos como
análise de sustentabilidade – relevância dos impactos na dimensão ambiental, social,
econômica, política e da saúde - em espécies pouco estudadas, contribuindo com informações
para sua exploração e aperfeiçoando técnicas que visam contribuir na produção de mudas de
qualidade e no sucesso nos projetos florestais.
Informações a respeito de fatores que influenciam a produção de mudas estão
diretamente relacionadas à qualidade, o que interfere na capacidade de adaptação e crescimento
após o plantio em condições de campo (GARCIA; SOUZA, 2015). Dentre esses fatores,
destaca-se a fertilidade do substrato utilizado na produção de mudas, que é essencial na
formação de plantas mais resistentes.
Os fertilizantes tradicionais, muito utilizados na produção de mudas de espécies nativas,
são altamente solúveis, possibilitando grande oferta de nutrientes para o vegetal, mas que
também proporciona perdas de nutrientes por lixiviação, havendo deste modo necessidade de
reposição nutricional em menor período de tempo e aumento no custo de produção (DUTRA et
al., 2016).
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Neste contexto, a utilização de fertilizantes com liberação controlada dos nutrientes,
como por exemplo, o Osmocote®, tem apresentado maior eficiência na adubação em substratos
para produção de mudas, pois aumenta o tempo de disponibilidade dos nutrientes às plantas,
diminui perdas de nutrientes por lixiviação, reduz impacto ambiental, e é economicamente
viável para os negócios florestais (MORAES NETO et al., 2003; MENDONÇA et al., 2004;
MENDONÇA et al., 2008).
Diante do exposto, objetivou-se neste trabalho avaliar os efeitos de diferentes doses de
fertilizante de liberação controlada (Osmocote®) no desenvolvimento de mudas de Inga
heterophylla.

2

REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Produção de mudas e utilização de fertilizantes

Os fertilizantes são substâncias minerais ou orgânicas aplicados ao solo para suprir a
necessidade de nutrientes das plantas, proporcionando melhores condições para o crescimento
e o desenvolvimento vegetal (MENDONÇA et al., 2008). Visando esta finalidade, existem
diferentes tipos de produtos utilizados como adubos, que podem ser aplicados via solo ou foliar
(PEREIRA et al., 2001).
A Lei do Mínimo afirma que o desenvolvimento de uma planta estará restrito devido à
ausência ou deficiência de um nutriente, ainda que outros elementos se façam presentes em
maior quantidade. No exemplo abaixo (Figura 1), o potássio representa o nutriente que limita a
produção.
Figura 1 – Representação ilustrativa da lei do mínimo, conhecida por Lei de Liebig, estabelecida pelo químico
alemão Justus von Liebig (1803 – 1873).

Fonte: Lepsch (2011).
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O uso de fertilizantes convencionais, em geral solúveis em água, aumenta os riscos de
poluição de corpos d’água, devido perdas por erosão e lixiviação, consequentemente grande
quantidade de nutrientes aplicados ao solo não são consumidos pelas plantas, o que aumenta a
necessidade de o produtor manter uma constante reposição de insumos na área. Os profissionais
envolvidos nesse processo, devem ter conhecimento acerca da composição adequada e período
de aplicação dos fertilizantes a cada tipo de espécie, para desta forma garantir uma produção de
qualidade (DUTRA et al., 2016).
Diante desse cenário, produtores de viveiros florestais e profissionais de áreas afins,
devem contar com tecnologias alternativas que sirvam de base no gerenciamento dos diversos
fatores de produção de modo eficiente e rentável. Dentre essas tecnologias estão inseridos os
“fertilizantes de eficiência aumentada” ou “inteligentes”, os quais são fundamentais na redução
de perdas e aumento da eficiência nutricional (TIMILSENA et al., 2015).
Os fertilizantes de liberação controlada ou lenta são referências no mercado de
fertilizantes de “eficiência aumentada”. Em suma, são adubos granulométricos projetados para
suprirem a necessidade nutricional do vegetal durante longo período, não sendo necessário
assim constante fertilização. Diferente dos fertilizantes solúveis que disponibilizam de modo
imediato os nutrientes, os de liberação lenta/controlada o fazem de modo gradual ao longo do
crescimento e desenvolvimento das mudas (ABRANCHES, 2016).
Levando em consideração aspectos ecológicos e a diversidade de espécies
predominantes na região amazônica e suas diferentes exigências nutricionais, se faz necessário
a realização de estudos com diferentes concentrações de fertilizante de liberação controlada
para investigar qual a faixa ideal ou dosagem que tende a proporcionar melhor desempenho na
produção de determinada espécie florestal.

2.2 Fertilizantes de liberação lenta versus liberação controlada

Os fertilizantes de liberação lenta (FLL) e os de liberação controlada (FLC) em muitas
ocasiões são aplicados como sinônimos, uma vez que fazem alusão a um grupo de fertilizantes
encapsulados que apresentam um mecanismo de liberação dos nutrientes de forma diferente
(ABRANCHES, 2016), entretanto, existem algumas definições que distinguem esses dois
grupos de fertilizantes.
Os FLC apresentam a duração do intervalo de tempo de liberação dos nutrientes
conhecidas, enquanto os FLL dependem de fatores climáticos e/microbianos para fornecer
nutrientes, como grau de umidade e temperatura do solo, neste caso o tempo de duração da
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liberação de nutrientes não pode ser previsto, logo a liberação dos nutrientes não será
controlada, uma vez que é dependente também da velocidade de degradação físico-química e
biológica do solo em que é submetido (TIMILSENA et al., 2015).

2.2.1

Tecnologia de aplicação

As características dos fertilizantes “inteligentes” podem variar de acordo com a
tecnologia empregada pelo fabricante que pode estar relacionada a sua estrutura física e
natureza química. A principal característica deste tipo de fertilizante são seus grânulos
encapsulados (Figura 2), sendo um fertilizante solúvel em água e recoberto por um material que
pode ser insolúvel, semipermeável ou ainda impermeável com microporos para controlar a
entrada e saída de água e a taxa de dissolução do conteúdo encapsulado (GIRARDI; MOURÃO
FILHO, 2003).

Figura 2 - Representação esquemática de encapsulamento formando um grânulo de fertilizante de liberação
controlada e/ou controlada.

Fonte: Borsari (2013).

Os fertilizantes de liberação lenta ou controlada, apresentam como uma das grandes
vantagens uma única aplicação e múltiplos benefícios. Nas capsulas dos fertilizantes de
liberação controlada de Osmocote estão contidas diferentes concentrações percentuais de
nutrientes (NPK) e cuja a longevidade de liberação é estimada para um determinado período de
tempo, conforme a tabela abaixo:
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Tabela 1 - Diferentes tipos de fertilizantes de liberação controlada, tipo Osmocote, e suas características.
Tipo
Osmocote Classic
Osmocote Mini Prill

Osmocote Plus

Fórmula
14 - 14 - 14

Liberação
3 a 4 meses

Sugestão de Uso
Uso geral. Ornamentais: 4 a 8 g dm³ de susbtrato

19_- 06_- 10

3 a 4 meses

Mudas de Eucalipto: 3 a 5 g dm³ de susbtrato

18_- 06_- 10

5 a 6 meses

Mudas de Pinus: 3 a 5 g dm³ de susbtrato

15_- 09_- 12

3 a 4 meses

Mudas em geral: 3 a 7 g dm³ de substrato

15_- 09_- 12

5 a 6 semeses

15_- 09_- 12

8 a 9 meses

Mudas de café com substrato: 2 a 3 g/muda
Mudas de flores, ornamentais e hortaliças: 5 a 10 g
dm³ de substrato

Contém: Mg 1% | S 2,3% | B 0,02% | Cu 0,05 | Fe 1% | Mn 0,06% | Mo 0,002% | Zn 0,05%
Fonte: Bentec (2018).

Uma vez que o fertilizante é aplicado, a cápsula absorve lentamente a água do meio
através da sua membrana semipermeável, os nutrientes presentes no interior são dissolvidos,
aumentando a pressão osmótica interna que, por meio de dilatações e contrações da membrana,
provocadas pela temperatura, libera de forma gradual a solução formada para o meio (ROSSA
et al., 2013).
A intensidade de crescimento de uma planta se baseia na temperatura do solo com um
padrão de liberação que coincide com as necessidades da planta, os nutrientes são liberados
através do recobrimento e ficam disponíveis imediatamente, reduzindo as perdas dos nutrientes
por lixiviação ou volatilização e assim pode ser mantido um ótimo nível de nutrientes no solo
(JOSÉ; DAVIDE; OLIVEIRA, 2009).
2.2.2

Vantagens e desvantagens dos fertilizantes de liberação controlada

Algumas vantagens apresentadas pelo uso de fertilizantes de liberação controlada são:
única aplicação, que economiza trabalho, tempo e dinheiro; melhor nutrição durante todo o
ciclo de fase de muda e cumpre com as normas de meio ambientais mais estritas (SHAVIV,
2001).
O uso de FLC possibilita uma economia de 20% a 30% em comparação à aplicação de
fertilizantes convencionais. Através da ação diferenciada de liberação de nutrientes, os FLC
promovem melhor absorção de nutrientes pelas plantas, amenizam perdas, como de nitrato por
lixiviação e perdas por volatilização de amônia, reduzindo o risco de poluição ambiental
(SHAVIV, 2001).
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Outro aspecto de extrema relevância a ser destacado é que a maioria das recomendações
de uso do fertilizante de liberação controlada observadas nas embalagens estão baseadas em
regiões de clima frio, em condições de temperatura e umidade totalmente diferentes de regiões
de clima tropical, tornando necessário os testes com diferentes dosagens dos fertilizantes de
acordo com as condições em que serão produzidas as mudas para posteriormente determinar a
dosagem padrão a ser trabalhada.
Como principal desvantagem, destaca-se o fato de os FLC serem muito onerosos,
apresentando o custo de aquisição mais elevado que aos fertilizantes de fontes solúveis e
requerendo adequação de doses do fertilizante de acordo com cada espécie florestal
(SCIVITTARO et al., 2004).
Embora o investimento de aquisição nesse tipo de fertilizante seja maior quando
comparado aos convencionais, outras vantagens demonstram que é possível manter uma relação
custo/benefício satisfatória, uma vez que o uso de FLC otimiza a produção, reduz custos com
armazenagem, transporte e reaplicação, tornando sua utilização viável (MORAES NETO et al.,
2003).

2.3 Produção de mudas destinadas ao reflorestamento

A produção de mudas é uma das etapas essenciais nas atividades de manejo florestal,
bem como nos programas de recuperação de áreas degradadas, portanto, é de suma importância
o conhecimento acerca do comportamento e exigências de cada espécie, estabelecendo assim
padrões específicos que poderão garantir o sucesso da qualidade de produção, bem como
otimizando a sobrevivência das mudas no campo em condições adversas após o plantio (JOSÉ;
DAVIDE; OLIVEIRA, 2009).
Durante décadas a produção de mudas têm sido utilizadas para recompor inúmeros
hectares de áreas, através de diferentes sistemas, garantindo assim a continuidade da produção.
Dentre as diversas finalidades das mudas florestais, pode-se destacar a técnica de
enriquecimento ou plantio de adensamento (Figura 3) que são utilizados como estratégia de
reflorestamento e que tem por objetivo preencher os espaços não ocupados pela regeneração
natural, visando conduzir a biodiversidade a níveis naturalmente encontrados no ecossistema
de referência (ATTANASIO et al., 2006; ISERNHAGEN; RODRIGUES, 2008).
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Figura 3 - Representação esquemática de um plantio de adensamento em área de regeneração natural, com
introdução de mudas de espécies de grupo de recobrimento.

Fonte: Adaptado, NAVE et al. (2015, p. 13).

Outras estratégias que utilizam mudas visando a recuperação e valorização de áreas
degradadas são as técnicas de nucleação que em suma podem introduzir espécies em uma área
degradada por meio de plantio de mudas em grupo, visando ampliar o processo da nucleação e
tem como um dos objetivos específicos proporcionar melhores condições a área e fazer com
que outros fatores bióticos possam interagir de modo mais rápido para formar uma nova
comunidade resgatando assim a biodiversidade local. Uma das formas sugeridas a ser
implementada em campo consiste na introdução de pequenos agrupamentos (núcleos) de
espécies pioneiras e não pioneiras (Figura 4), aumentando assim a probabilidade de sucesso da
técnica (KUNTSCHIK et al., 2011).
Figura 4 – Representação esquemática de plantio de mudas em núcleos de espécies pioneiras e não pioneiras.

Espécies Pioneiras

Espécies Não Pioneiras

Fonte: Adaptado, Kuntschik et al. (2011, p.30).

As mudas também são fundamentais no programa de replantio, que consiste na
recomposição das mudas que morreram após a implantação em campo e que deve ser realizado
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quando taxa de mortalidade for superior a 5%. Tal procedimento deve ser executado 60 dias
após o plantio (NAVE et al., 2015).
A produção de mudas florestais também é uma das principais fontes que garante a
continuidade de produção nos programas de manejo florestais sustentáveis e está diretamente
relacionada aos fundamentos técnicos científicos do plano de manejo florestal sustentável, mais
especificamente ao requisito de número VI que diz respeito a adoção de sistemas silviculturais
adequados (BRASIL, 2009).

2.4 Qualidade de mudas

Segundo Gomes et al. (2002), a qualidade da muda determina o potencial de
sobrevivência e crescimento no campo. Ela se dá em função de diversos fatores, dentre eles
destacam-se: qualidade genética e procedência de sementes, condições ambientais, substrato
utilizado, recipiente, método de produção, não incidência de pragas e doenças, armazenamento
e transporte de mudas para o campo (PARVIAINEN, 1981; OLIVEIRA et al., 2008;
CABEZAS, 2012).
De acordo com Eloy et al. (2013) para a determinação da qualidade de mudas podem
ser utilizadas características morfofisiológicas, sendo essas intimamente relacionadas com a
rusticidade e o vigor das mudas. Entretanto os parâmetros baseados nos aspectos fenotípicos da
planta ainda são os mais utilizados, devido sua facilidade de mensuração (OLIVEIRA, 2017).
Parâmetros como altura da parte aérea (H) são considerados um dos mais importantes e
mais utilizados para estimar crescimento em campo, além de ter como vantagem ser uma
medição não destrutiva (REIS et al., 1991; GOMES; PAIVA, 2011). Entretanto, autores como
Silva (2013) destacam que este parâmetro isolado não é muito informativo, pois algumas vezes
não corresponde ao desempenho inicial das mudas em campo, sendo necessário associá-lo a
outros parâmetros morfológicos.
Nesse sentido, variáveis como diâmetro do coleto (DC) e biomassa auxiliam também na
tomada de decisão quanto a qualidade da muda. Em relação ao DC, Scremin-Dias et al. (2006)
destacam como sendo de grande importância, pois nos tecidos dessa região ocorrem a presença
de substâncias de reserva, que auxiliam o início do estabelecimento da muda e formação de
raízes rapidamente. A biomassa também pode ser considerada um parâmetro que representa a
robustez da planta, indicando indiretamente condições de transporte de água, resistência
mecânica e tolerância de temperaturas na superfície do solo (BIRCHLER et al., 1998).
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Para Carneiro (1995), uma avaliação eficiente envolve também a utilização de índices,
que são a combinação de duas ou mais variáveis correlacionadas, que servirão de parâmetros
de qualidade. Um exemplo disso é a relação H/DC, que, para este autor, gera resultados que
demonstram o equilíbrio de desenvolvimento das mudas no viveiro. Este mesmo índice,
também conhecido como coeficiente de robustez (JOHNSON; CLINE, 1991) é considerado
para alguns autores como um dos mais precisos de qualidade.
Outro índice muito utilizado na avaliação de qualidade de mudas é o Índice de Qualidade
de Dickson (IQD), pois trata-se de um bom indicador pelo fato de considerar em seu cálculo a
robustez e equilíbrio da distribuição da fitomassa, sendo ponderados vários parâmetros
importantes, como: H, DC, massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca da parte radicular
(MSPR) e massa seca total (MST) (ELOY et al., 2013; CABEZAS, 2012; REIS et al., 2016;
OLIVEIRA, 2017).

2.5 Cenário brasileiro de produção de mudas florestais em função de fertilizantes de
eficiência aumentada

Atualmente busca-se otimizar a produção de mudas florestais no Brasil através do uso
de insumos de liberação controlada e uma das principais bases de desenvolvimento nesse
contexto tem sido a realização de pesquisas voltadas a obtenção de mudas com alto padrão de
qualidade, de interesse ambiental e econômico (JOSÉ; DAVIDE; OLIVEIRA, 2009).
Entretanto, a determinação de recomendações de uso de FLC para espécies florestais ainda é
considerada um desafio devido à alta diversidade e diferença de exigência nutricional requerida
por cada espécie (MENEGATTI et al., 2017).
Visando o aprimoramento de técnicas de produção de mudas, o sucesso de povoamentos
florestais, recuperação de áreas degradadas, programas de preservação e recuperação ambiental,
em todos esses processos, a produção de mudas de espécies florestais em função de fertilizantes
de liberação lenta/controlada tem se tornando uma alternativa fundamental (DUTRA et al.,
2016; MEWS et al., 2015).
A partir do levantamento bibliográfico de alguns estudos realizados nos últimos 10 anos
nesta linha de pesquisa (Tabela 2), pode-se constatar uma variação acentuada nas dosagens de
recomendação a serem utilizadas entre as espécies florestais, além disso, não se pode
desconsiderar as condições em que elas foram produzidas, tais como: tamanho de recipiente,
condições de sombreamento, tipos de substratos, clima, entre outros, que devem ser observadas
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nos estudos destes pesquisadores, uma vez que tais fatores podem influenciar diretamente na
eficiência de produção (CABEZAS, 2012).

Tabela 2 - Doses de recomendação de fertilizantes de eficiência aumentada para espécies florestais
Tipo de
Fertilizante

Fórmula
(NPK)

Liberação
(meses)

Eucalyptus grandis
W.Hill ex Maiden

Basacote Mini

13-06-16

6

Anadenathera peregrina

Basacote Mini

13-06-16

6

Basacote Mini

13-06-16

6

19-06-10

3a4

19-06-10

4a4

Espécies

Schinus terebinthifolius
Raddi
Delonix regia (Hook.)
Raf.
Tecoma stans (L.) Juss
ex. Kenth

Osmocote
Miniprill
Osmocote
Miniprill

Cedrela fissilis Vell.

Osmocote

15-09-12

5a4

Tamarindus indica L.

Osmocote

15-10-10

5a6

Osmocote

19-09-10

3a4

Osmocote

19-06-10

4a5

Peltophorum dubium
(Spreng.) Taub.
Aspidosperma
parvifolium A. DC.

Dose de
recomendação

Referência

Rossa et al.
(2015)
Rossa et al.
5,54 a 6,68 g dm³
(2015)
Rossa
et al.,
6 a 10 g dm-3
2015
Massad et al.
2,67 a 6,4 g dm-3
(2016)
Massad et al.
-3
2,67 a 6,4 g dm
(2016)
Pias
et al.
6 g dm-3
(2015)
Mendonça et
6 g dm-3
al. (2008)
Dutra et al.
-3
5,4 a 8,2 g dm
(2016)
Menegatti et al.
-3
5 g dm
(2017)
9,1 a 12,9 g dm-3

Conforme detectado pelos autores referenciados na Tabela 2, todas essas espécies
florestais respondem positivamente ao uso de FLC. A menor dose de recomendação observada
corresponde a 2, 67 g dm-3 para Delonix regia e Tecoma stans conforme os estudos de Massad
et al., 2016 utilizando Osmocote Miniprill (19 – 06 – 10) e a maior dose foi estimada em 12,9
kg m³ para Eucalyptus grandis (ROSSA et al., 2015).
Diante dos diversos tipos de fertilizantes de liberação controlada fabricados, suas
diferentes concentrações, período de liberação e diversidade de espécies florestais, pode-se
inferir neste contexto que existe um campo de pesquisa promissor na silvicultura e que deve
continuar sendo investigado, produzindo desta forma subsídios específicos para cada espécie e
ampliando o número de informações a respeito da produção de mudas florestais com insumos
de liberação lenta que ainda é incipiente a nível nacional.

2.6 Gênero Inga

O gênero Inga Mill. pertence à família Leguminosae (Fabaceae) - Mimosoideae, e
compreende cerca de 300 espécies (SOUSA, 2009). No Brasil apresenta 132 espécies
distribuídas em todas as regiões e em cinco dos seis domínios fitogeográficos, sendo
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predominantes na Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado (INGA, 2019). Plantas desse gênero
apresentam as seguintes características, segundo Possete e Rodrigues (2010, p. 355):
Árvores ou arvoretas, inermes, perenifólias; folhas compostas, paripinadas, raque
foliar normalmente alada; nectários foliares sésseis ou estipitados, entre cada par de
folíolos.

Inflorescências

axilares

ou

caulifloras,

racemosas,

espiciformes,

capituliformes ou umbeliformes, solitárias ou em fascículos axilares. Flores
pentâmeras, actinomorfas, hermafroditas, gamossépalas, gamopétalas; estames mais
de 10, monadelfos, formando um tubo estaminal; anteras bitecas, eglandulares;
gineceu 1-6-carpelar (dialicarpelar); estigma funiliforme. Legumes coriáceos a
lenhosos, glabros, vilosos ou tomentosos, lineares ou curvados, seção transversal
cilíndrica, elíptica, quadrangular ou comprimida, faces abertas ou cobertas pelas
margens, margens lisas ou estriadas longitudinalmente. Sementes elípticas a oblongas,
recalcitrantes, envoltas pela testa que se prolifera em uma polpa branca adocicada
(sarcotesta), comestível.

Lima et al. (2018) afirma que o gênero Inga constitui-se um dos mais importantes na
Amazônia, devido ao seu potencial como recurso em sistemas agroflorestais, recuperação de
áreas degradadas e comercialização dos seus frutos.
Fernandes et al. (2014) também evidenciam a importância das espécies deste gênero
para a comunidade, principalmente pelo seu uso medicinal e como alimento. Embrapa (2011)
destacam o potencial de espécies desse gênero por apresentarem-se tolerantes a solos salinos e
mal drenados. Schaffer (2016) avaliando o comportamento de espécies árvores na recuperação
de áreas degradadas verificou que Inga destacou-se em altura, DAP e projeção de copa, fato
que a torna indicada para recuperação de ecossistemas degradados.
Além disso, autores como Leão et al. (2012) relatam a importância de espécies deste
gênero para a arborização urbana, pois apresentam excelente adaptação mantém suas folhas em
períodos secos, proporcionando assim uma área de considerável sombra.
3 MATERIAL E MÉTODOS
3.1 Área de estudo
O experimento foi conduzido em viveiro telado (sombrite 50%) (Figura 5), pertencente
ao Laboratório de Sementes do Instituto de Ciências Agrária da Universidade Federal Rural da
Amazônia – UFRA, localizado no município de Belém - PA, nas coordenadas geográficas
1°27'12.6"S 48°26'33.5"W com período de acompanhamento de 150 dias.
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Figura 5 – Plantas jovens de I. heterophylla com 30 dias.

Fonte: Autores (2018).

3.2 Delineamento e condução experimental
Os frutos de Inga heterophylla foram colhidos em árvores matrizes situadas no
município de Belém-Pará. Após o beneficiamento das sementes, realizou-se a semeadura em
canteiros de areia lavada e quando as plântulas atingiram o estádio de “palito de fósforo” foram
transplantadas para sacos de polietileno preenchidos com 2 litros de substrato Tropstrato ®
(Tabela 3), ao qual foi misturado, manualmente, o fertilizante de liberação controlada
Osmocote® (Figura 6).

Tabela 3 - Característica do substrato comercial Tropstrato® utilizado na produção de mudas de Inga heterophylla.
Característica

Unidade

Umidade máxima

%

60

Capacidade de retenção de água

%

130

pH em água

-

Densidade
Condutividade elétrica

5,8 (±0,5)
-3

200

-1

0,5 (±0,1)

Kg.m

dS.cm
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Figura 6 - Fertilizante Osmocote (a), mistura manual (b) e substrato Tropstrato® + FLC em sacos de polietileno
(c).

Fonte: Autores (2018).

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados (Figura 7) com
quatro tratamentos e quatro repetições, utilizando vinte plantas por parcela. Os tratamentos
consistiram de quatro doses (0; 4,10; 8,2 e 12,3 g dm-3) de Osmocote®. Esse fertilizante
apresenta formulação NPK 15-09-12, mais 1,3% de Mg, 5,9% de S, 0,02% de B, 0,05% de Cu,
0,46% de Fe, 0,06% de Mn, 0,02% de Mo e 0,05% de Zn, com tempo de disponibilização de
nutrientes de aproximadamente 5 a 6 meses.

Figura 7 - Croqui do experimento

Fonte: Autores (2019).
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Os tratos culturais nas mudas consistiram de irrigação diária de acordo com a
necessidade e controle manual de pragas e doenças quando necessário.
3.3 Mensurações
Após 150 dias da semeadura, foram mensurados os seguintes parâmetros: altura da
muda (H), obtida com auxílio de uma régua graduada em centímetros a partir da superfície do
solo até a extremidade da última folha; diâmetro do coleto (DC), obtido com paquímetro digital
próximo a superfície do solo; comprimento de raiz (CR), após retirada da muda dos sacos de
polietileno, com auxílio de uma régua graduada em centímetros foi medido o comprimento da
raiz pivotante; e número de pares de folhas (NPF).
Após a mensuração dos parâmetros foi recolhida uma amostra de 40 plantas de cada
tratamento para obtenção da área foliar (AF; cm²), realizada com auxílio de um Leitor de área
foliar, modelo LI-3100C area meter. Além disso, foram obtidos dados de massa seca da parte
área (MSPA), em g planta-1, massa seca da raiz (MSR), em g planta-1 e massa seca total (MST),
a partir de MSPA+MSR, g planta-1, que antes foram submetidas à secagem em estufa com
circulação de ar forçado a 60 °C até atingirem peso constante sendo pesadas em balança
analítica de precisão.
Após obtenção dos parâmetros foi obtida a Relação H/DC e o índice de qualidade de
Dickson (IQD) das mudas, conforme as recomendações de Dickson et al. (1960), utilizando a
seguinte fórmula:

IQD = (MST (g))/((H (cm))/(DC (mm))+(MSPA (g))/(MSR (g)))

3.4 Análise estatística
Os resultados obtidos foram submetidos previamente à análise de normalidade com o
teste de Shapiro-Wilk e a homogeneidade dos dados avaliadas pela prova de Levene a 5% de
probabilidade no software InfoStat (DI RIENZO et al., 2014). A análise de variância dos dados
foi realizada a 5% de probabilidade pelo teste F. O efeito das doses de Osmocote® foi analisado
por estudo de regressão, conforme metodologia recomendada por Banzatto e Kronka (1995),
no qual os pontos de máxima eficiência foram obtidos a partir da derivação das equações.
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4 RESULTADOS
A análise de variância (Tabela 4) indicou que todas as variáveis foram influenciadas
significativamente pelas doses do fertilizante de liberação controlada (FLC), de acordo com o
teste F.
Tabela 4 - Resumo da análise de variância, pelo teste F, para as características de desenvolvimento das mudas de
Inga heterophylla.
Fontes de
variação

GL

H (cm)

DC (mm)

CR (cm)

NLP

AF (cm²)

Osmocote®

3

27,05**

18,43**

134,2**

25,98**

78,15**

Blocos

3

1,6922 ns 2,4937 ns 2,7941 ns 0,0816 ns

0,3113 ns 3,7036 ns 1,1526 ns 3,8281 ns 0,6646 ns 0,7114 ns

Resíduos

9

17,15756

0,06683

2,79215

2,92764

42,94517

0,00544

0,00083

0,00507

0,00062

0,00013

15,86

8,3

6,68

17,89

15,98

17,89

25,76

13,59

16,3

25,77

CV%

MSPA
MSR
MST
(g/planta) (g/planta) (g/planta)
77,28**

43,28**

138,39**

H/DC

QDI

18,01*

46,83**

** Significativo ao nível de 5% de significância pelo teste F. CV%: coeficiente de variação.
H: altura, DC: diâmetro do coleto, CR: comprimento de raiz, NPF: número de pares de folhas, AF: área foliar,
MSPA: massa seca da parte aérea, MSR: massa seca da raiz, MST: massa seca total, H/DC: Relação altura e
diâmetro do coleto e IQD: índice de qualidade de Dickson.

A relação entre as variáveis e as doses se ajustou a um modelo polinomial quadrático
positivo, pelo qual foi possível determinar o ponto de máxima eficiência técnica (MET) através
da derivação da equação. Foi possível observar ainda que o efeito do fertilizante após a MET
influenciou de forma negativa nas variáveis estudadas, evidenciando que o excesso de FLC
pode ser prejudicial no desenvolvimento das mudas.
As mudas de I. heterophylla apresentaram MET em altura (H) e número de pares de
folhas (NPF) praticamente na mesma dosagem, equivalente a 5,7 g dm-³ e para o diâmetro do
coleto (DC) e comprimento de raízes (CR) o máximo crescimento foi atingido na dosagem de
6,1 e 5,5 g dm-³ de FLC, respectivamente (Figura 8).

Figura 8 - Representação gráfica e equação de regressão de altura, diâmetro do coleto, número de pares de folhas
e comprimento da raiz em função de diferentes doses de Oscomote®.
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Fonte: Autores (2019)

As doses ótimas estimadas para o melhor resultado em H, DC, NPF e CR quando
comparadas ao tratamento sem adição de Osmocote®, proporcionaram ganhos significativos e
superiores a 60%, destacando-se o DC com 82% de incremento (Figura 9).

Figura 9 - Mudas de Inga heterophylla com 150 dias em função de diferentes doses de Osmocote® - T1: sem
fertilizante, T2: 4,1 g. dm³, T3: 8,2 g.dm³; e T4: 12,3 g.dm³ (d).

Fonte: Autores (2018).

O comportamento das variáveis de massa seca da raiz (MSR), massa seca da parte aérea
(MSPA), massa seca total (MST), área foliar (AF) e índice de qualidade de Dickson (IQD)
apresentaram uma resposta similar às demais variáveis. Em decorrência disso foram
determinados os pontos de máximo desempenho, no qual para MSR foi obtido na dosagem de
6,5 g dm-3, e MSPA e MST em 5,9 e 6,4 g dm-3 do FLC, respectivamente (Figura 10).
Nos parâmetros de AF e IQD observou-se a produção de mudas de I. heterophylla com
maior superfície total de folha e mudas de melhor qualidade em 6,2 g dm-³ de insumo (Figura
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11). Enquanto que para a relação H/DC o menor valor se estabeleceu na dose de 8,4 g dm-³.
Apesar do valor elevado, foi observado que houve variação menor que 0,1 entre a dose de 8,4
g dm-³ e 6,6 g dm-³.

Figura 10 - Representação gráfica e equação de regressão de massa seca da raiz, massa seca da parte área e massa
seca total em função de diferentes doses de Oscomote®.

Fonte: Autores (2019)
Figura 11 - Representação gráfica e equação de regressão de área foliar, relação H/DC e Índice de Qualidade de
Dickson em função de diferentes doses de Osmocote®.
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Fonte: Autores (2019)

Os resultados deste trabalho demonstram que foram obtidas as melhores médias com os
parâmetros avaliados quando se utilizou fertilizante de liberação controlada no intervalo de 5,5
a 6,6 g dm-³, ou seja, na faixa que abrange o ponto de máximo desempenho de cada
característica.

5 DISCUSSÃO
Dutra et al. (2016), avaliando o efeito de diferentes formulações e doses de fertilizante
Osmocote® na qualidade e desenvolvimento de mudas de Peltophurum dubium (Spreng.) Taub,
observaram respostas semelhantes para altura, massa seca da raiz e massa seca total, para os
quais o máximo crescimento ocorreu nas dosagens de 5,3, 7,7 e 8,5 g dm-³ e posteriormente
essas dosagens tiveram uma queda nos valores das médias.
Berghetti et al. (2016), verificaram o efeito de doses de Osmocote® (15-09-12) em
mudas de Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud., e também constaram resultados
equivalentes ao presente trabalho, pois observaram que o intervalo de doses que proporcionou
melhor desempenho para os parâmetros avaliados oscilou entre 6,1 e 5,4 g dm-³.
O diâmetro do coleto é uma das variáveis de forte influência na qualidade das mudas
das espécies florestais em virtude de seu elevado grau de relação com o IQD (BINOTTO, 2007).
Rossa et al. (2015) notaram que, para Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden, a dosagem de 8
g dm-³ do fertilizante de liberação gradual resultou em um incremento médio duas vezes maior
que o tratamento sem adição do FLC. Menegatti et al. (2017) obteve resultados semelhantes na
produção de Aspidosperma parvifolium A. DC., sendo a máxima eficiência técnica estimada
em 6,65 g dm-³ do fertilizante para esta característica.
Na relação H/DC, que leva em consideração dois dos parâmetros mais utilizados na
avaliação de qualidade de mudas, foi encontrado um alto valor para a MET, que pode ser
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justificado pelo fato de que as mudas de I. heterophylla apresentaram a MET da H em intervalo
inferior do DC, sendo assim, nas doses próximas a 8,4 g dm-³ havia um valor médio de DC
elevado comparado ao valor médio de H, fazendo com que a relação H/DC alcançasse valores
menores.
Menegatti et al. (2017) constatou ainda que a influência do FLC foi significativa no
número de pares de folhas e na área foliar de A. parvifolium, obtendo a MET em 5,14 e 5,46 g
dm-³ de Osmocote® para estas características, respectivamente. O número de folhas e o
tamanho da área foliar são de extrema relevância para sobrevivência das espécies após o plantio
em condições de campo, pois influenciam na capacidade fotossintética e consequentemente na
produtividade do vegetal (MENEGATTI et al., 2017).
A qualidade das mudas também é afetada pelas doses de Osmocote® e pode ser
analisada através do Índice de qualidade Dickson, que leva em consideração as variáveis
morfológicas e a distribuição de biomassa. Pias et al. (2015) citam que o IQD tem se destacado
como principal indicativo na qualidade das mudas de espécies florestais. Massad et al. (2016),
trabalhando com mudas de Flamboyant, obtiveram a melhor qualidade quando a máxima
eficiência técnica (MET) foi alcançada com 3,4 g dm-³ de Osmocote. Rossa et al. (2015) na
produção de E. grandis o maior IQD foi resultado em 12,9 g dm-³ de FLC, sendo assim nota-se
que as plantas de I. heterophylla em comparação a estes trabalhos, demonstra ser uma espécie
com média exigência nutricional.
A frequência de estudos com FLC tem aumentado e na produção de mudas de várias
espécies tem sido utilizado diferentes dosagens de Osmocote®, com respostas diferentes quanto
a qualidade e o desenvolvimento das plantas. Os resultados obtidos nos diferentes trabalhos
demonstram que as espécies florestais em sua maioria apresentam exigências nutricionais
diferentes, o que torna mais difícil padronizar a recomendação de fertilizantes de forma
generalizada.
Entretanto, nota-se que há uma similaridade na exigência nutricional de espécies do
mesmo gênero quando comparamos os resultados obtidos com o I. heterophylla. Claudino
(2015), trabalhando com três espécies de gênero Inga observou exigências nos parâmetros de
crescimento semelhantes aos desse estudo, onde verificou a MET na faixa de 5 a 7 g dm-³ de
fertilizante de liberação controlada.
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6 CONCLUSÃO
A qualidade e o desenvolvimento das plantas de I. heterophylla, na fase de produção de
mudas em viveiro, são influenciadas pela utilização de diferentes doses de fertilizantes de
liberação controlada.
Na produção de mudas de I. heterophylla, dentro das condições experimentais avaliadas,
o Osmocote® (15-09-12) deve ser utilizado na proporção de 5,5 a 6,6 g dm-3.
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