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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de diferentes substratos para
produção de mudas de Cupuaçu. O experimento foi realizado em Belém-PA, no
viveiro de produção de mudas da Embrapa Amazônia Oriental. O delineamento
experimental foi inteiramente ao acaso, no esquema fatorial 6x4, seis composições
de substratos e quatro cultivares de cupuaçuzeiro (Coari, Codajás, Manacapuru e
Belém), com vinte plantas por parcela. Os substratos utilizados foram: cama de
aviário, esterco bovino, esterco ovino, húmus de minhoca, torta de mamona e um
fertilizante mineral (controle). Foram analisadas as seguintes variáveis: altura de
plantas (cm), diâmetro na altura do colo (mm), número de folhas, massa fresca e
seca da raiz (g) e massa fresca e seca da parte aérea (g). Dentre os adubos
orgânicos utilizados, a cama de aviário e húmus de minhoca foram os que
promoveram os melhores desenvolvimentos médios em mudas enviveiradas de
cupuaçuzeiro, tendo um comportamento similar à utilização de adubação mineral. As
mudas procedentes de sementes das cultivares Manacapuru e Codajás
apresentaram desenvolvimento precoce, podendo ser priorizadas no preparo de
porta-enxerto do cupuaçuzeiro. O uso do substrato húmus de minhoca na cultivar
Manacapuru produziu mudas mais vigorosas. As variáveis altura da planta, diâmetro
do colo e número de folhas melhor discriminaram os substratos em relação a cada
cultivar de cupuaçuzeiro.
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USE OF DIFFERENT SUBSTRATES IN THE PRODUCTION OF SEEDLINGS OF
THEOBROMA GRANDIFLORUM
ABSTRACT
The objective of this work was to assess the effects of different substrates for
production of Cupuassu tree seedlings. The experiment was performed in the city of
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Belém, Pará State, in nursery seedling production of Embrapa Amazônia Oriental.
The experimental design was completely randomized, in a factorial 6x4, six substrate
compositions and four cultivars of Cupuaçu tree (Coari, Codajás, Manacapuru and
Belém), with twenty plants per plot. The substrates used were: poultry litter, bovine
manure, sheep manure, earthworm casting, castor presscake and mineral fertilizer
(control): The following variables were analyzed: plant height (cm), diameter at the
stem base (mm), number of leaves, fresh and dry weight of root (g), and fresh and
dry weight of shoots (g). Among the organic manures used, the poultry litter and
earthworm casting promoted the best development of Cupuaçu trees, showing a
similar behavior to the use of mineral fertilizer. Seedlings from seeds of the cultivars
Codajás and Manacapuru showed early development, being prioritized in preparing
the rootstock of Cupuaçu tree. The use of earthworm casting as substrate on
Manacapuru cultivar produced more vigorous seedlings. The best variables to
discriminate substrates for each cultivar of Theobroma grandiflorum were plant
height, diameter at the stem base and number of leaves.
KEYWORDS: Theobroma grandiflorum, native fruits, force, initial development
INTRODUÇÃO
O cupuaçuzeiro, Theobroma grandiflorum (Willd. Ex Spreng.) Schum, é uma
das fruteiras mais importantes da Amazônia. O cultivo da espécie se deu
inicialmente no Estado do Pará por volta da década de 70, e com o aumento da
demanda, a exploração que era extrativista passou a ser de forma cultivada (SOUZA
et al., 2002; ALVES et al., 2010). Da polpa do cupuaçu são fabricados sucos,
sorvetes, cremes, bombons, entre outros; sendo assim amplamente aceitável no
Brasil e no exterior (SOUZA et al., 2002; VENTURIERI et al., 2011).
Apesar de sua grande importância, o cupuaçuzeiro tem apresentado baixa
produtividade (MAIA et al., 2011). Uma das principais causas disso é a doença
conhecida como vassoura-de-bruxa, causada pelo fungo Moniliophthora perniciosa,
(Stahel) Singer. Um marco inicial na solução desses problemas foi o lançamento,
pela Embrapa Amazônia Oriental, dos clones Coari, Codajás, Manacapuru e Belém,
que apresentavam como característica principal boa produtividade de frutos e
tolerância à vassoura-de-bruxa (ALVES & RESENDE, 2008). Segundo AYRES &
ALFAIA (2007) e ALFAIA & AYRES (2004), a produtividade do cupuaçuzeiro pode
ser aumentada com a aplicação de fertilizantes e calagem, pois a grande maioria
dos solos da Amazônia possuem propriedades físicas bastantes favoráveis ao
cultivo, porém são ácidos e de baixa fertilidade natural. Ainda segundo as autoras,
os frutos de cupuaçu são ricos em potássio, sendo necessária a reposição deste
nutriente para manter o nível de fertilidade dos solos.
Além do componente genético, para obter uma muda de qualidade, são
necessárias várias etapas, dentre elas, a aquisição de sementes oriundas de
material sadio e a escolha de um bom substrato, o qual tem, dentre outras funções,
sustentar as sementes, fornecendo os nutrientes necessários para o
desenvolvimento da muda (SANTOS et al., 2010a; COSTA & CAMARGO, 2009;
FERREIRA et al., 2009). Vários tipos de substratos tem sido utilizados na produção
de mudas de fruteiras, tais como húmus de minhoca em tamarindeiro (GOÉS et al.,
2011), areia misturada aos estercos de caprino, ovino e bovino em jaqueira
(MORAIS et al., 2012) e húmus de minhoca e esterco bovino em mamoeiro
(ARAÚJO et al., 2013).
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O uso de adubos orgânicos de origem animal, como fonte de nutriente às
plantas e condicionadores do solo, tem se constituído em alternativa viável, pois
reduz a aplicação de adubos químicos, diminuindo o impacto sobre o meio
ambiente, além do seu baixo custo (SANTOS et al., 2010c; FRADE JÚNIOR et al.,
2011).
Segundo SOBRINHO et al. (2010), o esterco bovino é tradicionalmente
utilizado como fonte orgânica na composição de substratos para produção de mudas
de diversas espécies. Outras fontes orgânicas bastante utilizadas na produção de
mudas são o húmus de minhoca e a cama de aviário. Segundo GUERRA (1985);
GALVÃO et al. (2007) e RODRIGUES et al. (2012), húmus de minhoca são os
dejetos ou excrementos das minhocas, ricos em cálcio, potássio, fósforo e
nitrogênio, liberados no solo a partir de seu sistema digestivo, elementos essenciais
para maior fertilidade natural do solo.
De acordo com SILVA et al. (2013), a cama de aviário é um resíduo da criação
de aves, constituído do sobejo de ração, fezes, urina, penas e substrato absorvente
usado para forrar o chão dos galpões das granjas, tais como: serragem de madeira,
palha de arroz, sabugo de milho, bagaço de cana e outros. Destaca-se como uma
excelente opção orgânica de fertilizantes, devido à sua alta concentração de
nitrogênio, fósforo e potássio (ADAMI et al., 2012).
Existem na literatura poucos trabalhos em relação ao uso de substratos na
produção de mudas de cupuaçuzeiro, os quais podem ser citados o de FERREIRA
et al. (2009), em que avaliaram os substratos: terra vegetal, bioplant, bioclone,
plugmix areia e vermiculita, e o de SANTOS et al. (2010a), em que avaliaram os
substratos comercial Plantmax e o composto por uma mistura de terra de subsolo
peneirada, esterco de curral peneirado e curtido, numa proporção de 3:1, acrescido
de superfosfato.
Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes composições
de substratos no desenvolvimento de mudas de quatro cultivares de cupuaçuzeiro
lançadas pela Embrapa Amazônia Oriental.
METODOLOGIA
O experimento foi conduzido em casa de vegetação, no campo experimental da
Embrapa Amazônia Oriental, município de Belém-Pará (1°28'00”S e 48°27'00”W), no
período de maio de 2009 a fevereiro de 2010. O clima é do tipo Afi, com temperatura
média de 25,9°C, precipitação pluviométrica de 3.20 0 mm e umidade relativa de
85% (ALVES et al., 2010). As sementes de cupuaçuzeiro foram provenientes de
frutos maduros de árvores matrizes. Estas sementes foram colocadas para germinar
em sementeira coberta, onde foram repicadas para as sacolas e arrumadas no
viveiro quando atingiram “o ponto de palito”.
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente ao acaso, no esquema
fatorial 6 x 4, seis tipos de adubos: 1 - cama de aviário; 2 - esterco de bovino; 3 esterco de ovino; 4 - húmus de minhoca; 5 - torta de mamona; 6 – adubação mineral
(testemunha), e sementes de polinização aberta de quatro cultivares de
cupuaçuzeiro: Coari, Codajás, Manacapuru e Belém, com vinte plantas por parcela.
Para o preparo das mudas, sementes das quatro cultivares foram colocadas
isoladamente em sementeira para germinação, com cobertura de sombrite a 50% de
luminosidade. Após emergência do caulículo (“ponto de palito”), as mudas foram
repicadas para os sacos de polietileno com dimensões de 18 cm de largura por 35
cm de comprimento e espessura de 0,02 cm.
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Os substratos utilizados foram preparados com a seguinte mistura: 3 partes de
terra vegetal + 1 parte do respectivo adubo + 1 parte de serragem curtida. No
tratamento seis, o adubo foi constituído por 3 partes de terra vegetal + 1 parte de
cama de aviário + 1 parte de serragem curtida. Nesse tratamento, exclusivamente,
foram realizadas adubações químicas bimestrais com 4g/muda da fórmula NPK (1028-20). No viveiro foram efetuados tratos culturais padrões como: monda, limpeza
das entrelinhas e irrigação, quando necessária, realizada diariamente no período
matutino.
As variáveis analisadas foram: altura da parte aérea medida do coleto até a
gema apical da muda (AP), em cm; diâmetro do caule no nível do coleto (DC), em
mm e número de folhas (NF), medidas aos 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 e 240 dias
após o transplantio, sendo considerado para análise os valores médios das oito
avaliações. Após o período de observação, foi realizada a análise destrutiva de cinco
plantas de cada tratamento e procedeu-se à separação das partes (raiz e parte
aérea), sendo acondicionadas em sacos de papel, em que as seguintes variáveis
foram obtidas: massa fresca da raiz (MFR), em g, massa seca da raiz (MSR), em g,
massa fresca da parte aérea (MFPA), em g e massa seca da parte aérea (MSPA),
em g. Para obtenção das variáveis MSR e MSPA, as mudas foram submetidas à
secagem em estufa com temperatura de 65°C até peso constante.
Os dados foram submetidos à análise de variância, sendo os pressupostos de
normalidade dos erros verificado pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e
homogeneidade de variância dos erros pelos testes de Bartlet e de Levene. Na
violação de pelo menos um desses pressupostos, foi realizada a transformação BoxCox (1974), dada por: Yt = Yλ, se λ ≠ 0 e Yt = log Y, se λ = 0. Nesse caso, Y referese ao dado original e Yt ao dado transformado. O parâmetro λ varia entre -2 e 2 e é
determinado pela minimização da soma de quadrados residual (RESENDE, 2007).
Para os efeitos dos fatores e da interação (substrato x cultivar), foi aplicado o teste
de Scott-Knott a 5% de probabilidade (BORGES & FERREIRA, 2003). Toda a
análise foi conduzida no software livre R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2011).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A violação das pressuposições de normalidade e homogeneidade de variâncias
dos erros foi atestada somente para o número de folhas, onde a transformação BoxCox indicou que o valor da potência λ que minimizou a raiz do quadrado médio do
erro (LÚCIO et al., 2011) foi de 0,25, indicando assim que a melhor transformação é
a raiz quadrada. Com base na análise de variância apresentada na Tabela 1,
observa-se que houve diferença significativa (P < 0,05) para os fatores: interação
substrato versus cultivar e cultivar em todas as variáveis analisadas. Com exceção
da variável massa seca da raiz (MSR), houve também diferença significativa
(P<0,05) para o fator substrato nas variáveis analisadas.
SANTOS et al. (2010a) ao avaliarem os efeitos de dois substratos e três
diferentes tamanhos de tubetes, além da interação entre eles, em mudas de
cupuaçuzeiro, não encontraram diferença significativa para os fatores e a interação
nas variáveis altura de plantas, diâmetro na altura do colo, massa seca da raiz e
massa seca do caule, além que, para a variável número de folhas, a interação
também não foi significativa.
Os valores dos coeficientes de variação foram considerados médios para as
variáveis altura da planta e diâmetro do caule na altura do coleto, altos para número
de folhas e massa fresca da parte aérea e muito altos para as variáveis massa
fresca e seca da raiz e massa seca da parte aérea, conforme classificação de
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PIMENTEL-GOMES (2009). SANTOS et al. (2010a) encontraram os respectivos
valores dos coeficientes de variação: 17,19%, 7,74% e 25,62% para as variáveis
altura de plantas, diâmetro à altura do colo e número de folhas em mudas de
cupuaçuzeiro. Ao avaliarem altura de plantas, diâmetro do colo, número de folhas e
massa seca da raiz de mudas de cupuaçuzeiro, entre outras variáveis, SANTOS et
al. (2010b) encontraram os respectivos valores de coeficientes de variação: 13,71%,
8,59%, 17,90% e 13,83%.
Tabela 1 - Resumo da análise de variância para altura da planta (cm), diâmetro à altura do
coleto (mm), número de folhas, massa fresca da raiz (g) e da parte aérea (g), massa seca
da raiz (g) e da parte aérea (g) em mudas de cupuaçuzeiro, Belém-PA, 2010.
Fonte de
Quadrado Médio
Variação
GL
AP
DP
NFa
MFR
MFPA
MSR
MSPA
ns
S
5
907,6**
12,7** 77,8**
617,8**
4174,4**
20,4
439,9**
C
3
1959,6** 17,2** 36,3** 2044,2** 7889,0** 238,0** 1581,6**
SxC
15
300,1**
3,2** 14,6**
367,4**
1285,5**
28,8**
179,9*
Resíduos
386
42,72
0,77
3,29
136,8
470,4
11,82
82,24
Média
39,71
7,18
7,92
36,24
72,58
9,37
27,86
CV%
16,46
12,22 22,90
32,27
29,88
36,69
32,55
ns

**, *: significativo a 5% e 1% de probabilidade, respectivamente; : não significativo; S: substrato; C:
cultivar; S x C: interação substrato e cultivar; CV%: coeficiente de variação; GL: graus de liberdade;
AP: altura da planta; DC: diâmetro do caule; NF: número de folhas; MFR: massa fresca da raiz;
a
MFPA: massa fresca da parte aérea; MSR: massa seca da raiz; MSPA: massa seca da parte aérea; :
variável NF transformada em

NF pela transformação Box-Cox.

Na Tabela 2, observa-se que as maiores médias de altura de plantas foram
obtidas com a utilização dos substratos húmus de minhoca (53,48 cm para a cultivar
Manacapuru), adubação mineral (49,12 cm para a cultivar Manacapuru) e cama de
aviário (48,21 cm para a cultivar Codajás). SANTOS et al. (2010a) ao avaliarem a
produção de mudas de cupuaçuzeiro 180 dias após a repicagem, encontraram
valores médios para altura de mudas variando entre 14,45 cm e 18,25 cm. Já
SANTOS et al. (2010b) obtiveram valores médios de altura oscilando entre 13,76 cm
e 22,5 cm em mudas de cupuaçuzeiro após 180 dias da repicagem. Ao avaliar o
efeito de substrato dentro de cada nível de cultivar, observa-se que todas as quatro
cultivares apresentaram médias de altura de plantas divergentes para qualquer
substrato. A cultivar Manacapuru foi a que apresentou maior média (44,54 cm) e a
que mais discriminou os substratos, com quatro grupos. Os substratos húmus de
minhoca, cama de aviário e adubação mineral formaram o grupo com as maiores
médias, com valores de altura de plantas de 44,01 cm, 42,63 cm e 41,53 cm,
respectivamente.
À exceção da cultivar Manacapuru, o substrato com esterco ovino proporcionou
as menores médias de altura de plantas, e em todos os substratos a cultivar Belém
foi a que apresentou as menores médias. Para as cultivares Coari e Codajás, o
substrato cama de aviário foi o que proporcionou maiores médias de altura de
plantas. Já as cultivares Manacapuru e Belém obtiveram as maiores médias nos
substratos húmus de minhoca e torta de mamona, respectivamente. No substrato
cama de aviário, maior média foi encontrada para a cultivar Codajás, diferindo das
demais cultivares. Para os substratos esterco bovino, húmus de minhoca, esterco
ovino e adubação mineral, a cultivar Manacapuru apresentou a maior média de
altura de plantas. Não houve diferença estatística entre as cultivares para o
substrato torta de mamona.
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Tabela 2 - Valores médios para efeitos de substratos, cultivares e interação substrato x
cultivar na altura (cm) de mudas de cupuaçuzeiro em Belém-PA, 2010.
Substrato(1)
Cama de aviário
Esterco bovino
Húmus de minhoca
Torta de mamona
Esterco ovino
Adubação mineral
Média

Coari
42,30 Ba
34,22 Bb
35,48 Cb
40,50 Aa
31,61 Bb
41,64 Ba
37,87 C

Cultivar(1)
Codajás
Manacapuru
48,21 Aa
43,30 Bc
37,49 Ab
37,69 Ad
47,91 Ba
53,48 Aa
40,35 Ab
38,31 Ad
33,70 Bc
45,04 Ac
39,20 Bb
49,12 Ab
41,59 B
44,54 A

Média
Belém
36,02 Ca
32,75 Bb
33,17 Cb
37,95 Aa
30,25 Bb
35,53 Ca
34,33 D

42,63 a
35,63 c
44,01 a
39,17 b
35,04 c
41,53 a

(1)

Médias seguidas da mesma letra maiúscula, nas linhas, e, minúscula, nas colunas, não diferem
entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.

Assim como na altura de plantas, as maiores médias de diâmetro do caule na
altura do coleto foram obtidas com a utilização dos substratos húmus de minhoca
(8,37 mm para a cultivar Manacapuru), adubação mineral (8,12 mm para a cultivar
Manacapuru) e cama de aviário (7,93 mm para a cultivar Codajás), conforme Tabela
3. Novamente a cultivar Manacapuru foi a que apresentou maior média (7,67 mm),
diferindo estatisticamente das demais cultivares. As cultivares Coari e Belém
formaram o grupo com as menores médias. O grupo de substratos que apresentou
as maiores médias foi formado pelos substratos cama de aviário, adubação mineral,
húmus de minhoca e torta de mamona.
Ao avaliarem diâmetro do colo, altura e relação altura/diâmetro de mudas de
cupuaçuzeiro oriundas das cultivares Coari, Codajás e Manacapuru,
FRANCISKIEVICZ et al. (2013) concluíram que mudas da cultivar Manacapuru
apresentaram superioridade em relação as demais cultivares. Ainda com relação ao
diâmetro do caule, observa-se que a dispersão dos valores médios dos substratos
dentro de cada cultivar foi menor do que para a variável altura de plantas.
Comportamento semelhante foi observado por DIAS et al. (2010) em mudas de
mangabeira.
Tabela 3 - Valores médios para efeitos de substratos, cultivares e interação substrato x
cultivar no diâmetro (mm) de mudas de cupuaçuzeiro em Belém-PA, 2010.
Substrato(1)
Cama de aviário
Esterco bovino
Húmus de minhoca
Torta de mamona
Esterco ovino
Adubação mineral
Média

Coari
7,44 Aa
6,32 Ab
6,52 Bb
7,16 Aa
6,03 Cb
6,83 Ca
6,74 C

Cultivar(1)
Codajás
Manacapuru
7,93 Aa
7,62 Aa
6,54 Ab
6,80 Ab
7,85 Aa
8,37 Aa
7,26 Aa
7,19 Ab
6,78 Bb
7,92 Aa
7,48 Ba
8,12 Aa
7,34 B
7,67 A

Média
Belém
7,17 Aa
6,45 Ab
6,48 Bb
7,46 Aa
6,26 Cb
7,42 Ba
6,89 C

7,55 a
6,54 b
7,46 a
7,28 a
6,74 b
7,49 a

(1)

Médias originais seguidas da mesma letra maiúscula, nas linhas, e, minúscula, nas colunas, não
diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.
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Não houve diferença estatística entre as cultivares para os substratos cama de
aviário, esterco bovino e torta de mamona. Nas quatro cultivares estudadas, os
substratos foram agrupados em dois grupos. O diâmetro médio na altura do coleto
variou de 6,03 mm a 8,37 mm. Valores menores foram encontrados por SANTOS et
al. (2010a) em mudas de cupuaçuzeiro após 180 dias da repicagem, variando entre
5,11 mm e 5,75 mm. De acordo com DANIEL et al. (1997) e CAMARGO et al.
(2011), a característica diâmetro de colo é a mais indicada para inferir sobre a
capacidade de sobrevivência da muda no campo.
Em relação ao número de folhas, os substratos húmus de minhoca e adubação
mineral formaram o grupo com as maiores médias na cultivar Manacapuru (Tabela
4). Os substratos esterco bovino e ovino foram agrupados com as menores médias,
sendo que não houve diferença significativa entre as cultivares para o substrato
esterco bovino. O número médio de folhas para as cultivares Manacapuru e Codajás
foi o mesmo, sendo que para a cultivar Manacapuru, os substratos húmus de
minhoca e adubação mineral formaram o grupo com as maiores médias, enquanto
que para a cultivar Codajás, maiores médias foram obtidas pelo grupo formado pelos
substratos cama de aviário e húmus de minhoca. Já as cultivares Coari e Belém
formaram o grupo com as menores médias. Para a cultivar Coari, os substratos
cama de aviário e adubação mineral foram agrupados com as maiores médias,
enquanto que para a cultivar Belém, além desses, o substrato torta de mamona
também foi incluído.
Os valores médios do número de folhas variaram entre 6 e 10 folhas. SANTOS
et al. (2010a) obtiveram valores médios entre 4 e 7 folhas em mudas de
cupuaçuzeiro após 180 dias da repicagem. De acordo com PINTO et al. (2007), o
vigor das mudas é representado pelas variáveis altura da planta, diâmetro do caule e
número de folhas. Assim, de forma geral, observa-se que os substratos orgânicos
húmus de minhoca e cama de aviário apresentaram comportamento semelhante ao
com adubação mineral, proporcionando a formação de mudas mais vigorosas.
Resultados semelhantes foram obtidos por RODRIGUEZ et al. (2014), em que os
substratos à base de esterco de frango e húmus de minhoca foram os mais
eficientes no crescimento de mudas de camu-camu.
TRAZZI et al. (2013) concluíram que as mudas de teca produzidas com
substratos formulados com cama de frango apresentaram os maiores valores das
características analisadas. ARAÚJO et al. (2013) observaram que o substrato
preparado com húmus de minhoca foi o que proporcionou os maiores valores para o
crescimento inicial do mamoeiro e GOÉS et al. (2011) concluíram que a medida que
se aumentou a proporção de húmus de minhoca na formação do substrato, houve
uma melhoria no crescimento das mudas de tamarindeiro.
Os substratos à base de esterco bovino e ovino proporcionaram a formação de
mudas menos vigorosas. Esses resultados concordam com os obtidos por MAIA et
al. (2008) em que plantas de bamburral não apresentaram bom desempenho à
adubação com esterco bovino. Ao compararem quatro fontes de nitrogênio em
mudas de maracujazeiro amarelo, SANTOS et al. (2011) concluíram que o
tratamento contendo apenas esterco bovino apresentou menores valores para as
características avaliadas, com exceção para matéria seca da raiz. Segundo
SOBRINHO et al. (2010), a adição de esterco bovino ao solo interferiu
negativamente no desenvolvimento das mudas de mangabeira, cumbarueiro e
cagaiteira. Em mudas de jaqueira, MORAIS et al. (2012) verificaram que o aumento
das proporções de esterco bovino, caprino e ovino nos substratos afetou, linear e
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.10, n.18; p. 2947

2014

Tabela 4 - Valores médios para efeitos de substratos, cultivares e interação
substrato x cultivar no número de folhas de mudas de cupuaçuzeiro em Belém-PA,
2010.
Média
Cultivar(1)
Substrato(1)
Coari
Codajás Manacapuru
Belém
8,88
Ba
9,79
Aa
8,50
Bb
7,93
Ba 8,80 a
Cama de aviário
6,46 Ab
7,12 Ac
6,44 Ac
6,44 Ab 6,62 c
Esterco bovino
6,22 Bb
9,71 Aa
10,19 Aa
6,90 Bb 8,63 a
Húmus de minhoca
6,98 Bb
8,13 Ab
7,04 Bc
8,31 Aa 7,69 b
Torta de mamona
5,94 Bb
6,66 Bc
7,85 Ab
6,27 Bb 6,67 c
Esterco ovino
7,85 Ba
8,60 Bb
10,40 Aa
9,05 Ba 9,02 a
Adubação mineral
7,17 B
8,44 A
8,44 A
7,49 B
Média
(1)
Médias seguidas da mesma letra maiúscula, nas linhas, e, minúscula, nas colunas,
não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.
negativamente o crescimento das plantas, sendo que o substrato contendo o esterco
de ovino foi o menos prejudicial em relação aos demais. Observa-se comportamento
semelhante em relação as variáveis massa fresca (MFR) e seca da raiz (MSR), em
que maiores médias foram obtidas com o uso dos substratos húmus de minhoca,
esterco ovino e adubação mineral para a cultivar Manacapuru (Tabelas 5 e 6). Na
cultivar Codajás não houve diferença estatística entre os substratos em ambas as
variáveis analisadas. O mesmo ocorreu para a cultivar Belém na variável massa
seca da raiz (MSR).
Não houve efeito de cultivar somente para o substrato torta de mamona em
ambas as variáveis. Maior discrepância entre as médias foi encontrada no substrato
húmus de minhoca entre as cultivares Manacapuru e Coari, evidenciando assim a
superioridade da cultivar Manacapuru com o uso desse substrato. Vale observar
também que em todos os substratos avaliados, com exceção da torta de mamona, a
cultivar Manacapuru apresentou maior média em relação às demais cultivares. Em
mudas de cupuaçuzeiro transplantadas em saco de polietileno, SANTOS et al.
(2010b) verificaram que o peso médio inicial (30 dias) e o peso médio final (180 dias)
da massa seca da raiz foi de 0,385 g e 0,887 g, respectivamente.
Tabela 5 - Valores médios para efeitos de substratos, cultivares e interação substrato x
cultivar na massa fresca da raiz (g) de mudas de cupuaçuzeiro em Belém-PA, 2010.
Média
Cultivar(1)
Coari
Codajás
Manacapuru
Belém
47,36
Aa
31,15
Ba
49,24
Aa
38,49
Ba
41,56 a
Cama de aviário
24,19 Bb
21,89 Ba
42,67 Ab
15,58 Bb
26,08 b
Esterco bovino
16,95 Cb
34,40 Ba
60,24 Aa
33,47 Ba
36,27a
Húmus de minhoca
42,57 Aa
42,37 Aa
34,69 Ab
41,15 Aa
40,19 a
Torta de mamona
24,20 Bb
32,79 Ba
51,37 Aa
30,83 Ba
34,80 a
Esterco ovino
30,30 Bb
34,06 Ba
53,12 Aa
36,66 Ba
38,54 a
Adubação mineral
30,93 B
32,78 B
48,55 A
32,70 B
Média
(1)
Médias seguidas da mesma letra maiúscula, nas linhas, e, minúscula, nas colunas, não
diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.
Substrato(1)
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Tabela 6 - Valores médios para efeitos de substratos, cultivares e interação substrato x
cultivar na massa seca da raiz (g) de mudas de cupuaçuzeiro em Belém-PA, 2010.
Média
Cultivar(1)
Coari
Codajás
Manacapuru
Belém
10,63
Aa
7,06
Ba
14,02
Aa
9,40
Ba 10,27 a
Cama de aviário
6,32 Bb
6,81 Ba
12,40 Aa
4,41 Ba
7,49 a
Esterco bovino
4,44 Cb
7,60 Ba
17,36 Aa
7,08 Ba
9,12 a
Húmus de minhoca
11,11 Aa
10,29 Aa
8,96 Ab
10,15 Aa
10,13 a
Torta de mamona
5,96 Bb
8,04 Ba
15,16 Aa
9,18 Ba
9,59 a
Esterco ovino
6,96 Bb
8,96 Ba
13,52 Aa
8,96 Ba
9,60 a
Adubação mineral
7,57 B
8,13 B
13,57 A
8,20 B
Média
(1)
Médias seguidas da mesma letra maiúscula, nas linhas, e, minúscula, nas colunas, não
diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.
Substrato(1)

Para a variável massa fresca da parte aérea (MFPA), observou-se que o
substrato adubação mineral apresentou maior média, diferindo dos outros substratos
na cultivar Manacapuru (Tabela 7). Não houve diferença estatística entre os
substratos somente para a cultivar Belém. Os substratos torta de mamona e cama
de aviário apresentaram comportamento semelhante ao adubação mineral na
cultivar Coari e o substrato húmus de minhoca não diferiu do substrato com
adubação mineral na cultivar Codajás. Não houve efeito das cultivares para os
substratos cama de aviário e torta de mamona.
Tabela 7 - Valores médios para efeitos de substratos, cultivares e interação substrato x
cultivar na massa fresca da parte aérea (g) de mudas de cupuaçuzeiro em Belém-PA, 2010.
Média
Cultivar(1)
Substrato(1)
Coari
Codajás
Manacapuru
Belém
80,67 Aa
65,97 Ab
72,43 Ac
72,26 Aa
72,83 b
Cama de aviário
58,73 Ab
51,75 Bb
108,96 Ab
47,52 Ba
66,74 b
Esterco bovino
38,45 Cb
81,29 Aa
104,90 Ab
64,98 Ba
72,40 b
Húmus de minhoca
68,95 Aa
64,99 Ab
59,94 Ac
53,20 Aa
61,77 b
Torta de mamona
40,47 Bb
55,16 Bb
95,60 Ab
54,48 Ba
61,43 b
Esterco ovino
87,06 Ba
93,48 Ba
137,16 Aa
83,50 Ba 100,30 a
Adubação mineral
62,39 B
68,77 B
96,50 A
62,66 B
Média
(1)
Médias seguidas da mesma letra maiúscula, nas linhas, e, minúscula, nas colunas, não
diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.

Quanto à massa seca da parte aérea (MSPA), nota-se comportamento
semelhante à variável anterior (MFPA), em que a cultivar Manacapuru apresentou
maior média com o uso do substrato com adubação mineral (Tabela 8). No entanto,
esse substrato diferiu apenas dos substratos torta de mamona e cama de aviário na
cultivar citada. De maneira geral, observa-se que a variação dos substratos dentro
de cada cultivar foi menor do que para a variável MFPA, sendo que para as
cultivares Codajás e Belém, os mesmos não diferiram entre si. A cultivar
Manacapuru apresentou maiores médias em todos os substratos avaliados, com
exceção dos substratos cama de aviário e torta de mamona, sendo que nesses
substratos não houve efeito significativo de cultivar. Ao avaliarem o crescimento de
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mudas de cupuaçuzeiro com testes de comprimento da raiz e da parte aérea e da
massa seca da raiz e da parte aérea, FERREIRA et al. (2009) recomendaram os
substratos bioplant, bioclone, terra vegetal e areia, sendo que o substrato bioclone
mostrou-se melhor para o desenvolvimento das mudas.
Tabela 8 - Valores médios para efeitos de substratos, cultivares e interação substrato x
cultivar na massa seca da parte aérea (g) de mudas de cupuaçuzeiro em Belém-PA, 2010.
Média
Cultivar(1)
Substrato(1)
Coari
Codajás
Manacapuru
Belém
32,38 Aa
24,41 Aa
31,70 Ab
24,77 Aa
28,32 b
Cama de aviário
20,33 Bb
19,20 Ba
40,34 Aa
16,12 Ba
24,00 b
Esterco bovino
13,98
Bb
26,98
Ba
42,24
Aa
21,90
Ba
26,28 b
Húmus de minhoca
27,38 Aa
25,02 Aa
23,23 Ab
21,54 Aa
24,29 b
Torta de mamona
19,38 Bb
25,86 Ba
42,72 Aa
22,08 Ba
27,51 b
Esterco ovino
29,60 Ba
34,50 Ba
51,30 Aa
31,70 Ba
36,78 a
Adubação mineral
23,84 B
26,00 B
38,58 A
23,02 B
Média
(1)
Médias seguidas da mesma letra maiúscula, nas linhas, e, minúscula, nas colunas, não
diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.

CONCLUSÕES
Dentre os adubos orgânicos utilizados, a cama de aviário e húmus de minhoca
foram os que promoveram os melhores desenvolvimentos médios em mudas
enviveiradas de cupuaçuzeiro, tendo um comportamento similar à utilização de
adubação mineral.
As mudas procedentes de sementes das cultivares Manacapuru e Codajás
apresentaram desenvolvimento precoce, podendo ser priorizadas no preparo de
porta-enxerto do cupuaçuzeiro.
O uso do substrato húmus de minhoca na cultivar Manacapuru produziu mudas
mais vigorosas. As cultivares Coari e Belém apresentaram médias inferiores quanto
ao vigor das mudas, sendo indicados para ambas, os substratos cama de aviário e
torta de mamona.
As variáveis altura da planta, diâmetro do colo e número de folhas foram as
mais sensíveis em discriminar a influência dos substratos no preparo de mudas pé
franco de cupuaçuzeiro.
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