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INTRODUÇÃO 

O sistema de agricultura itinerante tem sido praticado por séculos na Amazônia, e o uso 

temporário da terra é seguido por um período de pousio até que esta possa ser novamente queimada para 

um novo ciclo de cultivos. Uma estratégia para manejar os sistemas de produção com recursos naturais 

existentes nas propriedades rurais é, a adoção da das técnicas de adubação verde, especialmente em solos 

tropicais deficientes em fósforo (Chada & De Polli, 1988). A adubação verde consiste na deposição no solo 

de biomassa vegetal não decomposta de planta produzida ou não no local, preferencialmente uma 

leguminosa, para recuperação ou preservação da terra, promovendo melhorias físicas, químicas e biológicas 

para o solo (Fávero et al., 2000). As leguminosas, (Fabaceae), são plantas preferenciais para adubação 

verde pelos benefícios decorrentes da simbiose com bactérias do grupo dos rizóbios que permitem a fixação 

biológica de N2, em formas fixadas de amônio (NH4
+), processo que ocorre no interior de nódulos 

radiculares. Estes compostos nitrogenados fixados são exportados para outras partes da planta, 

especialmente para as regiões de crescimento (Franco & Souto, 1984). 

Na Amazônia há mais de 1.241 espécies de leguminosas, classificadas 

taxonomicamente em 148 gêneros (Silva et al., 1989), portanto, muitos gêneros de leguminosas nodulíferas 

foram pouco investigados. A pesquisa científica tem dado atenção à seleção de espécies de leguminosas 

para emprego como adubo verde nas pequenas propriedades e é possível que muitas leguminosas tenham 

boa adaptação aos solos locais, efetuando a simbiose natural com rizóbios presentes na população natural 

de microrganismos do solo. Tal fato contribui para aumento de pesquisa experimental voltada para 

condições edafoclimáticas locais, como uma alternativa para a expansão de cultivos de espécies ainda não 

domesticadas. 

A espécie Abrus pulchellus Thwaites subsp. tenuiflorus (Benth.) Verdc, é uma planta 

lianescente de crescimento indeterminado, encontrada entremeada na vegetação baixa de áreas abertas das 

savanas de Roraima e conhecida popularmente como jiquiriti, olho de pombo, tento pequeno e tentozinho. A 

distribuição geográfica da espécie inclui vários países da África e Madagascar no Oceano Índico, tendo sido 

também encontrada na Colômbia e Brasil (Roskov et al., 2010). As espécies deste gênero são comumente 

consideradas venenosas pela presença da proteína abrina nas sementes. 
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OBJETIVOS 

Avaliar o desenvolvimento e nodulação natural de olho de pombo (Abrus pulchellus 

subsp. tenuiflorus) em solos da Amazônia Central, esclarecendo a necessidade de inoculação com rizóbios 

eficientes e selecionados. 

 

METODOLOGIA 

Este estudo experimental foi desenvolvido no Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia – CPCA-INPA, no Campus do INPA V-8, em Manaus, AM, entre os meses de agosto de 2009 a 

fevereiro de 2010. A espécie estudada foi o olho de pombo (Abrus pulchellus subsp. tenuiflorus) procedente 

da Ilha de Maracá, em RR, cultivada e acompanhada até a frutificação na Estação Experimental de Hortaliças 

do INPA. Para prospecção da eficiência de populações nativas de rizóbios, compatíveis em solos da 

Amazônia Central, foram pesquisadas quatro classes de solo, uma delas em duas situações de exploração: 

Latossolo Amarelo sob floresta natural (Floresta) amostrada em floresta equatorial úmida de terra firme, na 

Estação Experimental de Fruticultura Tropical do INPA, localizada na BR 174, km 45 e Latossolo Amarelo sob 

exploração pecuária (Pastagem) obtido na FUCADA, no Distrito Agropecuário da SUFRAMA. Foi também 

avaliado um Espodossolo (Campina) coletado em ambiente de Campinarana na BR 174, na Reserva Biológica 

de Campina do INPA, um Argissolo Vermelho Amarelo (Argissolo) obtido na Estação Experimental de 

Hortaliças, no Km 14 da rodovia AM 010, coletado em área sob sistemas agroflorestais e um solo Gley 

Pouco Húmico (Várzea) coletado em área de várzea, explorada com agricultura, na Estação Experimental do 

Ariaú, nas margens do rio Solimões, município de Iranduba, AM. Cada solo constituiu um tratamento. Por 

ocasião da coleta, os solos foram obtidos do horizonte A (0-20 cm de profundidade), e após destorroamento 

e secagem à sombra foram peneirados (malha 2 cm) e posteriormente distribuídos em recipientes plásticos 

com capacidade para 1 kg de solo. Antecedendo a instalação dos experimentos, uma amostra de cada solo 

foi separada para determinação de suas propriedades químicas que foram efetuadas no Laboratório 

Temático de Solos e Planta do INPA, segundo metodologia proposta por EMBRAPA, 1997. Para correção da 

fertilidade do solo foi aplicada uma adubação básica constituída por: 200 kg/ha de P2O5 na forma de 

superfosfato triplo, 100 kg/ha de K2O na forma de cloreto de potássio, 500 kg/ha de calcário dolomítico, 

além de 1 mL/kg de solução líquida com micronutrientes. A semeadura foi efetuada em sementeiras 

preenchidas com areia, empregando-se casca de arroz como cobertura de semeio e praticada irrigação 

diária para manter os níveis de umidade do substrato. A repicagem para os vasos foi praticada após a 

emissão de folhas definitivas das plântulas, utilizando-se a técnica de raízes nuas, mantendo-se uma planta 

por vaso. A colheita foi efetuada quando as plantas apresentaram características adequadas ao plantio 

definitivo, aos 84 dias. Nesta ocasião foi medido o comprimento do caule e diâmetro do colo da planta e 



Desenvolvimento e Nodulação Natural de Olho de Pombo (Abrus Pulchellus subsp. Tenuiflorus) em Solos da Amazônia Central 

Anais do I Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. 4 

esta foi separada em raízes e parte aérea. Os nódulos presentes foram contados e a biomassa da parte 

aérea, raízes e nódulos foi seca a estufa à 65ºC por 72 h. O N-foliar da parte aérea foi determinado por 

digestão ácida pelo método de Kjehdal, modificado, no Laboratório Temático de Solos e Plantas do INPA. Os 

valores do N-foliar foram utilizados no cálculo de N-total acumulado nas plantas. O delineamento 

experimental adotado foi do tipo inteiramente casualisado, com 5 tratamentos (solos) e 10 repetições, 

totalizando 50 unidades experimentais. Para efeito de análise, dados de contagem do número de nódulos 

foram transformados para √
x + 0,01

. Dados do N-foliar (%) foram transformados para arco-seno da √
x + 0,01

. A 

análise estatística dos resultados foi feita com o programa estatístico Estat empregando-se o teste de Tukey 

para comparações entre médias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As mudas de Abrus pulchellus subsp. tenuiflorus apresentaram boa sobrevivência e por 

ocasião da colheita apresentavam boas condições para o plantio definitivo. Os resultados obtidos para as 

medidas em comprimento do caule e diâmetro do colo das plantas, matéria seca total, número dos nódulos, 

nitrogênio total acumulado na parte aérea e teor de nitrogênio foliar estão apresentados na Tabela 1. 

Foi observado que o crescimento em comprimento de caule de Abrus pulchellus subsp. 

tenuiflorus foi favorecido nos solos Gley Pouco Húmico e Latossolo Amarelo coletado sob Floresta. Nestes 

solos, as mudas de Abrus atingiram respectivamente uma média de 149,0 e 144,2 cm de comprimento aos 

84 dias após o transplantio, superando o crescimento observado nos demais solos e junto com as plantas 

crescidas no solo Argissolo puderam expressar seu crescimento lianescente. O diâmetro do colo das mudas 

também foi favorecido pelo solo Gley P.H., onde as mudas com 1,3 mm de diâmetro foram superiores ao 

observado nos outros solos, que apresentaram valores médios de 1,2 mm para L.A. Floresta e Argissolo 

Vermelho Amarelo e 1,0 mm para Espodossolo e Latossolo Amarelo coletado sob Pastagem, como pode ser 

observado na Tabela 1. O parâmetro matéria seca total demonstra o melhor desenvolvimento no solo Gley 

P.H., seguido dos tratamentos L.A. Floresta e Argissolo V.A., que também se apresentaram eficientes para o 

desenvolvimento desta espécie, enquanto que as baixas médias obtidas com os solos L.A. Pastagem e 

Espodossolo indicam que não se adaptou a estes tipos de solos. Esta espécie apresentou nodulação natural 

em três solos sendo que o solo Gley P.H. apresentou maior número de nódulos com média de 39 nódulos, 

seguido pelo solo Argissolo V.A. com média de 5 nódulos. No solo Espodossolo a nodulação foi considerada 

baixa, com média de 1 nódulo por muda. 
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Tabela 1. Médias do comprimento do caule, diâmetro do colo, matéria seca total, número de nódulos, 
nitrogênio total acumulado na parte aérea e teor de nitrogênio foliar de Abrus pulchellus subsp. 

tenuiflorus após 84 do transplantio em cinco solos da Amazônia Central.*1 

 

Solos 
Comprimento 

do caule (cm) 

Diâmetro 

do colo 

(mm) 

Matéria 

seca total 

(mg) 

Número de 

nódulos 

Nitrogênio 

foliar (%) 

N-total na 

parte aérea 

(mg/planta) 

L.A. Floresta 144,2 a 1,2 ab 630 ab 0 b 3,20 a 16,5 b 

Espodossolo 53,6 b 1,0 c 70 c 1 b 3,19 a 1,7 c 

Gley P.H. 149,0 a 1,3 a 740 a 39 a 2,94 a 22,7 a 

L.A. Pastagem 56,4 b 1,0 c 120 c 0 b 3,17 a 3,5 c 

Argissolo V.A. 118,2 ab 1,2 ab 560 b 5 b 3,22 a 14,8 b  

Teste F 5,82** 5,59** 53,70** 30,73** 1,27ns 65,90** 

Média geral 104,3 1,1 420 9 3,14 11,8 

*1  Argissolo V.A. - Argissolo Vermelho Amarelo; Gley P.H. – Gley Pouco Húmico; L.A. – Latossolo Amarelo.  

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

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

 

As determinações realizadas para o nitrogênio foliar e total de Abrus indicam um bom 

acúmulo de N na parte aérea das plantas, com média observada de 3,14 %, e que a maior concentração de 

nitrogênio total foi verificada no solo Gley Pouco Húmico. Este acúmulo de nitrogênio na parte aérea da 

planta pode estar relacionado com outros mecanismos de fixação de nitrogênio já que mesmo em solos em 

que não foram observados nódulos não houve diferenças significativas entre tratamentos para esta variável. 

Quanto ao Nitrogênio total, o solo da várzea favoreceu seu acúmulo na planta significativamente a 1 % de 

probabilidade, comparada aos outros solos. Outros trabalhos têm apontado uma elevada diversidade 

microbiana nos solos da várzea, como observado neste experimento. As informações obtidas permitem 

prever a necessidade de inoculação das plantas na classe dos Latossolo, sob cobertura de floresta ou 

pastagem, para que os benefícios da Fixação Biológica de Nitrogênio tenham sua expressão potencializada. 
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CONCLUSÕES 

A espécie Abrus pulchellus subsp. tenuiflorus apresentou boa adaptação, 

desenvolvimento e nodulação natural em solo Gley Pouco Húmico, da várzea do rio Solimões, o mesmo 

ocorrendo para a classe de Argissolo Vermelho Amarelo e Espodossolo. Secundariamente houve também 

nodulação em menor grau nas amostras provenientes da Classe dos Espodossolos e Argissolo Vermelho 

Amarelo. 

Foi identificada uma necessidade de inoculação desta espécie na classe dos Latossolos, 

sob floresta natural ou pastagem, pela baixa presença de estirpes nativas compatíveis nestes solos.  
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