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RESUMO

A Amazônia apresenta inúmeras espécies nativas de plantas frutíferas que apresentam potencial tecnológico e nutricional, e que seus resíduos, 
como cascas e sementes, são na maioria das vezes descartados inapropriadamente, gerando mais resíduos para o meio ambiente.  Muitos destes 
rsíduos vegetais descartados poderiam ser explorados para produção de substratos para compostagem. A obtenção de mudas pela utilização de 
substrato é uma prática comum na produção de hortaliças, pois os produtores almejam plantas vigorosas e bem desenvolvidas. Para que isto seja 
conseguido, o substrato deve ser provido de boas características físicas, químicas, biológicas e sanitárias para obtenção de mudas de qualidade. O 
presente trabalho teve por objetivo avaliar o efeito das cascas de Tucumã (Aristrocaryum aculeatum), no crescimento e germinação de plântulas 
de feijão-caupi (Vigna unguiculata). Cascas de tucumã foram trituradas até obter um material pulverizado, o qual foi misturado com adubo 
orgânico comercial (Adubos do Amazonas). As proporções preparadas foram as seguintes: 1:5 cascas:adubo g/g (Tratamento 1); 1:10 
cascas:adubo g/g (Tratamento 2); 1:50 cascas:adubo g/g (Tratamento 3); e o tratamento controle consistiu no adubo comercial. Os substratos 
foram separados em copos plásticos com 50 g de substrato/copo para posteriores etapas experimentais. Sementes de feijão caupi (Vigna 
unguiculata) foram cultivadas em quatro diferentes tratamentos, com 50 repetições de cada. O experimento foi realizado na temperatura de 25 
oC com 14 horas de fotoperíodo. Os parâmetros de crescimento da parte aérea foram analisados nos períodos de 4, 8 e 12 dias, o comprimento 
da radícula foi mensurado após 12 dias de experimentação. Os experimentos foram repetidos três vezes e foi obtido o índice de germinação das 
sementes cultivadas em cada tratamento. Os dados foram analisados por análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey, com significância de 
95%. Os resultados obtidos da avaliação dos efeitos da casca de tucumã foram analisados para cada parâmetro do crescimento de Vigna 
unguiculata para determinar se os tratamentos com casca de tucumã interferiam nas dimensões e taxas de germinação do cultivar selecionado.  
Na fase I (primeira germinação) entre os dias 4 a 12, os tratamentos não apresentaram diferença estatística quanto ao comprimento da parte 
aérea (P > 0,05). Na fase II (segunda germinação) houve diferenças estatísticas entre Controle (adubo),  e Trat 2 (1:10) e Controle (adubo), 
tratamento 3 (1:50) (P = 0,0246), sendo que o controle apresentou maiores valores do comprimento da parte aérea. Na fase III (terceira 
germinação), o tratamento 1 apresentou maior valor do comprimento da parte aérea, com diferenças significativas entre as plântulas do grupo 
Controle (P = 0, 0003). O tratamento 1 também apresentou maior taxa de germinação na segunda fase (32%) e terceira fase (64%), observando-se 
um aumento significativo para produção do feijão-caupi. Este trabalho apresenta resultados preliminares quanto ao potencial da utilização das 
cascas de tucumã, uma importante fruta amazônica, resultando no melhor aproveitamento dos nutrientes do próprio solo, de maneira gradativa 
e continua, resultando em maior equilíbrio nutricional para a cultura.
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