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ERECTIFOLIUS L.B. SM.) AO REGIME HÍDRICO, SOB CULTIVO EM SISTEMAS
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INTRODUÇÃO

A água é um composto qúımico essencial e primordial para
a vida das plantas, animais e de todo ser vivo sobre a
terra. Cumpre funções muito importantes, através da in-
teração com muitos componentes como determinação do
clima das diferentes regiões da terra, produtividade dos cul-
tivos, produção pecuária e vida das pessoas.

Na maior parte das zonas tropicais a distribuição de chu-
vas dentro do ano é muito mais variável que a evaporação,
devido a conversão de contendo h́ıdrico do solo que são de-
terminados pelas taxas de precipitação (Arias, 1986)

As caracteŕısticas climáticas da região norte do Brasil se
constituem em um fator de forte influência nas condições
de sobrevivência das plantas. A variação natural das chu-
vas, da temperatura e de outras condições que condicionam
a produção agŕıcola é um dos maiores problemas para os
agricultores.

O nordeste paraense apresenta clima sazonal, com duas
estações, uma chuvosa outra menos chuvosa, mas com
duração variável (Bastos, 1987). Nessas condições, a veg-
etação arbórea, arbustiva, subarbustiva e herbácea apre-
senta capacidade de se adaptar, desenvolver e se estabelecer
satisfatoriamente em plantios solteiros e como cultura inter-
calar em plantações florestai

Dentre esses vegetais destaca - se o curauá (Ananas erecti-
folius L.B. Sm.), planta terrestre da famı́lia bromeliaceae,
monocotiledônea, herbácea, rizomatosa, de sistema radicu-
lar fasciculado e superficial (Medina, 1959). No estado do
Pará, o cultivo vem se expandindo com destaque aos mu-
nićıpios de Bragança, Santarém e, atualmente ocorre uma
expansão no munićıpio de Santo Antônio do Tauá, Mojú,
Ponta de Pedras e Vigia e Aurora do Pará (Cordeiro, 2008).

Em plantios agroflorestais, onde há grande aporte de
matéria orgânica proveniente de folhas, flores e sementes,
o acúmulo de água das chuvas nas bromélias favorece a
decomposição desse material, disponibilizando nesta água

os nutrientes necessários à sobrevivência destas bromélias
que são absorvidas pelas próprias folhas (Nadkarni, 1984).
Assim, Rocha et al., 2004) enfatizaram que as bromélias
plantadas em associação com espécies florestais assumem
um papel fundamental na ecologia das florestas. provi-
denciando abrigo, local de reprodução e alimentação de
inúmeras espécies de insetos, moluscos, anf́ıbios, pequenos
mamı́feros e outros animais inset́ıvoros, além de algas con-
tinentais que, sem estas bromélias, não sobreviveriam.

OBJETIVOS

Dada as diferentes funções que a água sobre as exerce plan-
tas e as diferentes condições aonde a planta vem sendo cul-
tivada, o trabalho teve como objetivo avaliar respostas mor-
fofisiológica da dinâmica foliar de curauá ao regime h́ıdrico,
sob cultivo em sistemas agroflorestais.

MATERIAL E MÉTODOS

Caracteŕısticas da Área de Estudo

O trabalho foi conduzido na área do projeto de recuperação
de áreas degradadas da empresa Tramontina Belém S.A, lo-
calizada no munićıpio de Aurora do Pará. O campo exper-
imental fica situado entre as coordenadas 2010’00”latitude
sul e longitude 47032’00” W.

O solo é classificado como latossolo amarelo, de textura
areno - argiloso, possuindo baixo teor de matéria orgânica
e baixo pH (Cordeiro, 1999). Possui relevo plano a suave-
mente ondulado inserido no planalto rebaixado do Ama-
zonas. O tipo de clima predominante na região de acordo
com a classificação de é Br A’a, sendo tropical úmido
(Thornthwaite, 1948). Conforme registros da empresa (2000
- 2008) a precipitação anual mı́nima ocorreu no ano de 2000
com 631 mm e a máxima de 2.390,31 no ano de 2007 mm;
as temperaturas mı́nimas e máximas oscilaram entre 210C
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e 350C, sendo que a média do mês mais quente foi de 350C
e umidade em torno de 74%.

Delineamento Experimental
O ensaio foi implantado seguindo o delineamento ex-
perimental foi o de blocos ao acaso com arranjos em
parcelas subdivididas com quatro tratamentos e qua-
tro repetições por tratamento. Foram utilizados os
seguintes componentes nos arranjos de sistemas agroflo-
restais: (C) curauá, ((em)Ananas erectifolius(/em));
(P) paricá ((em)Schizolobium parahyba var. amazon-
icum(/em)); (F)freijó ((em)Cordia goeldiana(/em)); (M)
mogno ((em)Swietenia macrophylla(/em)). Sendo definidos
os seguintes arranjos de componentes: (i) (C+P+F+M); (ii)
(C+P+F); (iii) (C+P); (iv)-(C) homogêneo. O tamanho de
cada parcela foi de 18 m x 24 m com quatro repetições por
tratamento, perfazendo um total de 16 parcelas e 6.912 m2
de área experimental.

Coleta dos Dados e Análise Estat́ıstica
Os dados de precipitação diários foram registrados na
estação da empresa que se localiza a cerca de 1000m da
área do experimento. Para fins de se estabelecer relações
entre as medidas de crescimento e fator precipitação, optou
- se por adotar o balanço h́ıdrico obtido pela média acu-
mulada dos excessos e/ou deficiências h́ıdricas ocorridos em
cada peŕıodo de coleta de dados.
As avaliações da dinâmica foliar constaram avaliações do
numero de folhas, do comprimento destas e a emergência
de rebentos. O ensaio foi conduzido entre os peŕıodos de
janeiro de 2002 a julho de 2005, com intervalos semestrais
(peŕıodo [P]), centrados nos meses de janeiro de julho, corre-
spondendo a seis peŕıodos de avaliação. Neste intervalo de
tempo a precipitação anual oscilou entre 1.721mm.ano - 1

(ano de 2005) e 2.328mm.ano - 1 (ano de 2003). Valores
individuais de surgimento de folhas novas e incremente de
comprimento da lamina foliar foram tomados nestes inter-
valos.
O ensaio constitui - se da avaliação periódica de 90 plantas
em cada um dos três blocos utilizados, como controle - local.
Os dados foram analisados por meio de análise de variância
com medidas repetidas no tempo (Repeatead Measures
ANOVA) e os valores médios, acrescidos dos valores de
desvio padrão, foram ordenados segundo o teste de Schaffé.
Em ambos os casos foram utilizados o ńıvel de significância
de 5% ( α=0,05).
A associação entre os valores periódicos de incremento do
numero de folhas e comprimento desta foram assinalados
por meio do uso de correlação não - paramétrica entre os
valores de incremento e a precipitação acumulada em inter-
valos temporais entre 1, 2, 3, 4, 5 e 6 meses anteriores a
avaliação. Neste caso foi adotado o ńıvel de significância
de 10% ( α=0,10). As análises foram conduzidas com o
auxilio da planilha eletrônica Excel e do pacote estat́ıstico
Statistica

RESULTADOS

O número de folhas aos 6 meses, foi distinto (p <0,05) en-
tre os arranjos de cultivo de curauá, sendo que o cultivo
homogêneo apresentou o menor numero de folhas (7,9 ±3,5
folhas), enquanto que os maiores valores foram assinalados

nos arranjos (C+P+F+M) (13,6 ±4,9 folhas) e (C+P) (12,7
±3,7 folhas). O arranjo (C+P+F) apresentou valores inter-
mediários (10,4 ±3,6 folhas).

Com relação ao comprimento das folhas aos 6 meses,
a ordenação apresentou uma certa distinção, em que os
maiores valores foram assinalados no arranjo (C+P+F)
(30,4 ±7,5cm), seguido dos arranjos (C+P) (24,1 ±8,6cm)
e (C+P+F+M) (23,7 ±6,6cm), entretanto, o (C) manteve
o menor valor de comprimento da folha (15,9 ±6,5cm).

Os padrões de incremento de folhas foram semelhantes en-
tre o cultivo homogêneo (C) [P(6 - 12) 8f.; P(12 - 18) 9,1
f.; P(18 - 24) 7,8 f.; P(24 - 30) 3,2 f.; P(30 - 36) 3,5 f.] e
os arranjos (C+P) [P(6 - 12) 4,8 f.; P(12 - 18) 8,6 f.; P(18
- 24) 7,3 f.; P(24 - 30) 3,1 f.; P(30 - 36) 4 f.] e (C+P+F)
[P(6 - 12) 5,5 f.; P(12 - 18) 10,6 f.; P(18 - 24) 5,6 f.; P(24 -
30) 0,4 f.; P(30 - 36) 4,7 f.], os quais apresentaram máximo
de incremento no peŕıodo entre o 120 e o 180 meses. Já o
arranjo (C+P+F+M) [P(6 - 12) 4,3cm; P(12 - 18) 8,2cm;
P(18 - 24) 10,1cm; P(24 - 30) 0,9cm; P(30 - 36) 0,7cm] ap-
resentou um máximo de incremento no peŕıodo entre o 180

e o 240 meses.

Diferentes padrões em cada um dos arranjos foram assinal-
ados, onde em (C) [P(6 - 12) 18,1cm; P(12 - 18) 17,5cm;
P(18 - 24) 17,6cm; P(24 - 30) 10cm; P(30 - 36) 11,2cm] os
maiores elongamentos ocorreram entre os peŕıodos do 6 -
120 meses e entre o do 18 - 240 meses. Enquanto que no
arranjo (C+P) [P(6 - 12) 14,9cm; P(12 - 18) 27,8cm; P(18 -
24) 25cm; P(24 - 30) 10,9cm; P(30 - 36) 11,7cm] os maiores
elongamentos foram assinalados no meio do ciclo em um in-
tervalo comparativamente mais curto do que o restante dos
arranjos, entre o 12 - 180 meses e o 18 - 240 meses.

O arranjo (C+P+F+M) [P(6 - 12) 9,6cm; P(12 - 18)
19,2cm; P(18 - 24) 21,4cm; P(24 - 30) 10,8cm; P(30 - 36)
11,2cm] foi o único caso que apresentou um padrão semel-
hante a um outro arranjo, no caso (C+P), onde a distinção
entre estes se refere aos menores valores de elongamento
foliar no arranjo (C+P+F+M).

Já o arranjo (C+P+F) [P(6 - 12) 2,9cm; P(12 - 18) 25 cm;
P(18 - 24) 22,6cm; P(24 - 30) 20,2cm; P(30 - 36) 4 cm] ap-
resentou um padrão mais distinto com uma muito pequena
taxa de elongamento no primeiro peŕıodo, uma taxa bas-
tante elevada nos peŕıodos subseqüentes 120 - 180 meses e
180 - 240 meses, com uma imediata e acentuada redução no
elongamento.

Os padrões de associação entre o regime acumulado de pre-
cipitação e o incremento de folhas e o elongamento destas
apresentou de uma forma geral, correlação positiva, mas so-
mente uma pequena parcela destas associações apresentou
significância. Têm sido descritos na literatura que entre as
bromélias a sazonalidade das estações chuvosa e seca influ-
encia grandemente no padrão de floração e afeta a produção,
bem como a viabilidade das sementes e o sucesso da ger-
minação (Wright & Calderon 1995; Benzing 2000).

A precipitação do mês ou a precipitação acumulada de 02
meses apresentou associação positiva com incremento de fol-
has no arranjo (C+P+F+M), bem como com o elongamento
de folhas no arranjo (C+P+F).

Já a precipitação acumulada de 03 meses apresentou asso-
ciação positiva com a média de incremento de folhas en-
tre todos os arranjos e especificamente com os arranjos
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(C+P+F) e (C+P). Esta também apresentou associação
com o elongamento no arranjo (C+P), enquanto que a pre-
cipitação acumulada nos 05 ou 06 meses apresentou asso-
ciação positiva com o elongamento das folhas no arranjo
(C).

Em todos os sistemas é posśıvel verificar que os valores de
comprimento e número de folhas encontradas para o curauá
corroboram a capacidade de resposta plástica desta espécie,
especialmente quando associado ao regime h́ıdrico.

CONCLUSÃO

As respostas morfofisiológicas das plantas de curauá apre-
sentam relação direta com as variações do regime h́ıdrico, o
que resulta em maior número e comprimento de folhas nas
plantas quando utilizadas em sistemas agroflorestais.

A taxa de alongamento das folhas segue um comporta-
mento estacional, sendo mais elevada nos meses de maior
precipitação.

(Trabalho financiado pela Fundação de Aparo a Pesquisa do
Estado do Pará - FAPESPA, através do PPAPE - 017/2008)
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em śıtios degradados sob diferentes regimes de preparação
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