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Resumo: Guazuma ulmifolia Lam (mutamba) é uma espécie heliófita, semidecídua, 

sendo uma importante espécie pioneira utilizada em processos de reflorestamento, uso 

medicinais tradicionais, forragem e pastagens, sua madeira é definida como pouco 

resistente, sendo mais empregada em caixotaria, marcenaria entre outros. Contudo, as 

informações sobre a Guazuma ulmifolia Lam são escassas, e com poucas publicações 

para o meio científico, potencializando o interesse pela informação sobre essa espécie. 

O objetivo desse trabalho foi caracterizar os efeitos de diferentes práticas silviculturais 

sobre o crescimento e qualidade a madeira da mutamba. As árvores foram obtidas de 

um plantio experimental no qual estavam distribuídas em três tratamentos: testemunha, 

adubação convencional e inoculação com fungos micorrízicos arbusculares. Foram 

selecionadas aleatoriamente cinco árvores de Guazuma ulmifolia de cada tratamento, 

das quais foram obtidos discos com 5cm de espessura a 1,30m do solo de cada árvore. 

Observou-se que as árvores do tratamento controle e adubação química apresentaram 

maiores valores de densidade básica, o tratamento com adubo apresentou árvores com 

maior altura total, enquanto as árvores com FAMs apresentaram menor densidade e 

menor altura total e no Diâmetro e Altura do Peito (DAP) não foi observado diferenças 

significativas. Foi possível observar que os indivíduos que foram inoculados com 

fungos micorrízicos não obtiveram o resultado esperado. 
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GROWTH AND PROPERTIES OF Guazuma ulmifolia WOOD (MUTAMBA) 

UNDER DIFFERENT FOREST TREATMENTS 
 

 

Abstract: Guazuma ulmifolia Lam (mutamba) is a semi-deciduous, heliophytic type, 

being a pioneer species used in reforestation, medicated use, forage and pasture 

processes, its wood is defined as poorly resistant, being more used in crate, joinery and 

others. However, information about Guazuma ulmifolia Lam has been very scarce, and 

with few publications for the scientific community, increasing the interest for 

information about this species. The objective of this work was to characterize the 

effects of different silvicultural practices on the growth and quality of mutamba wood. 

The trees were obtained from an experimental planting in which they were distributed in 

three treatments: control, conventional fertilization and inoculation with arbuscular 
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mycorrhizal fungi. Five Guacuma ulmifolia trees were randomly excluded from each 

treatment, from which 5cm thick discs were constructed at 1.30m from the soil of each 

tree. It was observed that the control and chemical fertilization trees presented higher 

values of basic density, the fertilizer treatment presented trees with higher total height, 

while the trees with FAMs presented lower density and lower total height and in 

Diameter and Chest Height (DAP) no significant differences were observed. 
 

It was observed that the individuals were inoculated with mycorrhizal fungi did not 

obtain the expected result. 
 

 

Keywords: mycorrhizal fungi, chemical fertilization, basic density. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Guazuma ulmifolia Lam pertence à família Sterculiacea, ocorre na forma de 

arvoreta ou árvore, alcançando 8m a 16m de altura. É uma espécie heliófita, 

semidecídua, pioneira, característica de formações secundárias, ocorrendo em toda a 

América Latina (LORENZI, 1992; BARBOSA e MACEDO, 1993).  

A madeira de G. ulmifolia é comumente empregada em caixotaria e marcenaria, 

além disso, a espécie tem sido direcionada para diversas utilizações, como (1) medicina 

tradicional, (2) recuperação de áreas degradadas e (3) espécie forrageira em pastagens 

como alternativa sustentável para alimentação do gado e aumento da atividade pecuária 

(CARVALHO, 2007).  

Devido às informações a respeito das propriedades da madeira da espécie serem 

limitadas e pouco representativas da diversidade de ambientes de ocorrência, a madeira 

de G. ulmifolia é comumente empregada para confecção de produtos com baixo valor 

agregado. Apesar disso, Moura et al (2017) analisando as propriedades físicas da 

madeira de G. ulmifolia verificaram baixa densidade, propriedade semelhante ao de 

Schizolobium parahyba var. amazonicum – Paricá (SILVA et al., 2016) utilizado para 

a produção de painéis. 

Ainda assim, são escassas as pesquisas que evidenciam sua representatividade 

botânica e seu potencial econômico, principalmente informações que destaquem o efeito 

do crescimento de diferentes práticas silviculturais sobre a qualidade da madeira da 

espécie.  

Sabendo que as alterações nas condições de crescimento devido diferentes 

práticas silviculturais são frequentemente associadas alterações nas propriedades da 

madeira, esse trabalho teve como objetivo entender o efeito da adubação química e da 
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inoculação com Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMAs) sobre a densidade, altura e 

incremento em diâmetro da madeira de Guazuma ulmifolia. 

  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

As árvores utilizadas foram coletadas no plantio experimental do Projeto Biomas 

através da parceria entre a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), com apoio do Núcleo de 

Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará, instalada na fazenda Cristalina em 

São Domingos do Araguaia- PA (48°28’57,46"W, 5°36’21,87"S).  

O experimento foi implantado em uma área de 3.686 m2, no qual foram 

plantadas  441 mudas de Guazuma ulmifolia distribuídas em três tratamentos (tabela 1): 

testemunha, adubação convencional (química) e inoculação com fungos micorrízicos 

arbusculares.  

Tabela 1. Procedimento de estabelecimento dos tratamentos no plantio. 

Métodos de silviculturais empregados Testemunha Adubação* 
Inoculação 

FMAs** 

Roçagem da área X X X 

Aração e gradagem X X X 

Calagem no plantio  X  

Coveamento e adubação  X  

Inoculação com fungos micorrízicos 

arbusculares (FMAs) 
  X 

Coroamento X X X 

Controle de formigas X X X 

Replantio de mudas perdidas até 30% X X X 
*No plantio foi utilizado adubação na cova de 100g/planta de festilizante Yoorin e 60g/planta de NPK 

10x28x20. Também foram realizadas adubações periódicas de cobertura com 100g/planta da formação 

citada de NPK três vezes por ano durante o período chuvoso. 

**Após o plantio as modas foram inoculada com uma mistura de FMAs de esporos de Glomus Clarum e 

Glomus Etunucatum. A escolha dessa espécie se deu devido sua rusticidade e capacidade de colonização 

micorrízica.*  

Foram obtidos os valores de diâmetro a 1,30 m do solo (DAP) e altura total das 

árvores do plantio. Foram então selecionadas aleatoriamente cinco árvores de Guazuma 

ulmifolia de cada tratamento, das quais foram obtidos discos com 5 cm de espessura a 

1,30 m do solo de cada árvore. Os discos foram desdobrados em corpos de prova com 

dimensão de 2 cm x 2 cm x 5 cm (direção tangencial, radial e longitudinal 

respectivamente) e determinou-se a densidade básica da madeira seguindo 
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procedimento de ensaio estabelecido pela NBR 11941 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, ABNT, 2003). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos resultados apresentados na figura 1, foi possível constatar que a 

espécie G. ulmifolia apresentou diferenças significativas na densidade básica da madeira 

e na altura total sob efeito dos tratamentos FMAs e controle.  

Figura 1. Comparação das médias para altura total, DAP e densidade básica entre os 

tratamentos avaliados de G. ulmifolia. Letras diferentes indicam diferença estatística (p 

< 0.05). 

 

De acordo com os resultados o efeito do tratamento com FMAs na densidade 

básica foi inferior (0,39 g.cm-3), apresentando diferenças estatísticas significativas em 

relação ao tratamento com adubo convencional (0,53 g.cm-3) e o controle (0,54 g.cm-3). 

Diferente do encontrado por Brito et al. (2017) com inoculação dos FMAs em mudas 

Schizolobium parahyba var. amazonicum que levou a maior crescimento e maior 

acúmulo de nutrientes em relação ao tratamento controle. 

De acordo com os dados apresentados na figura 1 destaca-se maiores valores de 

médias para altura total das árvores no tratamento com adubo (5,81 cm) e para 

densidade básica no tratamento controle (0,54 g.cm-3) e adubação química (0,53 g.cm-3). 

As árvores inoculadas com FMAs apresentaram menor densidade e menor altura total, e 
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no DAP não foi possível observar diferenças significativas. A ausência de resposta à 

inoculação pode estar relacionada devido a espécie pertencer ao grupo de sucessão 

secundaria, pois de acordo com outros estudos, espécies secundarias são menos 

responsivas à micorrização (LARCERDA et al., 2011) 

Os resultados de altura total foram significativos para o tratamento com adubo 

convencional com uma média de (5,81 cm) em relação ao fungo (2,81 cm) e ao controle 

(2,77 cm) esse feito pode ser explicado pelo estimulo causado pela abundância de 

nutrientes no solo, que possuem objetivo de excitar o rápido crescimento da árvore. Para 

nutrição do solo de forma geral os trabalhos reportam que a fertilização do solo afeta de 

forma positiva as características de crescimento das árvores (MARTORANO et al. 

2016) mas tem efeito negativo ou simplesmente não influencia a densidade da madeira 

(BARBOSA et al. 2014; CASTRO et al. 2017) a mesma similaridade pode ser 

considerada nos resultados de densidade para o tratamento com adubo (60,44 g.cm-3) 

fungo (65,66 g.cm-3)  e controle (50,64 g.cm-3). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Diante dos resultados encontrados foi possível concluir que a densidade básica 

da madeira do tratamento controle e adubação química foi 38% maior do que o 

tratamento com fungos. Em relação a altura total, o tratamento com adubação química 

apresentou valores maiores significativamente dos demais.  
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