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A reposição da camada superficial do solo é fundamental para o sucesso da recuperação de 
áreas degradadas pela mineração. Além de conter nutrientes, matéria orgânica e 
microrganismos, ela armazena o banco de sementes do solo, fundamental para a regeneração 
florestal. Em geral, os solos na Amazônia são ácidos e inférteis, assim, freqüentemente, 
aplica-se adubo químico e calcário para melhorar as condições de crescimento da vegetação 
na área, entretanto o efeito positivo generalizado desta prática sobre o desenvolvimento de 
espécies tropicais, adaptadas a solos pobres e ácidos é questionável. Assim, o estudo teve 
como objetivo avaliar os efeitos da aplicação de calcário e de adubo químico sobre o 
estabelecimento e desenvolvimento de plântulas originadas do banco de sementes de Floresta 
Tropical. Para isto, foram coletadas aleatoriamente 120 amostras circulares (10 cm de 
diâmetro e 3 cm de profundidade) de solo superficial em uma área de platô da Reserva 
Florestal Adolpho Ducke, Manaus, AM. As amostras foram colocadas para germinar em casa 
de vegetação, em bacias circulares contendo como substrato solo sub-superficial de baixa 
fertilidade e isento de sementes (Latossolo Amarelo). Foram testados 4 tratamentos: (T0) solo 
natural, (T1) solo+adubo químico, (T2) solo+calcário e (T3) solo+calcário+adubo químico. 
Foi utilizado calcário dolomítico e adubo químico granulado (NPK 10-10-10), aplicados em 
doses equivalentes a 2 e 2,5 ton/ha, respectivamente. Os resultados analisados após 270 dias 
(ANOVA) mostram que não houve efeito (F=2,644; p>0,05) da aplicação de calcário e adubo 
sobre o número médio de sementes germinadas (847 sem.m-2). A altura média (T0=4,8 cm; 
T1 =7,4 cm; T2=2,9 cm e T3=13,7 cm) dos indivíduos foi afetada positivamente nos 
tratamentos em que houve a aplicação de adubo químico (F=21,8040; p<0,05), verificou-se 
também que houve interação positiva entre aplicação de calcário e adubo químico 
(F=11,7311; p<0,05). Os resultados indicam a necessidade da aplicação conjunta do calcário e 
adubo, para o melhor desenvolvimento inicial das espécies provenientes do banco de 
sementes. Reforçam também a hipótese de que o uso exclusivo de calagem não representa 
ganho de crescimento, devendo estar atrelada à aplicação de fertilizantes, para resultar em um 
crescimento otimizado. 
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