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A biorremediação é uma tecnologia que faz uso de microrganismo como agentes 
recuperadores de solo ou outros meios contaminados. Atualmente este método de remover 
concentrações de poluentes tem sido intensamente pesquisado e recomendado pela 
comunidade científica, como uma alternativa viável para restauração do equilíbrio 
ecológico em diversos ambientes. O experimento objetivou avaliar os índices fisiológicos 
de crescimento de mudas de cupuaçu Theobroma grandiflorum (willd. ex Spreng) K. 
Schum submetidas à adição de solo biorremediado em diferentes substratos. A pesquisa foi 
desenvolvida no viveiro do Campus da faculdade de Rondônia- FARO/IJN, durante um 
período de 120 dias. O delineamento utilizado no experimento foi Blocos Inteiramente 
Casualizados (DIC) com quatro tratamentos e três repetições. Os tratamentos constituíram-
se de: T1= 100% solo adubado (120g NPK + 120g Calcário); T2= 50% solo adubado + 
25% solo biorremediado + 25% esterco de codorna; T3= 50% solo adubado + 25% solo 
biorremediado + 25% esterco de galinha; T4= 50% solo adubado + 25% solo 
biorremediado + 25% palha de café, cada repetição foi composta por 15 mudas, totalizando 
45 mudas por tratamento. Analisou-se a altura da parte aérea (ALT em cm), diâmetro do 
colo (DIAM em mm), número de folha (NF); a fitomassa seca de folhas (MSF em 
gramas/planta), fitomassa seca de colo (MSC, gramas/planta) e fitomassa seca do sistema 
radicular (MSR gramas/planta); a fitomassa seca da parte aérea (MSPA, gramas /planta), 
obtida pela soma da MSF e MSC; a fitomassa seca total (MST) obtida pela soma da MSPA 
A relação da parte aérea/sistema radicular (RPAR), obtida da relação MSPA e MSR e a 
relação da altura da parte aérea/diâmetro do coleto (RAD) obtida da relação ALT e DIAM 
e o índice de qualidade de Dickson (IQD) pela formula IQD = MST (g) / [H(cm)/D(mm)] 
+ [MSPA(g)/MSR(g)]. Para analise estatística foi utilizado o programa computacional 
SISVAR 4,2 com nível de significância de 5% de probabilidade. Os resultados obtidos 
mostraram que a adição de solo biorremdiado nos substratos não apresentaram alterações 
significativas nos índices de ALT e DIAM das mudas de cupuaçu, já em relação à NF 
apenas no T3 apresentou maiores médias NF = 4.066667, já em relação a MSPA, MSR e  
IQD não houve diferença significante entre os substratos. Podendo neste caso, evidenciar 
que, a adição de solo biorremediado nos diferentes substratos pode ser utilizada no 
desenvolvimento de mudas de cupuaçu, pois não interferirem negativamente na sua 
produção. 


