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Sinopse 

Para compreensão da limitação nutricional na ciclagem de carbono abaixo 

do solo foram adicionados fósforo, nitrogênio e cátions em um delineamento fatorial 

para avaliar respostas a curto prazo da biomassa e produtividade de raízes finas, 

colonização de fungos micorrízicos arbusculares e o fluxo de CO2 total do solo em 

uma floresta de terra firme na Amazônia Central. Detectamos respostas de diferentes 

compartimentos à diferentes nutrientes à curto prazo, sugerindo uma limitação de 

multi-elementos na Amazônia Central. 
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RESUMO 

A disponibilidade de nutrientes relacionada a produção primária das florestas tropicais tem 

gerado evidências que demonstram certa heterogeneidade de respostas que destacam a necessidade 

de compreensão e diagnóstico dos processos ecossistêmicos.  Há uma possível limitação do 

crescimento de florestas tropicais relacionado com a baixa disponibilidade de fósforo ou até mesmo 

com a baixa disponibilidade do potássio, o que levanta novas questões sobre como a limitação 

nutricional surge e seus diversos efeitos nos diferentes compartimentos da ciclagem de carbono. 

As características das raízes finas, incluindo a abundância, os traços funcionais e os simbiontes 

micorrízicos, podem ser altamente sensíveis às mudanças nutricionais do solo e, portanto, a 

quantificação das respostas da biomassa de raízes quanto à aliviação da limitação nutricional e à 

abundância de simbiontes radiculares podem melhorar nossa compreensão sobre o efeito da baixa 

disponibilidade de nutrientes no ecossistema. Nesta pesquisa documentamos a resposta de raízes 

finas, fungos micorrízicos arbusculares (FMA) e o fluxo total de CO2 do solo, à disponibilização 

de fósforo, nitrogênio e cátions (potássio, magnésio e cálcio) durante seis meses de fertilização em 

delineamento fatorial completo em uma floresta de terra firma na Amazônia Central. Observamos 

que a adição de nutrientes aumentou tanto a biomassa, quanto a produtividade de raízes finas nas 

camadas superficiais do solo, onde a interação entre fósforo e cátions causou aumento na biomassa 

de raízes finas na camada de 10-30 cm, enquanto o aumento da produtividade de raízes finas na 

camada de 0-10 cm foi provocado somente pela adição de cátions. As características morfológicas 

das raízes não apresentaram respostas com a adição dos nutrientes durante os seis meses de coleta. 

Contudo, a adição de fósforo também aumentou a colonização de raízes finas por fungos 

micorrízicos arbusculares, assim como, aumentou o fluxo total de carbono do solo.  Embora tenha 

ocorrido aumento da produtividade de raízes finas, não houve efeitos significativos no fluxo total 

de carbono do solo, sugerindo que o aumento da comunidade micorrízica, juntamente com o 

aumento da atividade microbiana, podem ter influenciado fortemente o aumento do fluxo total de 

CO2 do solo. Portanto, observamos que fósforo e cátions são os principais nutrientes limitantes da 

produtividade abaixo do solo na Amazônia Central. 

 

Palavras-chave: Floresta Tropical, raízes finas, micorrizas arbusculares, respiração do solo, 

belowground, limitação nutricional, fósforo, nitrogênio, cátions. 



 

 

ABSTRACT 

The availability of nutrients is related to primary production in tropical forests and 

observational evidence demonstrates a range of responses to soil nutrient availability highlighting 

the need to better understand how soil nutrients determine ecosystem processes. Theory suggests 

a limitation of tropical forest growth related to low phosphorus availability or even low cation? 

availability, raising new questions about how nutrient limitation arises and its various effects on 

different compartments of carbon cycling. One ecosystem process related to carbon and nutrient 

cycling that is rarely examined is fine root dynamics. The characteristics of the fine roots, including 

abundance, functional traits and mycorrhizal symbionts, can be highly sensitive to soil nutritional 

changes. Therefore, quantifying the responses of the fine roots and their symbionts to the 

alleviation of nutrient limitation can improve our understanding of the effect of low nutrient 

availability on the belowground ecosystem processes. In this research, we documented the response 

of fine roots, arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) and total soil CO2 flux, to the availability of 

phosphorus, nitrogen and cations (potassium, magnesium and calcium) during six months of 

fertilization in a complete factorial design in one forest land firm in Central Amazonia. We 

observed that the addition of nutrients increased both the biomass and the yield of fine roots in the 

superficial layers of the soil, where the interaction between phosphorus and cations caused an 

increase in the biomass of thin roots in the layer of 10-30 cm, while the increase of productivity of 

fine roots in the 0-10 cm layer was caused only by the addition of cations. The morphological 

characteristics of the roots did not respond to the addition of the nutrients during the six months of 

collection. However, the addition of phosphorus strongly increased the total soil carbon flux as 

well as potentially increased the colonization of fine roots by arbuscular mycorrhizal fungi. 

Although there was an increase in the yield of fine roots and total soil carbon flux, there was not a 

significant relationship between these two factors, suggesting that the increase in the mycorrhizal 

community, together with the increase in microbial activity, may have strongly influenced the 

increase of the total soil CO2 flux. Together, this research experimentally shows that phosphorus 

and cations are the main co-limiting nutrients of belowground ecosystem processes in this Central 

Amazonian tropical forest, suggesting that further research is necessary to understand the role 

cations and their interactions with other major plant nutrients across tropical forests. 

 



 

 

Keywords: Tropical rainforest, fine roots, arbuscular mycorrhizae, soil respiration, belowground, 

nutritional limitation, phosphorus, nitrogen, cations. 
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The importance of nutrient availability in belowground carbon dynamics in Central 
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Introdução 

As florestas tropicais são os ecossistemas de maior biodiversidade do mundo,  responsáveis 

por processar e armazenar quantidades globalmente significativas de carbono em sua biomassa 

(Dennan et al., 2007; Lewis et al., 2009). São as florestas mais produtivas e com maiores taxas de 

movimentação de carbono de todos os ecossistemas terrestres, contribuindo em até um terço da 

produtividade primária líquida global (Field et al., 1998; Bonan, 2008; Pan et al., 2011) e com 

estoque de aproximadamente de 25% do carbono mundial (Bonan, 2008; Carvalhais et al., 2014), 

dos quais 56% está armazenado na biomassa vegetal e  32% se encontra armazenado no solo (Pan 

et al., 2011).  

 Nas florestas tropicais as incertezas relacionadas aos múltiplos processos ecofisiológicos 

associados às mudanças ambientais dificultam o desenvolvimento de teorias e consequentemente, 

a representação de possíveis alterações climáticas em modelos ecossistêmicos (Malhi et al., 2009; 

Goll et al., 2012; Malhi et al., 2009; Cernusak et al., 2013;Medlyn et al., 2015; Reed et al.; 2015; 

Hofhansl et al., 2016; Norby et al., 2016). Por isso, experimentos de escala ecossistêmica em 

florestas tropicais maduras, e principalmente na floresta Amazônica, podem proporcionar respostas 

consistentes ao efeito do aumento de CO2 atmosférico e a adição de nutrientes, de forma a 

desenvolver projeções confiáveis para representação dos modelos ecossistêmicos. Já existem testes 

em florestas naturais, como os experimentos de nutricionais nas florestas de Bornéo, Camarões, 

Costa Rica, Panamá, e atualmente, no Brasil  (Mirmanto et al., 1999; Newbery et al., 2002; Denman 

et al., 2007; Elser et al., 2007; Kaspari et al., 2008; Alvarez-Clare e Mack, 2015; Wright et al., 

2011; Hofhansl et al., 2016), que têm encontrado os mais diversos resultados. Alguns deles 

sugerem uma possível limitação do crescimento da floresta relacionada à disponibilidade de fósforo 

e até por nutrientes como o nitrogênio (N) e o potássio (K), mas ainda há uma grande 

heterogeneidade nas resposta, demonstrando que a compreensão e o diagnóstico dos mecanismos, 

ainda é um grande desafio para compreensão dos processos ecossistêmicos tropicais ( Wright et 

al., 2011; Goll et al., 2012; Wurzburger e Wright, 2015).  

A produtividade das florestas tropicais é afetada principalmente pela disponibilidade de 

fósforo (P) por ser quase exclusivamente originado de rochas minerais (apatita), e por isso, tende 

a ser perdido durante o processo pedogenético e se torna escasso para absorção das plantas (Walker 

e Syers, 1976; Smeck, 1985), embora tenha grande influência na ciclagem de elementos como o 

nitrogênio e o carbono (Vitousek, 1984; Vitousek e Sanford, 1986; Townsend et al., 2011). Existe 
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uma alta disponibilidade de fósforo em solos pouco desenvolvidos, mas essa disponibilidade 

diminui ao longo do tempo devido ao processo de lixiviação e oclusão do fósforo em minerais 

secundários, além de sua inclusão na formação da matéria orgânica (Walker e Syers, 1976). A 

baixa disponibilidade de fósforo é observada principalmente na Amazônia Central, onde os solos 

são muito antigos e intemperizados, classificados como Ferralsols ou Latossolos, que caracterizam 

solos de baixa fertilidade e com baixas concentrações de cátions disponíveis para as plantas 

(Quesada et al., 2010, 2011). 

Os meios pelos quais as plantas adquirem os recursos do solo são fundamentais para a 

compreensão da ciclagem de carbono abaixo do solo (Gower, 1987; Lambers et al., 2008), uma 

vez que plantas respondem a limitação de nutrientes no solo alterando a alocação de carbono para 

a biomassa em raízes finas (< 2 mm), promovendo modificações na morfologia de raízes ou ainda, 

alterando seu tempo de permanência  no solo (Powers et al., 2005). As raízes finas são as principais 

responsáveis por assegurar o fornecimento de água e nutrientes para a fotossíntese, crescimento e 

manutenção das plantas (Mccormack et al., 2015), e também contribuem para a interação e 

modificação da rizosfera com a exsudação de carbono lábil das raízes vivas, que estimula a 

atividade microbiana e a dinâmica das reservas de carbono orgânico do solo a curto e longo prazo 

(Schmidt et al., 2011; Phillips et al., 2012; Tefs e Gleixner, 2012). As raízes finas são caracterizadas 

por sua abundância, traços funcionais e simbioses micorrízicas, e esse conjunto de funções e 

interações as identificam como altamente sensíveis às mudanças de recursos do solo (Wurzburger 

e Wright, 2015) e de extrema importância para os ciclos biogeoquímicos terrestres (Tefs e Gleixner, 

2012; Mccormack et al., 2015).  

A associação das plantas com organismos simbiontes também pode indicar o estado 

nutricional do ecossistema (Smith e Read, 2008; Lambers 2008). As micorrizas, por exemplo, são 

associações simbióticas entre raízes e determinados fungos do solo, que estão presentes na maior 

parte das plantas vasculares e são encontradas dos polos às florestas tropicais úmidas (Smith et al., 

1997). As associações com fungos micorrízicos são ainda mais eficientes que as raízes no 

mecanismo de aquisição de nutrientes do solo (Berbara e Souza, 2006), pois além de aumentar a 

área de absorção total disponível para as raízes, também aumentam a disponibilidade de nutrientes 

para a planta (Hodge e Storer, 2014). São associações caracterizadas pelo mutualismo, em que as 

plantas suprem os fungos com compostos de carbono fixado pelo processo fotossintético, enquanto 
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que os fungos fornecem maior eficiência na captura de nutrientes para a planta (Berbara e Souza, 

2006).  

Os fungos micorrízicos arbusculares (FMA) são os mais abundantes nos ecossistemas 

tropicais, e dependem unicamente da planta hospedeira para a provisão de carbono, fazendo uso de 

até 20% do carbono fixado pela fotossíntese (Bryla e Eissenstat, 2005; Cheng et al., 2012). A 

composição das comunidades micorrízicas se altera com as mudanças no equilíbrio de carbono e 

nutrientes do solo devido à variação de espécies fúngicas nas demandas de carbono, nitrogênio e 

fósforo (Simard, 2016). Dessa forma, a abundância dos FMA em sistemas radiculares tende a ser 

menor com o aumento da disponibilidade de nutrientes (Smith e Read, 1997), pois em condições 

nutricionais favoráveis, as raízes evitam a simbiose micorrízicas por serem metabolicamente de 

alto custo para a planta (Fitter, 2006). Apesar de alguns estudos observarem que os níveis de 

colonização de FMA diminuem com o aumento da disponibilidade de fósforo (Mosse, 1973; Baath 

e Spokes, 1989), um estudo de fertilização do solo com nitrogênio, fósforo e potássio na Floresta 

Tropical do Panamá, mostrou que a colonização de FMA declinou com a adição de nitrogênio e 

aumentou com a adição de fósforo, no entanto, não respondeu à fertilização com potássio 

(Wurzburger e Wright, 2015) . 

Em virtude do tamanho de suas hifas, os FMA são capazes de infiltrar rapidamente no 

material orgânico em decomposição para aumentar a captação dos nutrientes mineralizados por 

serem mais eficazes do que os demais microrganismos de vida livre no solo para o acesso 

diretamente às formas orgânicas desses nutrientes (Hodge, 2003; Nottingham et al., 2013), isso 

porque, os FMA geralmente não decompõe a matéria orgânica do solo (Simard, 2016). Portanto as 

raízes e FMA têm grande influência na comunidade microbianas do solo através dos exsudados e 

do turnover de raízes finas e das hifas, o que altera o ambiente físico e químico do solo e, 

consequentemente, os processos de equilíbrio do ecossistema (Nottingham et al., 2013). A baixa 

concentração de fósforo nas florestas tropicais afeta diretamente o processo de decomposição da 

matéria orgânica como consequência da limitação do metabolismo microbiano (Kaspari et al., 

2008), e a decomposição, assim como o processo de produção e turnover de raízes finas e 

micorrizas (Silver et al., 2005),  é uma importante via de transporte de carbono e nutrientes no 

ecossistema, onde as quantidades e concentrações de carbono e nutrientes na serapilheira também 

podem fornecer um índice do estado nutricional da floresta (Vitousek et al., 1995).  
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Neste contexto, devido à importância nutricional do solo na dinâmica da Floresta 

Amazônica e a ausência de informações sobre sua influência em processos ecossistêmicos, este 

estudo visa compreender os efeitos da aliviação da limitação nutricional em áreas de platô na 

Amazônia Central. Logo, é esperado que a adição de nutrientes possa aumentar a biomassa e a 

produtividade de raízes finas, da mesma forma que o fluxo total de CO2 do solo irá aumentar com 

a adição de nutrientes como consequência do aumento da biomassa e produtividade de raízes finas 

e do aumento da atividade microbiana. Além disso, esperamos que a adição de nutrientes, e 

principalmente a adição de fósforo, provocará alterações na interação entre raízes finas, fungos 

micorrízicos arbusculares e a comunidade microbiana, de forma a aumentar a alocação de carbono 

para a simbiose de raízes finas com micorrizas arbusculares.   

 

 

 

 

Objetivos 

Objetivo geral 

Avaliar experimentalmente as inter-relações e a interdependência entre a baixa 

disponibilidade nutricional, atividade de microrganismos do solo e estratégias de aquisição de 

nutrientes em uma floresta de terra firme na Amazônia Central.  

 

Objetivos específicos:  

1.  Determinar a produtividade e morfologia de raízes finas em ambientes naturais e com 

maior disponibilidade de nutrientes. 

2. Determinar a colonização de micorrizas arbusculares em ambientes naturais e com maior 

disponibilidade de fósforo. 

3.  Determinar o fluxo total de carbono do solo em ambientes naturais e com maior 

disponibilidade de nutrientes. 
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Material e métodos 

Área de estudo 

O estudo foi realizado na Reserva Florestal ZF-3, na área do KM 41 mantida pelo Projeto 

Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, localizada à 80 km ao norte de Manaus, Amazonas, 

Brasil (Erro! Fonte de referência não encontrada.). A cobertura florestal é típica de floresta t

ropical úmida densa, caracterizada por clima equatorial quente e úmido do tipo “Am” (Kottek et 

al. 2006). A precipitação varia de 1900 a 3500 mm por ano, com uma forte estação seca entre os 

meses de junho a outubro (Laurance et al. 2018).  

A riqueza de espécies arbóreas com diâmetro ≥ 10 cm na altura do peito (DAP) 

normalmente é maior que 280 espécies por hectare (Laurance et al. 2018), enquanto as famílias 

mais abundantes são Sapotaceae, Burseraceae e Lecythidaceae (Rankin-de-Mérona et al. 1992). 

 

 

Figura 1. Localização da área de instalação do Experimento de Fertilização da Amazônia (AFEX) na 

Reserva Florestal ZF-3, Manaus, Brasil. Fonte: Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais – 

PDBFF. 
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Os solos da área de estudos são classificados como Ferrasols (World Reference Base for 

Soil Resources, 2006) ou Latossolo Amarelo (Santos et al. 2014), com conteúdo de P total de 76,8 

a 101,0 mg kg-1 e pH (em água) variando de 3,7 a 4,5 nos primeiros 30 cm do solo. Os valores de 

cátions disponíveis nessa área podem ser observados na tabela abaixo:  

 

Delineamento experimental 

Foram distribuídas 32 parcelas experimentais em quatro blocos independentes alocados em 

áreas de platô. Cada parcela possui tamanho igual a 50 m x 50 m, com distância mínima entre elas 

de 50 m. Todas as medidas deste estudo ocorreram na área central de 30 m x 30 m, o que forma 

uma faixa de 10 m x 10 m de zona de amortecimento dos efeitos de borda da parcela (Figura 4). 

Os tratamentos foram replicados quatro vezes conforme experimento fatorial completo entre 

nitrogênio (N), fósforo (P) e cátions (CAT), que inclui potássio (K), cálcio (Ca) e magnésio (Mg) , 

para definir os oito tratamentos presentes em cada bloco (P, N, CAT , P+N, P+CAT, N+CAT, 

N+P+CAT e controle).  

Os fertilizantes de cada tratamento foram aplicados à lanço em três doses iguais a cada 

estação chuvosa. A primeira aplicação ocorreu entre os meses de maio a junho de 2017, enquanto 

a aplicação referente ao ano de 2018, iniciou em dezembro de 2017 e se estendeu até março de 

2018 (APÊNDICE  A). As doses anuais para nitrogênio foram de 125 kg ha-1 ano-1 na formulação 

de uréia, fósforo com 50 kg ha-1 ano-1 de triplo superfosfato, potássio com 50 kg ha-1 ano-1 de cloreto 

de potássio e cálcio/magnésio com 160 kg ha-1 ano-1 de calcário dolomítico.  

 

Tabela 1. Valores de cátions disponíveis determinados pelo método de Nitrato de Prata-Tiouréia (Ag-TU; 

(Pleysier and Juo 1980) . Os valores representam a média (+/- desvio padrão) das frações de cada tipo de 

cátions (mmolc kg-1 de solo) das 32 parcelas de 0-30 cm do solo antes das fertilizações. Ca=cálcio; 

Mg=magnésio; K=potássio; AL=alumínio; SB= soma de bases (Ca, Mg, K). 

Nutrientes Média Desvio-padrão Mínimo Máximo

Ca 0.4 0.1 0.2 0.6

Mg 0.7 0.1 0.4 0.9

K 0.9 0.3 0.6 1.8

Al 8.9 4.7 2.7 17.1

SB 2.0 0.5 1.2 3.3
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Amostragem de raízes finas 

As raízes finas foram quantificadas nos meses de Agosto e Novembro de 2017 e Fevereiro 

de 2018 pelo método de armadilhas de raízes finas denominado Ingrowth core (Metcalfe et al. 

2007a).  Em Agosto de 2017 foram instalados cinco ingrowth cores (cilindro de malha plástica de 

2 cm) de 12 cm de diâmetro e 30 cm de profundidade (Figura 2), na área central de 30 m x 30 m 

de cada parcela (n=32). A primeira amostragem de raízes finas ocorreu em Agosto de 2017 durante 

a instalação de cada Ingrowth core para representar os dados de estoque de raízes finas, e após a 

instalação, as coletas foram realizadas a cada 90 dias (APÊNDICE  A).  

Para melhor interpretação, faremos referência ao mês de Agosto de 2017, em que ocorreu 

a instalação dos Ingrowth cores, para indicar os dados de estoque da biomassa de raízes finas; a 

primeira coleta após 90 dias da instalação dos Ingrowth cores que ocorreu no mês de Novembro 

de 2017, como referência ao intervalo de tempo entre setembro a novembro de 2017 (transição da 

estação seca para a estação chuvosa); e a coleta de Fevereiro de 2018, referente ao intervalo de 

tempo entre dezembro de 2017 a fevereiro de 2018 (início da estação chuvosa). A coleta de 

novembro de 2017 e fevereiro de 2018 representam os dados de produtividade de raízes finas. 

Em cada parcela os cinco Ingrowth cores compuseram uma única amostra composta de solo 

homogeneizado, dividida nas profundidades de 0-10 cm e 10-30 cm. As raízes foram extraídas 

manualmente do solo durante um período de 60 minutos, dividido em intervalos de 15 minutos 

(Metcalfe et al. 2007b). Após a retirada das raízes do solo, os Ingrowth cores foram reinseridos 

nos mesmos locais e os solos correspondentes a cada parcela e profundidade foram retornados às 

respectivas armadilhas.  
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 Este método permite a correção da massa radicular não contabilizada em campo através 

dos padrões de extração de raízes acumulada ao longo do tempo (Metcalfe et al. 2007). Portanto 

para estimar a biomassa total de raízes finas, utilizamos a equação de Michaelis-Menten (Equação 

1), a qual obteve melhor ajuste para as curvas de saturação da biomassa de raízes finas acumulada 

durante 180 minutos. 

 

 

                                                   y=α * x / ( β + x )                                                Equação 1, 

onde y é a biomassa total de raízes finas de cada amostra ao final de cada intervalo de tempo, x é o 

tempo em minutos acumulado (15 a 180 minutos), α e β, os parâmetros da equação ajustada. 

De cada amostra foram retiradas subamostras para análise morfológica e para o cálculo de 

biomassa seca de raízes menores que dois milímetros, e subamostras para análise de colonização 

micorrízica de raízes menores que um milímetro. A produtividade de raízes finas foi extrapolada 

Figura 2. Armadilha de raízes finas (“Ingrowth core”) utilizadas nas parcelas do projeto Amazon 

Fertilisation Experiment (AFEX) para medição da produtividade de raízes finas. A. Dimensões da 

armadilha; B. Armadilha instalada em campo. 
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como produtividade de biomassa anual, considerando as diferentes profundidades e épocas de 

coleta. 

 

Morfologia de raízes finas 

As subamostras das raízes finas de 0-10 cm e 10-30 cm de profundidade foram classificadas 

em categorias de diâmetro de 0-1 mm e 1-2 mm para aquisição de imagens em alta resolução (600 

DPI, escala de cor em preto e branco, formato TIFF; Epson Scanner V700 Photo, USA) para análise 

no software WinRHIZO, versão 2016a (Regent Instruments Inc, Québec, Canadá).  

A partir destas análises foi possível calcular os parâmetros de comprimento específico de 

raízes (SRL), área específica de raízes (SRA), densidade do tecido de raízes (RTD), a média do 

diâmetro e a produtividade em comprimento de raízes finas (Metcalfe et al. 2008). O SRL é 

calculado a partir do cumprimento de raízes por unidade de massa seca (cm.g-1), para o cálculo de 

SRA utilizamos a área superficial de raízes por unidade de massa seca (cm2.g-1), RTD como massa 

seca por unidade de volume de raiz (g.cm-3) e a produtividade em comprimento de raízes, como o 

crescimento de raízes finas em área por unidade de tempo (m.cm-2.ano-1). Esses parâmetros nos 

permitem analisar ao longo do tempo, as estratégias do sistema radicular quanto ao uso de carbono 

e os investimentos para obtenção de recursos hídricos e nutricionais (Coleman 2007) necessários 

para o desenvolvimento da planta. 

 Para este trabalho selecionamos os parâmetros relacionados às raízes menores que um 

milímetro para análise já que estas possuem maior capacidade de absorção de água e nutrientes, e 

podem manifestar mais rapidamente respostas de crescimento (Mccormack et al. 2015).  

 

Colonização de micorrizas 

Após a limpeza e o escaneamento, segmentos de raízes frescas foram retirados 

aleatoriamente das subamostras, estocados em etanol 50% e mantidos a temperatura ambiente (26 

ºC) até o início do processo de pigmentação das micorrizas arbusculares. O procedimento de 

clareamento e pigmentação foi baseado em (Brundrett et al. 1984, 1996) mas com adaptações para 

raízes de florestas tropicais. Para início do procedimento, os segmentos foram transferidos para 

cassetes e separados em subamostras conforme sua aparência: raízes escuras, raízes marrons ou 

avermelhadas e raízes claras. Esses cassetes foram colocados em solução de KOH a 2,5% e 

autoclavados a 120 ºC por aproximadamente 10 minutos, porém, o tempo em autoclave pode variar 
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conforme o grau de clareamento das raízes. Se mesmo após o procedimento de clareamento em 

autoclave (no máximo 30 minutos) as raízes não forem clareadas, as transferimos para solução 

alcalina de H2O2 por mais 30 minutos para acelerar o processo de despigmentação. Depois de 

descoloridas, as raízes foram acidificadas em solução de HCl 2% durante 30 minutos, para então 

serem pigmentadas em Trypan Blue 0,05% por 30 minutos. Após este procedimento, as raízes 

foram lavadas, armazenadas em água destilada e alocadas em freezer a 4 ºC. O intervalo de tempo 

entre a pigmentação de raízes e a análise de colonização por fungos micorrízicos foi de uma 

semana.  

Para a avaliação da colonização de fungos micorrízicos arbusculares, as raízes foram 

cortadas em 20 fragmentos de um centímetro e fixadas paralelamente em lâminas de microscopia, 

utilizando álcool polivinílico (PVA). A leitura dessas lâminas foi realizada em microscópio óptico, 

com objetiva de 40x, em intervalos de 0,3 milímetros ao longo da raiz, de forma a não sobrepor ou 

deixar alguma área da raiz sem leitura ao longo de um centímetro. Em cada área de leitura, foram 

contabilizadas estruturas micorrízicas de acordo com as seguintes categorias: 1. sem estrutura 

micorrízica ou somente células radiculares, 2. somente hifas, 3. hifas + arbúsculos, 4. hifas + 

vesículas e 5. hifas + arbúsculos + vesículas. Dessa forma a colonização micorrízica foi calculada 

em percentagem de área colonizada por fungos micorrízicos arbusculares. 

Os resultados de colonização apresentados neste trabalho são referentes à coleta do mês de 

Fevereiro de 2018, de raízes da camada de 0-10 cm para comparação entre o tratamento controle e 

fósforo.  

 

Fluxo de CO2 total do solo 

Em julho de 2017 foram instalados em cada parcela, dois anéis superficiais que permitem 

a medição total do fluxo de CO2 do solo, proveniente de raízes, fungos e microrganismos de vida 

livre no solo. Esses anéis são colares cilíndricos de policroreto de vinila (PVC) que possuem cinco 

centímetros de altura e 20 cm de diâmetro (Figura 3). São fixados no solo até um centímetro de 

profundidade e vedados externamente em suas laterais com solo umedecido, quando necessário. 

No interior de cada anel, houve a padronização rotineira da quantidade de material em 

decomposição, conforme o aspecto de distribuição de serapilheira da parcela.  

As medições ocorreram mensalmente desde a instalação dos anéis, totalizando para este 

trabalho, oito meses de coleta que englobam medições de julho de 2017 a abril de 2018 
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(APÊNDICE  A). Além disso, o fluxo de CO2 foi coletado aleatoriamente entre os tratamentos 

durante as horas do dia, como forma de eliminar o efeito da temperatura e umidade do solo no 

fluxo de carbono do solo. 

Para as mensurações do fluxo de CO2 do solo utilizamos o sistema Li-Cor 8100 (Li-Cor, 

Lincoln, NE, USA) equipado com uma câmara de 20 cm de diâmetro (Modelo: 8100-101). As 

medições foram configuradas com duas leituras de 90 segundos em cada anel. Juntamente com as 

medições de respiração do solo, foram coletados dados de temperatura e umidade do solo, com os 

respectivos equipamentos Termômetro Eletrônico (Modelo TP101) e HidroSense, versão 2 

(Campbell Scientific, Inc., Logan, Utah). 

O local de instalação dos anéis dentro da parcela foi alternado com o experimento dos 

Ingrowth cores conforme o padrão apresentado na Figura 4. 

Figura 3. Anéis para medição do fluxo de carbono total do solo instalados nas 32 parcelas do projeto 

Amazon Fertilisation Experiment (AFEX) na Amazônia Central, Brasil. 
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Análise de dados 

O efeito dos tratamentos nas variáveis respostas foi analisado de acordo com o Modelo 

Linear Misto (LMM) com suporte do pacote LME4 (Bates et al. 2018) . Para a seleção do modelo 

e verificação de suas  premissas quanto à normalidade, distribuição e densidade dos resíduos, 

utilizamos o pacote LMERConvenienceFunctions (Tremblay et al. 2015),  enquanto que  para o 

teste de médias, quando necessário, utilizamos o teste post hoc de Tukey com o auxílio do pacote 

EMMEANS (Lenth et al. 2018). Todas as análises foram realizadas no programa estatístico R, 

versão 1.1.4 (R Development Core Team, 2017). 

Duas formas de análise foram utilizadas para avaliação dos efeitos do experimento: na 

primeira, consideramos os tratamentos como nível de um fator, e na segunda, cada nutriente como 

um fator de dois níveis (presença e ausência de cada nutriente) para a análise simples do efeito dos 

elementos e as interações entre eles. 

 

Para determinar o efeito dos tratamentos na biomassa, produtividade e morfologia de raízes 

finas ao longo do tempo e em profundidade, definimos “Censo”, “Tratamento” e “Profundidade” 

como fatores fixos, e “Bloco” e “Profundidade”, como fatores aleatórios. Já para verificar o efeito 

de cada elemento na resposta destas variáveis, conforme o delineamento em fatorial, separamos a 

Figura 4. Padrão de distribuição dos experimentos de produtividade de raízes finas (Ingrowth core) e fluxo 

de CO2 total do solo (anéis), dentro da área das parcelas do projeto Amazon Fertilisation Experiment 

(AFEX) em uma floresta de terra firme na Amazônia Central, Brasil. 
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análise por censo e profundidade, e por isso, “N”, “P” e “Cátions” foram definidos como fatores 

fixos e, “Bloco” e “Parcela” como fatores aleatórios.  

O efeito dos tratamentos na colonização de fungos micorrízicos considerou o “Tratamento” 

como fator fixo e “Bloco” como fator aleatório. Já o fluxo de CO2 do solo seguiu o mesmo padrão 

de análise das variáveis de crescimento, em que para detectar o efeito dos tratamentos ao longo do 

tempo, utilizamos como fator fixo o “Censo” e “Tratamento”, e como fator aleatório, somente o 

“Bloco”. Na análise em fatorial, os nutrientes também foram considerados como fatores fixos, 

enquanto o “Bloco” novamente foi considerado como fator aleatório.  

 

Resultados  

Estoque de raízes finas 

O estoque estimado para biomassa das raízes finas para a profundidade de 0-30 cm no mês 

de Agosto de 2017 foi de 3,22±0,12 Mg ha-1, enquanto a estimativa da biomassa de raízes finas 

variou significativamente entre as camadas (F1,3 = 97,3, P = 0,002).  

O estoque da biomassa de raízes finas também apresentou efeito dos tratamentos. A 

biomassa de raízes finas em Agosto de 2017 variou de 1,38±0,25 Mg ha-1 no tratamento de cátions, 

a 1,80±0,28 Mg ha-1 no tratamento de fósforo. Na camada de 10-30 cm houve interação 

significativa entre P e cátions (Figura 5A), em que a adição dos dois elementos juntos, aumentou 

a biomassa de raízes finas para 1,71±0,21 Mg ha-1 (P:CATIONS: F1,25 = 5,14, P = 0,03).  

 

Produtividade de raízes finas 

A produtividade média estimada das raízes finas nos primeiros 30 cm de profundidade do 

solo foi de 8,55±0,43 Mg ha-1ano-1 na coleta de Novembro de 2017 e 3,56±0,29 Mg ha-1 ano-1 para 

a coleta de Fevereiro de 2018 (F1,31=193,0, P < 0,01). Além disso, houve variação significativa 

entre as camadas do solo tanto na coleta de Novembro de 2017, quanto na coleta de Fevereiro de 

2018 (F2017
1,3 = 11,74, P2017 <0,05; F2018

1,3 = 11,56, P2018 <0,05). 

Também observamos o efeito da adição dos nutrientes na produtividade de raízes finas da 

coleta do mês de Novembro de 2017 ( 
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APÊNDICE  B). Houve uma interação significativa entre N e CAT quando as duas 

profundidades (0-10 cm e 10-30 cm) foram analisadas em conjunto (F1,53 = 7,11, P = 0,01), no 

entanto, esse efeito não é significativo quando as profundidades são analisadas separadamente (0-

10 cm: F1,21 = 3,93, P = 0,06; 10-30 cm: F1,24 = 2,86, P > 0,05). 

Em Fevereiro de 2018 também foi observado o efeito dos tratamentos na produtividade de 

raízes finas ( 

 

APÊNDICE  B) a qual variou de 1,11±0,11 Mg ha-1ano-1 no tratamento com P, a 2,55±0,43 

Mg ha1 ano-1 no tratamento com N+P+CAT. No entanto, na camada de 0-10 cm houve efeito 

significativo da adição de cátions (F1,30 = 11,60, P < 0,01; Figura 5B). 

  

Figura 5. Estoque e produtividade (média ± erro padrão) total de raízes finas (< 1mm) na superfície 

do solo (0-30 cm) em parcelas com adição de nutrientes em uma floresta tropical de terra firme na 

Amazônia Central, Brasil. A. Presença e ausência de cátions e fósforo (P) na biomassa de raízes 

finas do mês de Agosto de 2017 na profundidade de 10-30 cm (n=8); B. Presença e ausência de 

cátions na produtividade de raízes finas do mês de Fevereiro de 2018 na profundidade de 0-10 cm 

(n=16).  Diferenças estatisticamente significativas entre as médias dos tratamentos são indicadas 

por diferentes letras calculadas a partir do test post -hoc de Tukey. 
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Morfologia de raízes finas  

Os parâmetros morfológicos das raízes finas variaram quanto à profundidade do solo no 

mês de Agosto de 2017 (Erro! Fonte de referência não encontrada.), de forma que o SRL foi s

ignificativamente diferente nos primeiros 30 cm do solo (F1,24 = 34,78, P < 0,001, Tabela 2), 

similarmente, a variação do SRA e RTD também apresentaram diferença significativa entre as 

camadas do solo, (FSRA
1,24 = 25,14, PSRA < 0,001; FRTD

1,24=4,37, PRTD<0,05; Tabela 2). O diâmetro 

médio das raízes finas seguiu o mesmo comportamento entre as camadas (F1,24=22,08, P<0,01), 

com variação de 0,71±0,02 cm na camada de 10-30 cm, a 0,96±0,06 cm na camada de 0-10 cm 

(Tabela 2) 

Em todos esses parâmetros no mês de Agosto de 2017 não foi observado efeito dos 

tratamentos (SRL: F7,21 = 0,47, P = 0,84; SRA: F7,21 = 0,55, P = 0,79; RTD: F7,21 = 2,68, P =0,89; 

diâmetro médio: F7,21=0,30, P=0,96; Tabela 2). Esses traços morfológicos quando comparados 

entre as coletas dos meses de Novembro de 2017 e Fevereiro de 2018 também não apresentam 

diferença significativa (SRL: F1,31 = 1,68, P = 0,20; SRA: F1,31 = 0,25, P = 0,62; RTD: F1,31 = 0,30, 

P =0,60; Diâmetro = F1,24= 2,0, P=0,09). 

Em Novembro de 2017 não houve diferença significativa entre as camadas de 0-10 cm e 

10-30 cm do solo para o SRL (F1,23 = 0,26, P = 0,61, Tabela 2). O SRA também não apresentou 

diferença entre as profundidades, (F1,23= 0,13, P=0,72, Tabela 2). assim como, o RTD e o diâmetro 

médio não variaram entre as camadas do solo (RTD: F1,24= 0,02, P=0,89; Diâmetro = F1,24= 1,54, 

P=0,23; Tabela 2). Os tratamentos não causaram efeito nos parâmetros morfológicos para a coleta 

do mês de Novembro de 2017  SRL: F7,21 = 1,18, P = 0,36; SRA: F7,21 = 1,04, P = 0,43; RTD: F7,21 

= 2,68, P =0,89; diâmetro médio: F7,21=0,30, P=0,96). 

Já em Fevereiro de 2018 a variação do SRL foi de 19,97 ± 5,40 km kg-1 de 0-10 cm, a 20,63 

± 5,84 km kg-1 na camada de 10-30 cm (F1,24 = 0,27, P = 0,61). O SRA apresentou valores de 

42,53±10,20 m2 kg-1 na camada de 0-10 cm, a 43,51±8,91 m2 kg-1 na camada de 10-30 cm, no  

entanto, também não houve diferença estatística entre as camadas (F1,24 = 0,19, P = 0,67), assim 

como o RTD e o diâmetro médio das raízes finas (RTD: F1,24= 0,64, P=0,43; Diâmetro = F1,24= 
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0,28, P=0,60). Nesta coleta também não foi observado o efeito dos tratamentos nos parâmetros 

morfológicos das raízes finas (SRL: F7,21 = 0,61, P = 0,74; SRA: F7,21 = 0,65, P = 0,71; RTD: F7,21 

= 0,60, P = 0,75; Diâmetro médio: F7,24 = 1,28, P = 0,30; Tabela 2).  

 

 

Tabela 2.Variação da morfologia de raízes finas em áreas de platô na Amazônia Central em 

diferentes profundidades do solo. 

Média ± erro padrão (SE) do comprimento específico de raízes (SRL),  área específica de raízes (SRA), densidade das 

raízes (RTD) e diâmetro médio, de raízes da classe de diâmetro < 1mm nas profundidades de 0-10 cm (n=32)  e 10-30 

cm (n=32) em Agosto de 2017, Novembro de 2017 e Fevereiro de 2018 nas áreas do experimento AFEX, em uma 

floresta tropical de terra firme na Amazônia Central, Brasil. Diferenças estatisticamente significativas entre as médias 

dos parâmetros são indicadas por diferentes letras calculadas a partir do test post -hoc de Tukey. 

Colonização de fungos micorrízicos arbusculares 

Na camada de 0-10 cm, a adição de fósforo após seis meses de fertilização variou de 

34,6±15,9% na colonização de micorrizas arbusculares no tratamento controle, a 53,2±10,6% no 

tratamento de fósforo (P), no entanto, esses valores não apresentaram diferença estatística entre os 

tratamentos (F1,3 = 3,76, P =0,14; Figura 6).   

Profundidade SRL SRA RTD Diamêtro 

(cm) (km kg
-1

) (m
2
kg

-1
) (kg m

-3
) (cm)

Agosto/17 0-10 8.12 ± 0.38a 18.34 ± 0.84a 44.63 ± 13.45a 0.96 ± 0.06a

Agosto/17 10-30 5.5 ± 0.24b 13.75 ± 0.39b 77.09 ± 10.25b 0.72 ± 0.02a

Novembro/17 0-10 19.97 ± 0.95c 42.53 ± 1.80c 14.24 ± 0.42c 0.65 ± 0.01a

Novembro/17 10-30 20.63 ± 1.03c 43.51 ± 1.58c 13.83 ± 0.37c 0.66 ± 0.01a

Fevereiro/18 0-10 21.70 ± 0.74c 42.53 ± 1.24c 15.26 ± 0.36c 0.61 ± 0.01a

Fevereiro/18 10-30 21.28 ± 0.86c 42.10 ± 1.26c 15.21 ± 0.35c 0.62 ± 0.01a

Mês de 

coleta
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Fluxo de CO2 total do solo 

Observamos que o fluxo total de CO2 do solo variou de 4,48±0,25 µmol CO2 m
2 s-1 no mês 

de setembro de 2017 a 7,69±0,64 µmol CO2 m
2 s-1 no mês de abril de 2018. Assim encontramos 

uma diferença significativa entre os meses com maior fluxo de CO2 durante a estação chuvosa 

(F7,21 = 7,97, P < 0,001; Figura 7).  

O fluxo de CO2 ao final de oito meses de coleta para os principais nutrientes diminuiu na 

ordem P < CAT < N. Os valores médios do fluxo de CO2 nesses tratamentos foram de 6,22 ± 0,16, 

6,10 ± 0,15 e 5,82 ± 0,15 µmol CO2 m
2 s-1, respectivamente. Houve diferença significativa com a 

adição de P (F1,27 = 4,77, P = 0,04), o qual variou de 4,23±0,18 µmol CO2 m
2 s-1 nas parcelas sem 

P a 7,91±0,65 µmol CO2 m
2 s-1

 nas parcelas com P  

Figura 8). Já os tratamentos com adição de cátions e adição de nitrogênio não apresentaram 

efeito significativo no fluxo total de carbono do solo (CAT: F1,25 = 4,26; N: F1,25 = 0,0, P = 0,98;  

P = 0,15;  

Figura 8).  

A temperatura e a umidade do solo não diferiram significativamente entre os tratamentos 

durante todo o período de coleta (Temperatura do solo: F7, 21 = 1,0, P = 0,60; Umidade do solo:   

F7, 21 = 1,54, P = 0,21; APÊNDICE  C). Além disso, não causaram efeito significativo no fluxo 

Figura 6. Média ± erro padrão da colonização de raízes finas (<1 mm) por fungos micorrízicos 

arbusculares (percentagem de comprimento de raiz colonizada) em parcelas com adição de fósforo (P; 

n= 4) e em parcelas sem adição de nutrientes (tratamento controle; n=4) em uma floresta tropical de 

terra firma da Amazônia Central, Brasil. 
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total de CO2 do solo (Temperatura do solo: F1,149 = 0,87, P = 0,35; Umidade do solo: F1,57 = 0,81, 

P = 0,37). 

A produtividade de raízes finas também não explicou a variação observada no fluxo total 

de CO2 do solo e não houve efeito significativo da interação entre a produtividade de raízes finas 

acumulada e os tratamentos, no fluxo total acumulado de CO2 do solo (F7,11 = 0,24, P = 0,97; Figura 

9). 

 

  

 

 

 

 

Figura 7. Fluxo total de CO2 do solo (Média ± erro padrão) entre os meses de Julho de 2017 a Abril de 

2018 em parcelas sem adição de nutrientes (tratamento controle; n=4) em uma floresta tropical de terra 

firme na Amazônia Central, Brasil.  As faixas vermelha e azul representam respectivamente o período da 

estação seca e da estação chuvosa. Os pontos cinzas são os valores de cada parcela, enquanto a linha 

central, representa a média entre as parcelas medidas em cada mês. 
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Figura 8. Média ± erro padrão do fluxo total de CO2 do solo entre os meses de Julho de 2017 a Abril de 2018 

em uma floresta tropical de terra firme na Amazônia Central, Brasil.  A. Presença e ausência de fósforo (P) 

no fluxo total de carbono do solo; B. Presença e ausência de cátions no fluxo total de carbono do solo; e C. 

Presença e ausência de nitrogênio (N) no fluxo total de carbono do solo. 
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Discussão  

As florestas tropicais têm sua produtividade influenciada pela disponibilidade de P, já que 

esse é um elemento que tende a se tornar menos disponível para as plantas conforme aumenta o 

intemperismo do solo ao longo do tempo (Walker and Syers 1976; Smeck 1985). Similarmente ao 

P, baixos níveis de bases trocáveis também podem restringir o crescimento das florestas tropicais 

(Quesada and Lloyd 2016), pelo fato de K, Mg e Ca serem único e exclusivamente originados de 

rochas e perdidos através da pedogênese do solo de forma similar ao P (Thomas 1974). Neste 

estudo encontramos fortes evidências da limitação nutricional por P, principalmente em estratégias 

de aquisição de nutrientes e no fluxo respiratório do solo, assim como os cátions, que causaram 

efeito na alocação de carbono para as raízes finas. Essas interações vão além da complexidade 

nutricional do solo, abrangendo diversos fatores para compreensão dos mecanismos envolvidos na 

produtividade abaixo do solo nos trópicos (este assunto será melhor detalhado a seguir).  

Figura 9. Relação entre a produtividade de raízes finas acumulada e fluxo total acumulado do carbono do solo 

ao longo de seis meses em áreas de platô na Amazônia Central, Manaus, Brasil. Os símbolos com diferentes 

cores representam os tratamentos do experimento AFEX: vermelho para identificar o tratamento controle, 

verde escuro para o tratamento com nitrogênio (N), azul escuro para o fósforo (P), rosa para N+P, amarelo 

para cátions (CAT), azul claro para N+CAT, roxo para P+CAT e verde para N+P+CAT. 
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As respostas à adição de nutrientes neste estudo foram extremamente rápidas em diversos 

processos, condizendo com nossa hipótese de que a biomassa, produtividade e colonização de 

raízes finas iriam aumentar com o aumento da disponibilidade de nutrientes, assim como, o fluxo 

total de carbono do solo. Com base nesses efeitos, observamos que diversos processos da ciclagem 

de carbono abaixo do solo podem responder em curto prazo ao pulso de nutrientes proporcionado 

pela fertilização, evidenciando uma alta sensibilidade desses compartimentos à aliviação da baixa 

disponibilidade nutricional. 

Abaixo discutiremos mais detalhadamente cada processo afetado pela adição de nutrientes 

em uma floresta de terra firme na Amazônia Central. 

 

Estoque de raízes finas 

A biomassa de raízes finas foi maior na camada de 0-10 cm do que na camada de 10-30 cm 

do solo, representando aproximadamente 60% da biomassa dos primeiros 30 cm do solo. Este é 

um padrão já observado em diferentes áreas de florestas tropicais (Sanford 1989; Jackson et al. 

1996; Jiménez et al. 2009; Adamek et al. 2011) onde ocorre um maior acúmulo de raízes finas 

absortivas na camada mais superficial do solo para captura direta de nutrientes da camada de 

serapilheira em decomposição (Jordan and Herrera 1981; Cuevas and Medina 1988). Esse é um 

dos principais mecanismos para a ciclagem de nutrientes em florestas com baixa disponibilidade 

de nutrientes (Went and Stark 1968; Klinge 1973), como já observado em experimentos realizados 

em florestas tropicais que demonstram que a serapilheira fornece os elementos necessários para o 

crescimento das plantas, e além disso, grande quantidade de carbono proveniente da sua 

decomposição é utilizado como fonte de energia para a comunidade microbiana do solo (Sayer 

2006; Rodtassana and Tanner 2017). Portanto uma maior alocação de carbono para a biomassa de 

raízes finas na camada superficial do solo, indica adaptações das plantas em florestas com baixa 

disponibilidade de nutrientes, para captura e metabolismo eficiente dos nutrientes provindos da 

decomposição da serapilheira. 

O aumento da biomassa de raízes finas, como efeito da interação entre P e CAT na camada 

de 10-30 cm do solo, sugere uma maior alocação de carbono da planta para o sistema radicular, a 

fim de absorver os nutrientes já disponíveis nas camadas superficiais do solo através da primeira 

fertilização. Observamos que nas parcelas com adição de P, a biomassa de raízes finas foi maior 

do que nas parcelas com a adição de CAT, mas quando os dois nutrientes foram adicionados 
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conjuntamente, a adição de cátions potencializou o efeito do P, resultando em um aumento ainda 

maior da biomassa de raízes finas (Figura 5A.). 

Normalmente são encontrados maiores valores de biomassa de raízes finas nas primeiras 

camadas do solo em áreas de florestas tropicais com baixa disponibilidade de nutrientes (Jordan 

and Escalante 1980; Vitousek and Sanford 1986; Espeleta and Clark 2007; Jiménez et al. 2009). 

Isso porque, a concentração de nutrientes como P, Ca, Mg e K é ainda mais reduzida com o aumento 

da profundidade, principalmente após os primeiros 10 cm em solos caracterizados como Ferralsols 

(Quesada et al. 2010, 2011). Esses nutrientes são rapidamente lixiviados pela elevada precipitação 

nos trópicos (Campbell 1975; Walker and Syers 1976) e por isso, a decomposição da serapilheira 

é uma importante fonte de nutrientes nessas áreas. Como os níveis de P e CAT na área de estudo 

são extremamente baixos ao longo do perfil do solo (Erro! Fonte de referência não encontrada.), a

s raízes da camada de 10-30 cm se mostraram extremamente sensíveis a adição desses nutrientes, 

alocando maior carbono para biomassa em um curto período de tempo (considerando que a última 

etapa da fertilização foi finalizada um mês antes desta coleta). No entanto, na Floresta Tropical do 

Panamá, onde os níveis de P e CAT no solo são maiores do que na Amazônia Central, após quatro 

anos de adição de  N, P e K, a distribuição da biomassa de raízes finas não foi alterada em 

profundidade com a adição de nutrientes (Yavitt et al. 2011). Na mesma experimento, despois que 

14 anos de fertilização, biomassa de raízes finas na camada de 0-10 cm reduziu com a adição de 

N, P e K em diversos tratamentos (Wurzburger and Wright 2015).  

Esse efeito de maior biomassa na camada de 10-30 cm também pode estar relacionado 

conjuntamente com o período em que a coleta do estoque da biomassa de raízes finas foi realizada. 

Agosto é caracterizado como um período de poucas chuvas na estação seca e com elevadas 

temperaturas do ar (Luizão and Vasconcelos 2002) resultando em uma redução da umidade do solo 

nas camadas superficiais pela elevada evaporação da água do solo (Broedel and Tomasella 2017). 

No entanto, o teor de água do solo nas camadas mais profundas aumenta em resposta a um gradiente 

de porosidade total (Tomasella et al. 2008; Broedel and Tomasella 2017), o que pode favorecer o 

aumento da biomassa de raízes nessa área do perfil do solo para absorção de água, e 

consequentemente, aumentar a aquisição de nutrientes durante as estações secas. Além disso, um 

estudo desenvolvido em áreas de platô na Amazônia Central relata que o estoque de biomassa de 

raízes finas pode ser maior em profundidade ao final da estação seca, sugerindo maior procura de 

recursos pelas raízes nessas camadas para absorção de água (Cordeiro 2018, no prelo). 



36 

 

No entanto, a complexidade da interpretação dos dados de estoque da biomassa de raízes 

finas é acentuada quando observamos os valores estatísticos (Figura 5). O modelo linear misto 

generalizado para a análise fatorial dos nutrientes detectou significativamente a interação entre P e 

CAT diante de todos os outros elementos, porém, essa diferença estatística é diluída quando 

analisamos os valores em fatorial para a interação de P e CAT no teste post-hoc de Tukey. Esta 

condição pode informar maiores necessidades de testes experimentais para a análise do estoque de 

biomassa de raízes finas em resposta à adição de nutrientes ao longo do tempo, já que neste caso, 

foram analisados dados somente de uma coleta durante o ano. Conjuntamente a essa questão, 

também devemos considerar que raízes em diferentes condições estão sendo analisadas nesta 

coleta, uma vez que, o comportamento das raízes finas antes da fertilização pode ser diferente do 

comportamento após a fertilização, gerando diferentes respostas às diferentes fertilizações. 

Esses diferentes resultados são evidências de que diferentes estratégias de investimento de 

carbono para o sistema radicular podem variar quanto ao período da aliviação da baixa 

disponibilidade de nutrientes em diferentes períodos de tempo, assim como, em diferentes estações 

do ano, uma vez que, curtos períodos de fertilização podem estimular a alocação de carbono para 

a biomassa das raízes ao longo do perfil do solo, enquanto que a constância da adição dos nutrientes 

a longo prazo, pode aumentar a disponibilidade de nutrientes no solo, modificando também as 

estratégias de alocação de carbono da floresta abaixo do solo.  

 

Produtividade de raízes finas 

Similarmente à distribuição da biomassa das raízes ao longo do perfil do solo, a 

produtividade das raízes finas também foi maior na camada de 0-10 cm do que na camada de 10-

30 cm. Essa maior produtividade de raízes na camada superficial do solo também está relacionada 

com a reciclagem dos nutrientes liberados pela decomposição da serapilheira (Cuevas and Medina 

1988). Na Amazônia Colombiana foi encontrado o mesmo comportamento da produtividade das 

raízes finas na camada superficial do solo, com uma média de 3,08±0,20 Mg ha-1 ano-1  nos 

primeiros 10 cm e 1,25±0,14 Mg ha-1 ano-1 de 10-20 cm do solo (Jiménez et al. 2009). Alguns 

estudos desenvolvidos em florestas tropicais, também já relataram a produtividade de raízes finas 

entre os primeiros 30 cm do solo. As médias na Bacia Amazônica variaram de 2,0±0,3 Mg C ha-1 

ano-1  em Manaus (Brasil) a 6,8±1,0 Mg C ha-1 ano-1 em Tamboapata no Peru (Aragão et al. 2009). 

Já na Amazônia Brasileira, a produtividade de raízes finas variou de 2,0±0,3 Mg C ha-1 ano-1  em 
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Tapajós, a 2,2±0,6 Mg C ha-1 ano-1 em Caxiuanã (Malhi et al. 2009),  enquanto que em uma área 

de platô na Amazônia Central, essa variação foi de 1,3±0,1 a 1,8±0,2 Mg C ha-1 ano-1 (Oblitas 2016, 

não publicado). Nesses estudos, a estimativa do carbono foi considerada como 50% da biomassa 

total estimada para a produtividade de raízes finas.  

A variação entre os valores de produtividade de raízes finas pode ser explicada pela taxa de 

turnover ao longo do gradiente de concentração de P disponível para as plantas. Em áreas com 

baixa disponibilidade de P,  raízes finas possuem maior tempo de residência no solo pelo fato do 

custo de produção ser maior do que o custo de manutenção, uma vez que os nutrientes são escassos 

nessas áreas e a eficiência de uso desses elementos no metabolismo da planta deve ser elevada  

(Vitousek 1984; Aragão et al. 2009). Assim, a estratégia de maior investimento de carbono no 

sistema radicular em locais com baixa disponibilidade de nutrientes (Bloom 1985) pode não ser 

predominante nas florestas tropicais, isso porque, há uma maior proliferação de raízes nas áreas do 

solo com pulsos de nutrientes ou em áreas com maior disponibilidade de nutrientes em um 

determinado período do ano (Prior et al. 2003; Hodge and Hodge 2004). 

Nossos resultados corroboram com a hipótese de maior alocação de carbono para as raízes 

finas em áreas com maior disponibilidade de nutrientes, pois encontramos um aumento de 66% na 

produtividade de raízes finas na camada de 0-10 cm no início da estação chuvosa nas parcelas que 

receberam a adição de cátions (Figura 5B). Portanto, podemos partir do pressuposto de que ao 

longo desses seis meses (agosto de 2017 a fevereiro de 2018), as raízes finas apresentaram uma 

alta sensibilidade à adição de cátions, iniciando esse efeito no estoque da biomassa das raízes, 

mesmo com raízes mais senescentes das camadas menos superficiais, até a produtividade das raízes 

mais jovens na camada de 0-10 cm. Esta resposta imediata aos cátions provocando um aumento na 

produtividade de raízes finas, pode ser um reflexo do baixo teor de Ca, Mg e K na área do 

experimento (Tabela 1) quando comparados às demais florestas tropicais. Os macronutrientes são 

essenciais nos processos fisiológico, sendo decisivos no desenvolvimento das funções metabólicas 

das plantas (Fromm 2010). Cálcio, por exemplo, é indispensável para a formação dos tecidos 

secundários das árvores, atuando principalmente na síntese da parede celular. O magnésio é um 

elemento-chave na ativação de moléculas enzimáticas e da clorofila, enquanto o potássio, é um 

osmorregulador também está relacionado com atividades enzimáticas (Campo et al. 2000; Fromm 

2010). Portanto, o pulso de nutrientes originado da fertilização, certamente provocou uma alteração 
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na alocação de carbono para as raízes finas mais jovens, com o intuito de explorar maior área de 

solo para absorção desses nutrientes tão escassos nessas áreas. 

Por outro lado, observamos que a produtividade de raízes finas foi maior durante a transição 

entre a estação seca para a chuvosa, do que no início da estação chuvosa, com uma redução de 58% 

da produtividade das raízes finas na coleta de Fevereiro de 2018. Esse comportamento foi similar 

ao ano de 2014 monitorado por Oblitas (2016, no prelo) em áreas de platô da Amazônia Central, 

onde o pico de produtividade ocorreu exatamente na mesma época observada em nosso estudo, 

seguido de uma queda na produtividade no início da estação chuvosa, apesar deste padrão ser 

alterado no ano seguinte. No entanto, a produtividade máxima de raízes observado em diferentes 

áreas de florestas tropicais ocorreram durante a estação chuvosa (Yavitt and Wright 2001; Girardin 

et al. 2016; Oblitas 2016; Cordeiro 2018), muito provavelmente em resposta às mudanças 

ambientas e à disponibilidade de recursos entre as estações. Porém, essa variação do 

comportamento da produtividade de raízes finas ao longo dos anos sugere certa sincronia sazonal 

da alocação de carbono para o sistema radicular com períodos de maior e menor produtividade 

variando entre as estações do ano, apesar destas alterações interanuais indicarem uma relação não 

somente com fatores ambientais climáticos, mas também com aspectos sazonais da floresta. 

Podemos relacionar esse comportamento tanto à produtividade do dossel da floresta, quanto 

à decomposição da serapilheira. A produção de serapilheira e de folhas novas atinge seu máximo 

durante os meses de julho a outubro, que caracterizam os meses de menor precipitação na 

Amazônia Central (Wu et al. 2016), enquanto a decomposição da serapilheira ocorre em maior 

quantidade no início da estação chuvosa (entre o mês de novembro e dezembro), quando há 

umidade o suficiente para estimular a atividade microbiana do solo (Luizão and Schubart 1987). 

Com base nesse ciclo fenológico da floresta Amazônica, podemos considerar que a maior 

produtividade de raízes finas observada no período de transição entre a estação seca e chuvosa, 

ocorreu devido ao início de um aumento considerável da precipitação no mês de novembro (maior 

que 180 mm; ANEXO A), o que provavelmente impulsionou a decomposição da serapilheira com 

aumento da atividade microbiana (Jarvis et al. 2007; Deng et al. 2017) resultando em um pulso de 

nutrientes para as raízes finas nas primeiras camadas do solo logo após um longo período de baixa 

disponibilidade de recursos, o que consequentemente aumentou a produtividade de raízes finas 

para absorção de água e reciclagem dos nutrientes liberados pela decomposição da serapilheira 

(Metcalfe et al. 2008). Portanto, este aumento elevado da produtividade de raízes neste período, 
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pode ter alterado a necessidade de absorção de nutrientes provindos da serapilheira durante a 

estação chuvosa, resultando em uma redução acentuada da produtividade de raízes finas durante 

os meses de maior precipitação, de forma que, mesmo após a adição de nutrientes, ainda exista a 

necessidade de absorção de elementos provindos diretamente decomposição da serapilheira.  

Ainda que a produtividade de raízes finas tenha aumentado nas parcelas com a adição de 

cátions durante o início da estação chuvosa, o comportamento padrão entre os tratamentos (os quais 

não foram significativamente diferentes entre as estações) da coleta de Novembro de 2017 e de 

Fevereiro de 2018 são similares, embora como já discutido anteriormente, a produtividade de raízes 

finas na primeira coleta ser maior do que na segunda coleta. Esse padrão comportamental indica 

que a fertilização, em curta prazo, pode não ter alterado o balanço nutricional já existente entre os 

componentes acima e abaixo do solo, resultando apenas, em respostas imediatas ao pulso de 

nutrientes disponibilizados pela fertilização.  

 

Morfologia de raízes finas 

A adição de nutrientes não causou nenhum efeito na morfologia das raízes finas ao longo 

de seis meses de fertilização, da mesma forma que Eissenstat et al. (2015) observou que a adição 

de nutrientes em ambiente controlado causou um efeito relativamente pequeno na morfologia e 

arquitetura das raízes, observando que espécies com raízes mais finas se proliferaram mais através 

do aumento da biomassa do sistema radicular para a procura de recursos no solo, do que  raízes 

com finas de maior diâmetro, as quais procuraram investiram mais na colonização com micorrizas, 

para que estas realizassem a busca por recursos no solo.  

 As raízes do estoque (coleta de Agosto de 2017) são raízes relativamente mais antigas no 

solo, considerando que na Amazônia Central a longevidade de raízes finas é de aproximadamente 

seis meses (Cordeiro 2018, no prelo). Por isso, quando comparadas às raízes mais jovens (3 meses) 

das coletas de novembro de 2017 e fevereiro de 2018, observamos menores valores de SRL, SRA 

e uma relação inversa entre RTD e diâmetro (Tabela 2).  

Comparando as profundidades da coleta do estoque, observamos que na camada de 0-10 

cm as raízes apresentam maior comprimento específico, área específica e maiores diâmetros, no 

entanto, são raízes de menor densidade de tecido. Já na camada de 10-30 cm, as raízes são menores 

em comprimento específico, área específica e diâmetro, mas possuem maior densidade de tecido. 

Esse comportamento também foi observado em diversos biomas, onde foi evidenciado claramente 
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que a densidade do tecido é negativamente correlacionada com o diâmetro da raiz (Eissenstat et al. 

2015), e que há um do comprimento da raiz por biomassa investida de forma não linear com o 

decréscimo do diâmetro (Ma et al. 2018). Essa baixa densidade das raízes nas primeiras camadas, 

as permite uma exploração mais eficiente das áreas do solo (Ma et al. 2018), além de que, como já 

discutido anteriormente, é nessa profundidade que ocorre mais intensivamente a reciclagem de 

nutrientes provindos da serapilheira, para aumentar a eficiência na absorção e captação de recursos, 

há um aumento do comprimento e da área específica. Já na camada de 10-30 cm, as raízes investem 

mais carbono na densidade de tecido do que em comprimento e em área específica, visto que nessa 

profundidade, os recursos são mais limitados e as raízes necessitam explorar o solo de uma forma 

mais precisa e/ou por um maior período de tempo até a fonte ou o pulso de nutrientes,  embora esse 

comportamento também possa ser influenciado pela textura do solo, assim como a disponibilidade 

de água do solo (Metcalfe et al. 2008). 

Como o componente mais dinâmico e fisiologicamente ativo abaixo do solo, ainda há 

muitas exceções nas relações entre o comportamento das raízes, e muitos deles não se encaixam 

nos padrões esperados (McCormack et al. 2017). Foi o que observamos nas coletas de Novembro 

de 2017 e Fevereiro de 2018, em que as raízes  apresentaram exatamente os mesmos 

comportamentos para todos os parâmetros morfológicos avaliados entre as coletas e entre as 

profundidades (Erro! Fonte de referência não encontrada.), mas foram totalmente contrárias ao c

omportamento das raízes na coleta de estoque e em outros biomas  (Eissenstat et al. 2015; Ma et 

al. 2018). Entre as coletas de agosto e fevereiro, verificamos que o comprimento específico e a área 

específica das raízes foram maiores, enquanto que o diâmetro e a densidade de tecido foram 

menores quando comparados às raízes do estoque. O diâmetro das raízes e o comprimento 

específico estão altamente correlacionados com a intensidade das ramificações radiculares, uma 

vez que, raízes finas absortivas com maior comprimento específico possuem maior intensidade de 

ramificação do que raízes mais espessas absortivas (Eissenstat et al. 2015). Conforme esta relação, 

observamos que as raízes entre os meses de novembro de 2017 a fevereiro de 2018, possuem então 

mais ramificações do que as raízes coletadas em agosto de 2017, indicando que há uma maior 

alocação de carbono para a ramificação de raízes para o forrageamento nos 30 primeiros 

centímetros do solo, quando as raízes são mais jovens. Certamente, este comportamento está 

relacionado à idade das raízes (3 meses), ao mesmo tempo que o tempo de residência no solo pode 

não ser o suficiente para a diferenciação das funções entre as classes de diâmetro, fazendo com que 
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todo o sistema radicular desenvolvido neste período, esteja equilibrado entre as proporções de 

raízes de absorção e raízes de transporte para busca de recursos no solo.  

Na Floresta Tropical do Panamá, foi observado que a adição de nutrientes (K, P, N) após 

quatro anos de fertilização, reduziu a densidade de tecidos de raízes finas em todos os tratamentos, 

gerando um aumento na taxa de turnover dessas raízes (Yavitt et al. 2011; Wurzburger and Wright 

2015), pelo fato de que uma baixa densidade de raízes indica maior susceptibilidade à herbivoria e 

portanto, redução no tempo de residência das raízes no solo (Aerts and Chapin 2000). Desse modo, 

a adição de nutrientes pode estar alterando as características morfológicas das raízes finas ao longo 

tempo, de forma a aumentar o turnover das raízes para uma rápida aquisição de nutrientes 

(Wurzburger and Wright 2015), já que o custo de manutenção passa a ser maior do que o custo de 

produção em áreas com maior disponibilidade de nutrientes (Aragão et al. 2009). Portanto, 

podemos presumir que as respostas morfológicas das raízes à adição de nutrientes podem ocorrer 

de médio a longo prazo em áreas de platô na Amazônia Central, e que a curto prazo, as raízes finas 

nos 30 primeiros cm do solo, respondem apenas à ciclagem de nutrientes oriunda da decomposição 

da serapilheira.  

 

Efeito da adição de P na colonização micorrízica 

Assim como as plantas, o crescimento micorrízico também pode ser limitado pela 

disponibilidade de nutrientes, e nessas circunstâncias, a adição de P e/ou N pode aumentar o 

crescimento das micorrizas (Treseder and Allen 2002; Johnson et al. 2013; Camenzind et al. 2016). 

É o que observamos com a adição de P em nosso experimento que, quando comparado às parcelas 

sem adição de nutrientes, a adição de P aumentou em 54% a colonização de fungos micorrízicos 

em raízes finas da camada 0-10 cm (Figura 6), indicando não somente uma forte dependência do 

sistema radicular por recursos que facilitem a absorção de P , como também, que o crescimento de 

fungos micorrízicos arbusculares é limitado por P nessa região, embora essa resposta também possa 

estar relacionada com o investimento em micorrizas arbusculares para absorção do “P extra” 

adicionado pela fertilização. Apesar desse efeito não ser significativo muito provavelmente por não 

possuirmos poder estatístico suficiente para detectar uma diferença estatística entre os tratamentos, 

já que o número de amostras é reduzido no momento, o aumento gerado pela adição de P foi 

consideravelmente maior nessas parcelas do que no tratamento controle.  
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A disponibilidade nutricional pode ser mais limitante para as plantas do que para os fungos 

micorrízicos, já que estes são mais eficientes no forrageamento de nutrientes do solo (Allen 1991). 

Assim, as plantas deixam de investir em associações micorrízicas sob elevada disponibilidade de 

nutrientes e por isso, há uma limitação do crescimento das micorrizas. Por outro lado, a fertilização 

deve aumentar a alocação de carbono para os fungos micorrízicos em locais que as plantas são 

limitadas pela baixa disponibilidade de nutrientes, assim como o crescimento dos fungos 

arbusculares (Treseder and Allen 2002), uma vez que, o investimento para aquisição de P é alterado 

conforme o status nutricional do solo (Treseder and Peter M. Vitousek 2001).  

No experimento de fertilização realizado na Floresta Tropical do Panamá, a adição de P 

também estimulou a colonização de micorrizas arbusculares nas raízes finas (Wurzburger and 

Wright 2015), mesmo que a fertilidade do solo nessa região seja maior do que na Amazônia 

Central. Neste contexto, esse efeito foi associado à interações biológicas complexas entre as plantas 

e a comunidade micorrízica, pelo fato do P ser um regulador tanto da biomassa microbiana, como 

do carbono, N e P microbiano e da atividade da fosfatase do solo (Turner and Joseph Wright 2014; 

Wurzburger and Wright 2015). Embora diversos estudos demonstrarem que a fertilização com P 

reduz a colonização micorrízica (Treseder and Peter M. Vitousek 2001; Treseder 2004; Camenzind 

et al. 2014), em nosso experimento, o pulso de nutrientes gerado pela fertilização, pode ter sido o 

precursor do aumento considerável da colonização de raízes finas por micorrizas arbusculares.  

Relacionando o comportamento das micorrizas com a produtividade de raízes finas, 

podemos presumir a existência de um possível trade-off entre os mecanismos do sistema radicular 

para absorção de nutrientes, mesmo que o comportamento da simbiose com a adição de cátions não 

seja conhecido no momento. Considerando que o aumento da produtividade de raízes finas tenha 

proporcionado uma maior dispersão das raízes no solo em busca de recursos em resposta ao pulso 

de nutrientes produzido pela fertilização, uma maior área do solo será explorada pelo sistema 

radicular, o que possivelmente aumentará a absorção de nutrientes disponíveis para as plantas, 

resultando então, em uma maior produtividade total do ecossistema. Como mais recursos estão 

disponíveis no solo, mais carbono pode ser alocado tanto para a produção de raízes finas, quanto 

para os fungos micorrízicos arbusculares, de modo que um maior investimento nessa simbiose 

possa desenvolver uma importante estratégia de absorção de P adsorvido em argilas, óxidos de 

ferro e alumínio, e que normalmente não são absorvidos pelas raízes finas (Alexander, 1989). 
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Fluxo de CO2 total do solo 

Observamos que o fluxo de CO2 do solo ao longo das medições possui uma certa oscilação 

evidente principalmente, ao final da estação seca e final da estação chuvosa (Figura 7). Este mesmo 

comportamento também foi observado na Floresta Tropical do Panamá (Sayer et al. 2007; 

Valentini et al. 2008; Nottingham et al. 2010), e pode ser explicado pelo efeito das primeiras chuvas 

logo após um longo período de seca, ter estimulado de forma abrupta a decomposição da 

serapilheira (Jarvis et al. 2007) e um potencial efeito priming pela libração de carbono lábil 

proveniente dessa decomposição (Sayer et al. 2007),  o que de fato, acelera a atividade dos 

microrganismos de vida livre do solo (Vasconcelos et al. 2004).  

No experimento de particionamento de componentes do solo para identificar a contribuição 

de raízes finas, micorrizas e microrganismos na respiração total do solo na Floresta Tropical do 

Panamá, foi observado que raízes próximas da superfície demonstraram menor variação da 

respiração ao longo do ano por terem acesso constante durante toda a estação seca à suprimentos 

oriundos da serapilheira e de água, devido às suas conexões com raízes mais profundas 

(Nottingham et al. 2010). A respiração autotrófica que envolve tanto raízes, quanto as micorrizas 

em simbiose com raízes e  hifas de exploração do solo, é praticamente constantes ao longo do ano 

(Heinemeyer et al. 2007). Portanto, a variação sazonal no fluxo de CO2 total do solo foi atribuído 

à atividade de microrganismos de vida livre, por serem mais sensíveis à padrões sazonais como o 

início das chuvas que estimula a  decomposição da serapilheira (Valentini et al. 2008; Nottingham 

et al. 2010). Esse comportamento também pode ser relacionado com as proporções de contribuição 

desses componentes no fluxo total de respiração do solo, dado que a contribuição dos 

microrganismos de vida livre do solo no fluxo de CO2 é maior que das raízes, que por sinal, é maior 

que dos fungos micorrízicos arbusculares (Heinemeyer et al. 2007), em que micorrizas representam 

14±6% da respiração total do solo, raízes contribuem com 26±12% e os microrganismos com mais 

de 60% desse total (Nottingham et al. 2010). 

Embora a temperatura e a umidade do solo apresentarem baixa influência no fluxo de 

carbono total do solo em nosso experimento, assim como observado por Heinemeyer e Fitter (2004) 

em uma floresta temperada, foi encontrado indícios de que o comportamento das micorrizas é o 

mais afetado por essas variações ambientais quando comparado à raízes e microrganismos. Alguns 

estudos indicam que associações com fungos micorrízicos arbusculares tenham uma aclimatação 

mais rápida à mudanças de temperatura no solo do que raízes sem esta simbiose (Heinemeyer et 
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al. 2006; Hughes et al. 2008). Assim, com relação à mudanças climáticas globais, a medida que a 

temperatura e o CO2 atmosférico aumentam, espera-se um acréscimo na taxa fotossintética 

(Ceulemans 1999), gerando consequentemente um aumento da demanda por nutrientes para as 

plantas (Olesniewicz and Thomas 1999). Com a temperatura do solo também se elevando, a 

eficácia com que o sistema radicular explora o solo deve ser maior (Staddon and Fitter 1998) e por 

isso, mais carbono deve ser disponibilizado para o fungo, que sob tais condições, poderá fornecer 

maior absorção de nutrientes e água para o crescimento das plantas (Heinemeyer et al. 2006; Atkin 

et al. 2009). 

Além disso, em nosso estudo a adição de P aumentou em 15% a respiração total do solo ao 

longo dos oito meses de medição (Figura 8). Essa resposta pode ter influência da atividade 

micorrízica, pelo fato da fertilização ter gerado um pulso na concentração de P disponível 

extremamente maior do que o existente em condições naturais nessa área, provocando então uma 

resposta imediata na atividade dos fungos micorrízicos arbusculares. À medida que a 

disponibilidade de nutrientes aumenta, espera-se que a respiração das raízes também aumente 

devido ao aumento da taxa de absorção iônica, assim como a respiração dos fungos micorrízicos 

arbusculares (Hughes et al. 2008; Chen 2016). Apesar da colonização de micorrizas arbusculares 

ser menos dependente da disponibilidade de N e CAT (Hughes et al. 2008) e, portanto, a proporção 

da respiração representada pelo componente fúngico da simbiose pode não ser afetada por 

mudanças na disponibilidade desses nutrientes (Figura 8).  

Como simbiontes obrigatórios, os fungos micorrízicos arbusculares não possuem 

características saprotróficas, mas há indícios de que aceleram a mineralização da matéria orgânica 

através de exsudatos na rizosfera que estimulam a atividade dos microrganismos (Nottingham et 

al. 2013; Sheldrake et al. 2017), que por sua vez, também têm suas atividades alteradas com a 

adição de P (Turner and Joseph Wright 2014; Camenzind et al. 2017). Isso porquê, na Floresta 

Tropical do Panamá foi observado a redução da atividade de enzimas fosfatase, aumento das 

concentrações de carbono, N e P na biomassa microbiana, apesar de não observarem nenhuma 

resposta à adição de N, K e outros cátions (Turner and Joseph Wright 2014), o que de fato é 

consistente com evidências na limitação da decomposição da serapilheira por P e micronutrientes 

(Kaspari et al. 2008). 

Em relação à produtividade de raízes finas e o fluxo de CO2 do solo (Figura 9), observamos 

que apesar da produtividade de raízes ter aumentado ao longo do tempo, esse efeito não foi o 
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propulsor do aumento do fluxo respiratório do solo. Em vista disso, nossos resultados indicam 

fortes evidências de que a colonização micorrízica juntamente com a atividade de microrganismos 

de vida livre do solo, são os principais causadores do aumento do fluxo de CO2 não somente nas 

parcelas com adição de P, mas também no fluxo padrão encontrado ao longo do tempo.  

 

Conclusão 

As florestas tropicais e toda sua heterogeneidade refletem diversos padrões de 

comportamentos em compartimentos tanto acima do solo quanto abaixo do solo (Mirmanto et al. 

1999; Newbery et al. 2002; Turner and Joseph Wright 2014; Alvarez-Clare and Mack 2015; 

Nottingham et al. 2015; Wurzburger and Wright 2015; Yokoyama et al. 2017), sugerindo que os 

trópicos como um todo contêm um conjunto de elementos cujas abundâncias variam no espaço e 

tempo em múltiplas escalas, todas com o potencial de afetar pelo menos parte do ciclo de carbono 

(Townsend et al. 2011). A adição de nutrientes estimulou, a curto prazo, diferentes compartimentos 

da ciclagem de carbono abaixo do solo, incluindo a biomassa e produtividade de raízes finas, 

colonização de fungos micorrízicos arbusculares e o fluxo total de CO2 do solo, porém há o indício 

de que características morfológicas das raízes finas são estimuladas de médio a longo prazo de 

fertilização. Portanto, os diferentes compartimentos abaixo do solo na Amazônia Central são 

limitados por diferentes nutrientes, por responderem fortemente ao alívio de múltiplas limitações 

nutricionais, sendo elas mais específicas, à adição de fósforo e cátions. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE  A– Principais atividades desenvolvidas em campo durante o período de maio de 2017 

a abril de 2018 nas parcelas do projeto AFEX – Manaus, AM, Brasil. 

 

 

 

JUN/2017 JUL/2017 AGO/2017 SET/2017 OUT/2017

Coleta do 

estoque de 

raízes finas

Censo 2: 

Fluxo de CO2 

do solo

Censo 3: 

Fluxo de CO2 

do solo

Censo 4: 

Fluxo de CO2 

do solo

Censo 1: 

Fluxo de CO2 

do solo

Fertilização 1: 

Etapa 3

Fertilização 1: 

Etapa 1 e 2

Fertilização 2: 

Etapa 1

Fertilização 2: 

Etapa 2 

Censo 7: 

Fluxo de CO2 

do solo

Censo 8: 

Fluxo de CO2 

do solo

MAI/2017

Censo 5: 

Fluxo de CO2 

do solo

Censo 6: 

Fluxo de CO2 

do solo

Instalação dos 

colares de 

fluxo de CO2 

do solo

Instalação dos 

Ingrowth 

cores

JAN/2018 FEV/2018

Coleta 1: 

Raízes finas 

Fertilização 2: 

Etapa 3

Coleta 2: 

Raízes finas 

MAR/2018 ABR/2018NOV/2017 DEZ/2017
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APÊNDICE  B- – Biomassa e produtividade de raízes finas nos tratamentos do projeto AFEX em 

áreas de platô na Amazônia Central no intervalo de agosto de 2017 a fevereiro de 2018. 

 

Média ± erro padrão (SE) da biomassa e produtividade das raízes finas em Agosto de 2017 (Censo 1), Novembro de 

2017 (Censo 2) e Fevereiro de 2018 (Censo 3) nas áreas do experimento AFEX, em uma floresta tropical de terra firme 

na Amazônia Central, Brasil. Trata-se de biomassa de raízes finas os valores referentes ao censo 1 (estoque de raízes 

finas) e produtividade de raízes finas, os censos 2 e 3. 

 

 

 

 

Censo Tratamento n Biomassa/PPL SE

1 Controle 8 1.67 0.32

1 N 8 1.56 0.26

1 P 8 1.80 0.28

1 N+P 8 1.42 0.34

1 Cátions 8 1.38 0.25

1 N+Cátions 8 1.70 0.32

1 P+Cátions 8 1.61 0.28

1 N+P+Cátions 8 1.72 0.30

2 Controle 8 5.02 0.49

2 N 8 3.46 0.37

2 P 8 4.22 0.70

2 N+P 8 3.61 0.30

2 Cátions 8 4.51 0.61

2 N+Cátions 8 4.15 0.90

2 P+Cátions 8 4.05 0.66

2 N+P+Cátions 8 5.17 0.65

3 Controle 8 2.01 0.44

3 N 8 1.37 0.21

3 P 8 1.11 0.11

3 N+P 8 1.92 0.30

3 Cátions 8 1.67 0.24

3 N+Cátions 8 2.13 0.47

3 P+Cátions 8 1.50 0.18

3 N+P+Cátions 8 2.55 0.43
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APÊNDICE  C- Temperatura e umidade do solo coletados por parcela durante o período de julho 

de 2017 a abril de 2018 nas parcelas do projeto AFEX em uma floresta tropical de terra firme na 

Amazônia Central, Brasil. 

 

Média ± erro padrão (SE) da temperatura e umidade do solo coletados em 20 cm de profundidade duas vezes em cada 

parcela (n=64). 

 

ANEXO 

  

2017 Janeiro 339.9

2017 Fevereiro 273.3

2017 Março 371.6

2017 Abril 306.1

2017 Maio 104.9

2017 Junho 169.2

2017 Julho 102.1

2017 Agosto 62.7

2017 Setembro 102.6

2017 Outubro 143.8

2017 Novembro 182.9

2017 Dezembro 264.4

2018 Janeiro 449.8

2018 Fevereiro 393.2

2018 Março 234.9

Precipitação 

mensal (mm)
Ano Mês

ANEXO A. Dados provenientes da torre de observação K-34, disponibilizados pelo Programa de 

Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia – LBA. 

Mês Temperatura (°C) SE Umidade (%) SE

JUL/17 25.26 0.05 29.22 0.73

SET/17 25.43 0.04 26.51 0.81

OUT/17 25.5 0.04 24.81 0.98

NOV/17 - - - -

JAN/18 25.04 0.07 - -

FEV/18 25.25 0.03 - -

MAR/18 25.1 0.04 - -

ABR/18 24.8 0.04 - -
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