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Sinopse: 

Respostas ecofisiológicas de árvores de Bertholletia excelsa Bonpl. à calagem sobre a ciclagem de 

nutrientes, as características funcionais foliares e o crescimento foram estudadas em condições de plantio 

puro de castanheira na Amazônia Central. Aspectos como o status nutricional, produção e decomposição 

de serapilheira, trocas gasosas, status hídrico, fluorescência da clorofila a e crescimento foram analisados. 
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RESUMO 

Tecnicamente, sabe-se que a aplicação de calcário dolomítico, além de fornecer cálcio 
(Ca) e magnésio (Mg), corrigi a acidez dos solos. Por outro lado, também está bem 
estabelecido na literatura que os baixos valores de pH dos solos amazônicos representam fator 
limitante à produtividade primária das plantas, seja em sistemas naturais ou em sistemas de 
plantios. No entanto, não se sabe como a calagem pode afetar o ciclo interno de nutrientes nos 
plantios, e quais eventuais impactos desta prática sobre o crescimento e as características 
ecofuncionais de indivíduos de Bertholletia excelsa quando estabelecidos em plantios puros 
(monocultivo). Este trabalho foi dividido em duas partes com abordagens complementares 
para a interação solo-planta. A primeira parte refere-se a influência da calagem sobre os 
atributos químicos, status nutricional e ciclagem de nutrientes, dando-se ênfase ao ambiente 
de crescimento arbóreo (Capítulo 1), a segunda parte foi dedicada a entender os efeitos da 
calagem sobre o crescimento individual e as características funcionais foliares de árvores de 
B. excelsa (Capítulo 2). Para tanto, um experimento foi instalado em plantio puro de B. 
excelsa com 17 anos de idade, localizado na área da Empresa Agropecuária Aruanã, 
Itacoatiara, AM, com espaçamento de 2,5 x 1,5m entre linhas e indivíduos, respectivamente. 
O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados, com quatro tratamentos 
(Plantio submetido a dois níveis de calagem, 0 e 2,0 t ha-1 de calcário dolomítico e a partir da 
aplicação da calagem os dados foram amostrados em dois diferentes períodos de precipitação, 
Alta e Baixa) com 8 repetições. Na área do plantio foram analisados: a fertilidade do solo, 
produção e decomposição de serapilheira, produção de raízes finas e a concentração de 
nutrientes em folhas maduras, na serapilheira e nas raízes finas. A aplicação do calcário 
dolomítico reduziu em cerca de 90% a presença do alumínio (Al), o qual foi relacionado ao 
aumento de raízes finas no período de menor precipitação, e aumentou a disponibilidade de 
Ca e Mg no solo, com reflexos na relação entre a concentração de Ca e produção de 
serapilheira, no entanto a calagem não afetou a estimativa de decomposição desse plantio. 
Nos indivíduos de B. excelsa foram analisados a área foliar, trocas gasosas, fluorescência da 
clorofila a, eficiência no uso de água, luz e nutrientes, potencial hídrico e o crescimento em 
diâmetro. As alterações nas propriedades químicas no solo, como efeito da calagem, 
resultaram no melhor desempenho funcional para captura de luz, com ênfase para aumentos 
nas variáves ETR, ΦPSII, Vcmax e gs, refletindo maiores taxas de fotossintéticas. Maior 
eficiência no uso de luz e de nutrientes também foram verificadas nas plantas que receberam 
calagem. No período de menor precipitação houve aumento de Vcmax e das taxas 
fotossintéticas de ambos tratamentos. Nesse mesmo período, as folhas do tratamento controle 
exibiram redução no transporte de elétrons. O incremento corrente anual em diâmetro foi 
cerca de 30% superior em plantas que receberam calagem. Portanto, houve melhoria do status 
nutricional em B. excelsa correlacionado com os efeitos benéficos da calagem. A redução da 
acidez resultou em maior exploração do volume de solo pelas raízes, possibilitando maior 
absorção de água e potássio durante o período de menor disponibilidade hídrica. 
Provavelmente, os maiores conteúdos de Ca e Mg otimizaram o transporte de elétrons, que 
somado a melhora na eficiência no uso de luz e nutrientes foram os fatores que mais 
contribuíram para as maiores taxas de crescimento de B. excelsa. Diante das afirmações 
supracitadas, pode-se concluir que a calagem condicionou melhorias no ambiente edáfico do 
solo que induziram maior desempenho do crescimento de indivíduos de castanheira da 
Amazônia. 

Palavras-chave: Castanheira-da-amazônia, nutrição florestal, fotossíntese, 

fluorescência da clorofila a, eficiência no uso de nutrientes. 
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ABSTRACT 

Technically, it is known that the application of dolomitic limestone, besides 
providing calcium (Ca) and magnesium (Mg), corrects the acidity of soils. On the other 
hand, it is also well established in the literature that the low pH values of Amazonian 
soils represent a limiting factor to the primary productivity of plants, either in natural 
systems or in planting systems. However, it is not known how liming can affect the 
internal cycle of nutrients in plantations and what possible impacts of this practice on 
the growth and the ecofunctional characteristics of individuals of Bertholletia excelsa 
when established in pure plantations (monoculture). This work was divided into two 
parts with complementary approaches to soil-plant interaction. The first part deals with 
the influence of liming on chemical attributes, nutritional status and nutrient cycling, 
with emphasis on the tree growth environment (Chapter 1), the second part was devoted 
to understanding the effects of liming on growth and functional characteristics of B. 
excelsa trees (Chapter 2). In order to do so, an experiment was carried out in pure 
plantation of B. excelsa at the age of 17, located in the area of Agricultural Company 
Aruanã, Itacoatiara, AM, with spacing of 2.5 x 1.5m between rows and individuals, 
respectively. The experimental design was a randomized complete block, with four 
treatments (Plantation submitted to two levels of liming, 0 and 2.0 t ha-1 of dolomitic 
limestone, treatments that were sampled in two different periods of precipitation (high 
and low) with 8 replicates. In the area of planting, soil fertility, litter production and 
decomposition, fine root production and nutrient concentration in mature leaves, litter 
and fine roots were analyzed. The application of dolomitic limestone reduced the 
presence of Al by about 90%, which was related to the increase of fine roots in the dry 
period and increased the availability of Ca and Mg in the soil, with reflexes in the 
relationship between Ca concentration and production However, liming did not affect 
the estimate of decomposition of this planting. In the subjects of B. excelsa were 
analyzed leaf area, gas exchange, chlorophyll a fluorescence, water use efficiency, light 
and nutrients, water potential and growth in diameter. Changes in soil chemical 
properties with the liming effect resulted in better functional performance for light 
capture, with emphasis on increases in ETR, ΦPSII, Vcmax and gs, as a consequence, 
higher photosynthetic rates were observed. Greater efficiency in the use of light and 
nutrients were also verified in the plants that received liming. In the low precipitation 
period, there was an increase in Vcmax and the photosynthetic rates of both treatments. At 
the same time, the treatment of the leaves of the control treatment showed reduction in 
the electron transport. The current annual increment in diameter was about 30% higher 
in plants that received liming. Therefore, there was an improvement in nutritional status 
in B. excelsa correlated with the beneficial effects of liming, the reduction of acidity 
resulted in greater soil volume exploration by the roots, allowing greater absorption of 
water and K during the period of less water availability. Ca and Mg optimized the 
transport of electrons that added to the improvement in the efficiency of light and 
nutrients use, were the factors that contributed the highest growth rates of B. excelsa. In 
view of the aforementioned statements, it can be concluded that liming conditioned 
improvements in the soil edaphic environment which induced a higher growth 
performance of the individuals of brazil nut tree plantations in the Amazon. 
 
Keywords: Brazil nut, forest nutrition, photosynthesis, chlorophyll a fluorescence, 
nutrient efficiency.  
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INTRODUÇÃO GERAL 

Os plantios florestais são alternativas para reinserção das áreas desflorestadas aos 

processos produtivos, estas áreas representam aproximadamente 750.000 km2 na região 

Amazônica (Chazdon 2008; INPE 2015). O incentivo à produção em áreas 

desflorestadas tem sido apontado como importante estratégia para a redução do impacto 

ambiental, na medida em que reduz a pressão sobre as florestas nativas e representa uma 

alternativa para produzir emprego e renda no setor florestal, especialmente em áreas 

tropicais (Schroth et al. 2016). 

A Castanheira-da-amazônia (Bertholletia excelsa Bonpl.) é uma espécie de 

elevado potencial para diferentes cadeias produtivas como madeira, castanha, artesanato 

e cosméticos, além disso, possui excelentes características silviculturais (Costa et al. 

2009; Ferreira e Tonini 2009; Nogueira et al. 2018) e tem sido amplamente utilizada em 

diferentes sistemas de plantios florestais (Ferreira e Tonini 2009; Ferreira et al. 2012; 

Salomão et al. 2014; Scoles et al. 2014). 

As plantações florestais de B. excelsa, geralmente, são estabelecidas em solos 

ácidos e de baixa fertilidade, em razão destas características edáficas serem 

predominantes na Região Amazônica, como é o exemplo da Empresa Agropecuária 

Aruanã S.A., que possui uma área total de 12.000 hectares onde há cerca de 1.257.000 

castanheiras plantadas e representa a experiência mais conhecida de plantios de 

castanheira em grande escala para produção (Ferreira 2013; Costa et al. 2015). 

No entanto, há poucas informações sobre os efeitos de práticas silviculturais, 

incluindo a correção do pH do solo, sobre a produtividade de plantios desta espécie. 

Mesmo plantada em solos com baixa fertilidade natural, a espécie B. excelsa ainda 

assim apresenta boas taxas de crescimento quando comparada com outras espécies 

nativas da região. O desempenho funcional de B. excelsa pode estar relacionado a maior 

eficiência no uso dos recursos primários, plasticidade fenotípica e a rusticidade da 

espécie, bem como a maior ciclagem de nutrientes nos sítios de plantios (Ferreira et al. 

2012; Scoles et al. 2014; Ferreira et al. 2015). Entretanto, todas estas questões ainda não 

estão devidamente esclarecidas e informações acuradas sobre a ecofisiologia da 

castanheira podem contribuir sobremaneira para a silvicultura da espécie em toda a 

região amazônica. 

No que diz respeito a ciclagem de nutrientes, a serapilheira, considerando 

principalmente folhas senescentes, funciona como uma contínua e importante fonte de 
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nutrientes para o solo florestal, devido à rápida renovação e decomposição sobre o solo, 

estudos demonstram que a decomposição de cerca de 75% desse material pode ocorrer 

dentro de um ano (Barlow et al. 2007; Luizão 2007). Já a abundante presença de raízes 

finas nas camadas superficiais do solo contribui para a conservação de nutrientes (Wang 

et al. 2018), resultando na rápida absorção quando estes tornam-se disponíveis, o que 

constitui um fluxo importante para atender à demanda nutricional das árvores (Gatto et 

al. 2014).  

A capacidade das plantas em maximizar taxas fotossintéticas e ganho de carbono, 

em relação ao teor de nutrientes foliar, constituem boas estratégias de adaptação das 

plantas em solos distróficos (Binkley 2004). Dessa forma, a eficiência no uso de 

recursos reflete múltiplas estratégias para maximizar a produtividade ao longo de um 

gradiente de disponibilidade de nutrientes no solo (Waring et al. 2015). 

O status nutricional dos solos e suas características de fertilidade em geral têm 

importância decisiva quando se pensa no sucesso dos plantios florestais, é preciso 

conhecer os dois lados do cenário, isto é, o fornecimento adequado dos nutrientes pelo 

solo e as exigências das espécies selecionadas para os plantios puros ou consorciados. 

Na Amazônia o fator edáfico assume papel ainda mais relevante. A acidez do solo e a 

consequente baixa disponibilidade de elementos minerais essenciais às plantas tornam-

se fatores limitantes à produtividade destas. Nestas condições, a calagem é a prática 

mais recomendada que visa reduzir a acidez e aumentar a disponibilidade de nutrientes, 

em particular dos cátions como K, Ca e Mg, implicando aumentos na produção primária 

das árvores e consequente ganho de biomassa de madeira (Chatzistathis et al. 2015; 

Ouimet e Moore 2015; Yang et al. 2015; Court et al. 2018). 

Estudos também indicam que a melhoria nas características químicas do solo pode 

resultar em maior produção de serapilheira e qualidade nutricional desta biomassa no 

solo, além disso, devido aos ajustes de pH e maior atividade dos microorganismos, a 

decomposição da matéria orgânica se torna mais fácil. Estas mudanças induzem ainda a 

maior proliferação de raízes finas, com efeitos sobre a manutenção da ciclagem de 

nutrientes no sistema solo-planta (Moore et al. 2012; Leppälammi-kujansuu e Salemaa 

2014; Forey et al. 2015).  A melhoria do status nutricional, por conseguinte, resulta em 

investimento em parte aérea, apresenta reflexos diretos na capacidade fotossintética e no 

melhor crescimento das árvores (Suarez 2010; Magalhães et al. 2014; Li et al. 2016)  

Na literatura também é possível encontrar estudos que indicam a inviabilidade da 

calagem para certas condições, inclusive demonstrando que não há melhorias no status 
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nutricional e que a decomposição e a produção de raízes finas podem ser prejudicadas 

pela aplicação da calagem, ou ainda que o desbalanço nutricional, proveniente da 

calagem, pode prejudicar as taxas fotossintéticas, resultando em ausência de 

crescimento ou até mesmo na redução quando comparado a plantas que não receberam 

calagem (Hamilton 2006; McCay et al. 2013). Diante destas duas possibilidades 

contraditórias, verifica-se a necessidade de realizar “estudos de casos”, uma vez que a 

dinâmica de fertilidade, regida pela química do solo, pode apontar diferentes 

direcionamentos para a correção da acidez e para introdução no sistema solo de cátions 

divalentes como o Ca e o Mg. 

Dessa forma, não está devidamente esclarecido como as alterações no ciclo 

biogeoquímico interno de plantios (microescala) variam após a calagem. Pelas razões 

acima mencionadas e diante das inter-relações que ocorrem no sistema solo-planta, a 

influência da calagem sobre a ciclagem de nutrientes e as características funcionais que 

resultam no crescimento dos plantios, no caso desta pesquisa, plantios puros de 

Bertholletia excelsa Bonpl., representam questionamentos a serem elucidados. 

Esta dissertação foi dividida em dois capítulos. No capítulo 1 são apresentados os 

resultados referentes às mudanças nos atributos químicos e no status nutricional do 

plantio como reflexo da calagem sobre a ciclagem de nutrientes.  No capítulo 2 são 

apresentados os resultados referentes às alterações nas características funcionais em 

plantas de B. excelsa induzidas pela calagem que resultam em crescimento arbóreo. Os 

dois capítulos foram intitulados:  

1- CICLAGEM DE NUTRIENTES EM PLANTIO PURO DE Bertholletia excelsa 

Bonpl. SUBMETIDO À CALAGEM; 

2- CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS FOLIARES E CRESCIMENTO DE 

Bertholletia excelsa Bonpl. EM PLANTIO PURO SUBMETIDO À CALAGEM. 
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CICLAGEM DE NUTRIENTES EM PLANTIO PURO DE Bertholletia excelsa 

Bonpl. SUBMETIDO À CALAGEM 
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RESUMO 

A eficiente ciclagem de nutrientes, por meio da contínua produção e decomposição 
de serapilheira, e a rápida absorção dos nutrientes disponibilizados para o ambiente da 
rizosfera, realizada pelas raízes finas, constituem as principais estratégias de plantas 
crescendo em Latossolos com elevada acidez e baixa disponibilidade de nutrientes. 
Mesmo assim, nesses Latossolos as plantas apresentam menor produtividade quando 
comparadas com plantas crescendo sobre ambientes edáficos com valores de pH menos 
ácidos e com maior soma de bases trocáveis. Então, a aplicação de calcário dolomítico, 
que visa reduzir acidez e aumentar as concentrações de cátions divalentes (Ca e Mg) no 
solo, tem sido apontada como a prática que pode aumentar a produtividade de plantios. 
Porém, ainda não se sabe como o restabelecimento de níveis adequados de pH e o 
balanço de cargas podem interferir no ciclo biogeoquímico interno de árvores tropicais. 
Dentre estas árvores, Bertholletia excelsa destaca-se por ser considerada uma espécie 
promissora para empreendimentos florestais que visam conciliar o desenvolvimento 
econômico e a conservação de florestas na região amazônica. Diante disto, este estudo 
foi realizado em plantio de Bertholletia excelsa de 17 anos de idade, localizado na área 
da Empresa Agropecuária Aruanã, Itacoatiara, AM, instalado em espaçamento de 2,5 x 
1,5 m entre linhas e indivíduos, respectivamente. O delineamento experimental adotado 
foi o de blocos casualizados, com quatro tratamentos (Plantio submetido a dois níveis 
de calagem, 0 e 2,0 t ha-1 de calcário dolomítico, tratamentos estes que foram 
amostrados em dois diferentes períodos de precipitação, alta e baixa) com 8 repetições. 
Nesse estudo, analisamos a fertilidade do solo, produção e decomposição de 
serapilheira, produção de raízes finas, concentração de nutrientes em folhas maduras, na 
serapilheira e raízes finas e a reabsorção de nutrientes antes da abscisão. A aplicação do 
calcário dolomítico reduziu em cerca de 90% a presença do Al e aumentou a produção 
de raízes finas no período de menor precipitação, verificamos também o aumento na 
disponibilidade de Ca e Mg no solo, com reflexos na relação entre a concentração de Ca 
e produção de serapilheira. Os menores valores de reabsorção de Ca e Mg resultaram 
em menores relações C:Ca e C:Mg, no entanto, a calagem não afetou a estimativa de 
decomposição da serapilheira desse plantio. Houve melhoria do status nutricional em B. 
excelsa advinda dos efeitos benéficos da calagem, a redução da acidez resultou em 
maior exploração do volume de solo pelas raízes, o que possibilitou maior absorção de 
água e K durante o período de menor disponibilidade hídrica. Apesar da menor relação 
C:Ca e C:Mg, a decomposição da serapilheira de B. excelsa parece ser mais governada 
pela limitante disponibilidade de P. 
 
 
Palavras-chave: Castanheira-da-amazônia, nutrição florestal, serapilheira, raízes finas, 
reabsorção de nutrientes 
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ABSTRACT 

The efficient nutrient cycling, through the continuous production and 
decomposition of litter, and the rapid absorption of the nutrients available to the 
rhizosphere environment by the fine roots, are the main strategies of the plants growing 
in latosols with high acidity and low availability of nutrients. Even so, in these latosols, 
the plants have lower productivity when compared to plants growing on edaphic 
environments with lower acid values and with a higher sum of exchangeable bases. 
Therefore, the application of dolomitic limestone, which aims to reduce acidity and 
increase the concentrations of divalent cations (Ca and Mg) in the soil, has been pointed 
out as the practice that can increase the productivity of plantations. However, it is not 
yet known how the reestablishment of adequate levels of acidity and balance of loads 
can interfere in the functional characteristics of tropical trees. Among these trees, 
Bertholletia excelsa stands out because it is considered a promising species for forest 
projects that aim to reconcile the economic development and the conservation of forests 
in the Amazon region. Therefore, this study was carried out in the planting of 
Bertholletia excelsa, 17 years old, located in the area of Agricultural Company Aruanã, 
Itacoatiara, AM, installed in spacing of 2.5 x 1.5 m between lines and individuals, 
respectively. The experimental design was a randomized complete block, with four 
treatments (Plantation submitted to two levels of liming, 0 and 2.0 t ha-1 of dolomitic 
limestone, treatments that were sampled in two different precipitation periods, high and 
low) with 8 replicates. In this study, we analyzed soil fertility, litter production and 
decomposition, production of fine roots, concentration of nutrients in mature leaves, 
litter and fine roots, and nutrient reabsorption before abscission. The application of 
dolomitic limestone reduced the presence of Al and increased the production of fine 
roots in the low precipitation period by 90%. We also verified the increase in the 
availability of Ca and Mg in the soil, with reflections on the relationship between Ca 
concentration and production of litter. The lower values of Ca and Mg reabsorption 
resulted in lower C:Ca and C:Mg ratios, however, liming did not affect the estimate of 
decomposition of this planting. There was an improvement in the nutritional status of B. 
excelsa resulting from the beneficial effects of liming, the reduction of acidity resulted 
in a higher soil volume exploration by the roots, allowing a higher absorption of water 
and K during the period of less water availability. Despite the lower C:Ca and C:Mg 
ratio, the decomposition of B. excelsa litter appears to be more governed by the limiting 
availability of P. 
 
Keywords: Brazil nut, forest nutrition, leaf litter, fine roots, nutrient resorption 
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INTRODUÇÃO  

Bertholletia excelsa é a espécie arbórea mais promissora para empreendimentos 

florestais que tenham como objetivo principal conciliar o desenvolvimento econômico e 

a conservação de florestas na região amazônica, isso se deve ao fato desta espécie 

apresentar excelentes características silviculturais, tais como rápido crescimento, fuste 

retilíneo, desrama natural, eficiência no uso de água e nutrientes, tolerância a patógenos 

e também por ser fonte de múltiplos produtos, o que lhe confere alto potencial 

econômico (Ferreira e Tonini 2009; Ferreira et al. 2012; Salomão et al. 2014; Scoles et 

al. 2014).  

Atualmente, B. excelsa é a segunda espécie nativa mais plantada na região 

amazônica, sendo superada apenas pela Schizolobium amazonicum, porém informações 

sobre os efeitos de práticas silviculturais, ecofisiologia e nutrição da castanheira ainda 

precisam ser aprofundadas e mais abrangentes, sugerindo-se que estes conhecimentos 

sejam apoiados por resultados científicos que esclareçam como o ambiente edáfico, em 

particular, as características de pH e a disponibilidade nutricional contribuem para 

aumentar a produtividade de plantios puros de B.excelsa. 

O potencial hidrogeniônico (pH) do solo em torno de 6,5 é considerado o mais 

adequado para o desenvolvimento de plantas (Marschner 2012). Nos Latossolos da 

região amazônica, por outro lado, o pH varia em torno de 3,8 a 4,3 e estudos indicam 

que as espécies florestais apresentam mecanismos adaptativos a esta condição, tais 

como a ciclagem de nutrientes e ampla distribuição de raízes finas nas camadas 

superficiais do solo, resultando na rápida absorção quando os nutrientes tornam-se 

disponíveis e evitando perdas por lixiviação (Quesada et al. 2010; Gatto et al. 2014; 

Quinto et al. 2016). 

A deposição da serapilheira e a conseguinte decomposição são as principais etapas 

da ciclagem de nutrientes em florestas que se desenvolvem em solos de baixa 

fertilidade, como é o caso dos Latossolos amazônicos (Luizão 1989; Sloboda et al. 

2017). A produção da serapilheira foliar em regiões tropicais apresenta forte associação 

ao regime de precipitação, no entanto, essa resposta pode ser consequência de 

estratégias desenvolvidas por algumas espécies para a obtenção da máxima eficiência 

fotossintética e não somente como resposta à redução da disponibilidade de água 

(Chave et al. 2010; Parson et al. 2014). Os fatores edáficos e da vegetação também são 

considerados fortes preditores das variações da produção de serapilheira em escala local 

(Aragão et al. 2009; Fyllas et al. 2009).  
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A decomposição, por sua vez, além de ser fortemente controlada pela 

sazonalidade de precipitação, também é influenciada pela qualidade química da 

serapilheira. A composição química das folhas senescentes é o resultado de trade-offs 

econômicos da folha (Hättenschwiler et al. 2011; Heineman et al. 2015). A ciclagem 

interna, ou seja, a reabsorção de nutrientes antes da abscisão foliar, por exemplo, é um 

importante componente da dinâmica de nutrientes e constitui estratégia para a 

conservação destes, por outro lado, o aumento na relação Carbono/Nitrogênio (C:N) e 

em massa foliar específica (MFE) são fatores que reduzem a velocidade do retorno dos 

nutrientes ao solo. Também tem sido observado que a relação Carbono/Fósforo (C:P) e 

Nitrogênio/Fósforo (N:P) tem forte influência na taxa de decomposição em regiões 

tropicais, isso porque a oferta de P nessa região é mais limitada que a oferta de N 

(Xioxigai et al. 2013; Heineman et al. 2015).  

De maneira geral, a melhoria das condições edáficas advindas da calagem resulta 

em maior decomposição foliar (Lin et al. 2015; Forey et al. 2015). Além da influência 

da calagem nas propriedades do solo, ela também influencia a qualidade da serapilheira 

por meio do maior conteúdo de nutrientes, dessa forma, relações são observadas entre 

decomposição e teor de Cálcio (Ca) e Magnésio (Mg) na folha. A diversidade de 

microorganismos do solo também é alterada, o que pode, por sua vez, interagir com a 

estrutura da camada superficial orgânica (Rousk et al. 2009; Forey et al. 2015). 

Contudo, é importante destacar também que existem estudos demonstrando que alguns 

solos, quando submetidos à calagem, apresentaram menor decomposição em função da 

redução da microbiota do solo (McCay et al. 2013).  

 No que diz respeito às raízes, resultados contraditórios sobre o efeito da calagem 

em raízes finas podem ser verificados na literatura. Por exemplo, alguns estudos 

reportam o aumento no crescimento de raízes finas, uma vez que a presença do 

Alumínio (Al) pode danificar os tecidos radiculares e impedir absorção de nutrientes, 

assim os benefícios da calagem propiciariam o crescimento radicular (Huettl and Zoettl 

1993; Bakker and Nys 1999; Li et al. 2016), enquanto outros relatam que não houve 

resultados mensuráveis ou até mesmo efeito negativo sobre o crescimento, essas 

respostas foram associadas a altas doses de calcário, seguida da indisponibilidade de 

alguns nutrientes, especialmente fósforo (P), mudanças na alocação de recursos e ainda 

redução na decomposição da matéria orgânica (Helmisaari e Hallbacken 1999; Fahey et 

al. 2016), o que poderia resultar em aumento da sensibilidade à seca (Van der Perre et 

al. 2012). 
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Independente das informações contraditórias sobre o efeito universalizado da 

calagem, o fato é que a aplicação de calcário em quantidades apropriadas pode 

favorecer mudanças químicas e biológicas nos solos e, por conseguinte, alterar a 

dinâmica de produção e decomposição de serapilheira, bem como a produção de raízes. 

A calagem corrigi a acidez do solo pela neutralização de prótons H+ e do Al3+ 

tóxico, dependendo do calcário aplicado pode fornecer tanto Ca quanto Mg e ainda pode 

aumentar as concentrações de N e P, em consequência da maior atividade de 

microorganismos do solo, resultando em aumento das taxas de fotossíntese, seguidas  de 

ganho de biomassa (Silva et al. 2008; Silva et al. 2011; Saarsalmi et al. 2011; 

Chatzistathis et al. 2015; Ouimet e Moore 2015; Yang et al. 2015).  

No entanto, ainda há necessidade de se esclarecer como a aplicação da calagem 

altera o ciclo biogeoquímico interno de espécies tropicais amazônicas, especialmente 

características foliares, serapilheira, taxa de decomposição da serapilheira e a produção 

de raízes finas e, além disso, qual a dimensão destas alterações. 

Diante desta lacuna de conhecimento a respeito da calagem sobre a produção e 

decomposição de serapilheira foliar, produzida em sítios de florestas tropicais, e dos 

divergentes resultados no que se refere à produção de raízes finas, este estudo foi 

elaborado com o objetivo de investigar os efeitos da calagem sobre os atributos 

químicos do solo, a ciclagem de nutrientes e a produção de raízes finas em plantas de B. 

excelsa crescidas sob condições de plantio puro e adensado. As hipóteses deste estudo 

são que (I) A aplicação de calcário dolomítico melhora os atributos químicos do solo e o 

status nutricional de árvores de B. excelsa crescendo sob plantio puro; (II) A redução da 

acidez contribui para a maior proliferação de raízes finas em árvores de B. excelsa; (III) 

A calagem resulta em maior produção e decomposição de serapilheira em plantio puro 

de B. excelsa. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização da área de estudo 

O estudo foi conduzido em plantio de Bertholletia excelsa, localizado na Empresa 

Agropecuária Aruanã S. A. (3°0'30.63" S, 58°50'1.50" O), rodovia AM-010 (Manaus-

Itacoatiara), km 213, município de Itacoatiara, AM (Figura 1). O plantio foi 

implementado entre 2000 e 2001 em área de 2,69 ha com mudas de 7 meses de idade e 

altura média de 30 cm. As mudas foram produzidas pela própria empresa e não 
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passaram por processos de seleção ou melhoramento genético. O espaçamento utilizado 

foi 2,5 x 1,5 m e não foi realizado nenhum manejo do solo até a realização desta 

pesquisa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Localização geográfica da área de estudo, que situa na rodovia AM-010 
(Manaus-Itacoatiara), km 213, município de Itacoatiara, AM. 
 

 

O solo predominante da área é do tipo Latossolo Amarelo Distrófico de textura 

argilosa (Tabela 1). O clima da região é do tipo Amw (Köppen 1948). A temperatura e 

precipitação média anual são 27,1 °C e 2.300 mm, respectivamente (INMET 2018).  

 
 

Tabela 1. Granulometria do solo sob plantio florestal de Bertholletia excelsa 
 
 
 
 
 

 
 

 

Durante a realização do estudo, o regime de precipitação foi caracterizado por 

quatro meses (dezembro a abril) considerados de alta precipitação (precipitação média 

Profundidade Argila Silte Areia 

 % 

0-20 cm 65,2 23,0 11,8 
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mensal de 380 mm), seguido de cinco meses (maio a setembro) considerados de baixa 

precipitação (precipitação média mensal de 118 mm) (figura 2A). Maior umidade 

relativa e menores valores de insolação e temperatura (figuras 2B, C e D) foram 

observados durante o período de alta precipitação, por outro lado, o inverso observa-se 

no período de baixa precipitação, onde ocorrem maiores temperaturas associadas a 

maior insolação e menor umidade relativa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delineamento e amostragem 

Para o estudo, o delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados 

(DBC), composto por quatro tratamentos, dois níveis de calagem (controle e calagem) e 

dois períodos de coleta (alta e baixa precipitação), e 8 repetições. O número de 

repetições foi definido por meio da equação de tamanho da amostra (Equação 1), a 

partir da variável diâmetro a altura do peito (DAP) obtida preliminarmente em um 

inventário-piloto. De posse dos dados, foram realizadas simulações de amostragem 

Figura 2. Características microclimáticas da área de estudo situada em Itacoatiara-AM, (A) Precipitação 
mensal, (B) Umidade relativa, (C) Insolação e (D) Temperatura média ao longo do período de tempo entre 
2000 a 2016 (círculo aberto) e em 2017 (círculo fechado). As setas indicam os períodos de realização das 
coletas. Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

Pr
ec

ip
ita

çã
o 

(m
m

)

0

200

400

600

800

Meses
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

In
so

la
çã

o 
(h

or
as

)

50

100

150

200

250

300

U
m

idade Relativa (%
)

70

75

80

85

90
2000-2016 
2017 

A

C

B

Meses
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Tem
peratura ( oC)

25

26

27

28

29

30
D



 
 

25 
 

utilizando-se o software ArcGis. Os critérios utilizados para definição do número de 

repetições foram: menor erro, maior probabilidade e menor esforço amostral. De acordo 

com equação 1, oito blocos com área de 183 m2 foram suficientes para se alcançar a 

maior probabilidade (99%), o menor erro (5%) e o menor esforço amostral. 

 

Equação 1 

 

 

  Em que: 

n = número de unidades amostrais; 

E = precisão requerida, neste estudo igual a 5%; 

C.V. = coeficientes de variação; 

t = valor tabelado da estatística “t” de Student, ao nível de 95%; 

N = número total de unidades amostrais na população. 

 

Assim, 8 blocos foram alocados na área. Cada bloco contém o tratamento de 

calagem e o controle, distribuídos aleatoriamente e separados entre si por uma linha de 

borda de 5 m. A área da parcela útil em cada tratamento é de 93,75 m2 (12,5 x 7,5 m), o 

que resulta em 25 árvores, totalizando o número de 400 árvores amostradas. 

Calagem 

A aplicação do calcário foi realizada conforme metodologia proposta por 

Magalhães et al. (2014), modificando apenas a profundidade de aplicação. O calcário 

dolomítico (PRNT 91%) foi aplicado no período chuvoso (14/03 a 01/04/2016), ao 

redor de cada árvore foram abertas faixas circulares de 20 cm de profundidade distantes 

de 0,5 a 0,6 cm (região onde há maior densidade de raízes finas) do fuste das árvores, o 

calcário dolomítico foi então revolvido ao solo exposto e colocado novamente nas 

faixas. Este tratamento resultou na aplicação de 824 g de calcário dolomítico por área de 

aplicação para cada árvore. 
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 Coletas de folhas maduras e de solo  

As amostras foliares e de solo foram coletadas durante os meses de abril/2017 

(alta precipitação) e setembro/2017 (baixa precipitação). As folhas escolhidas estavam 

completamente expandidas, maduras e em bom estado fitossanitário, localizadas no 

terço médio da copa. As amostras de solo foram coletadas em profundidades de 0-20 

cm. As coletas foram realizadas ao redor de cada árvore a uma distância de 0,5-0,6 m do 

fuste com auxílio de trado específico. Cada repetição é resultante da mistura de três 

subamostras para solo e de quatro subamostras para folhas. 

Produção de serapilheira, MFE e estimativa de decomposição (K) 

Para determinação da produção de serapilheira foram usados 18 coletores, sendo 

um no centro de cada parcela. Os coletores apresentavam dimensões 0,50 cm X 0,50 cm 

(0,25 m²), com a sua armação confeccionada com cano de PVC 20 mm e no seu interior 

foi usado uma rede de malha nylon (1 mm). O material interceptado nos coletores foi 

recolhido mensalmente no período de Novembro/2016 a Outubro/2017. O material 

coletado foi acondicionado em embalagens de papel e seco em estufa a 65oC até a 

obtenção de massa constante. Foram retirados discos foliares de área conhecida e a 

MFE foi determinada pela razão da massa pela área foliar (g m-2) (Evans e Potter, 

2001). Neste trabalho apenas folhas senescentes foram amostradas, em função da sua 

maior contribuição na produção e retorno de nutrientes ao solo. 

A estimativa simplificada do coeficiente de decomposição foi obtida conforme 

Scott et al. (1992): K=L/X. Onde: K = coeficiente de decomposição; L = produção anual 

de serapilheira (g m-2 ano-1); X = estoque de serapilheira (g m-2). 

Produção de raízes finas 

Para estimativa na produção de raízes finas foram obtidas duas coletas durante os 

meses de abril/2017 (alta precipitação) e setembro/2017 (baixa precipitação). As 

amostras de raízes finas foram coletadas em 3 árvores por parcela, a uma distância de 

0,5-0,6 m do fuste das árvores, utilizando-se um trado específico com 8 cm de diâmetro 

e 10 cm de profundidade, que foram cuidadosamente retiradas do solo, todas as raízes < 

2 mm de diâmetro foram secas e pesadas para determinação da biomassa radicular por 

amostra, conforme metodologia descrita por Valverde-Barrantes et al. 2015.  
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Determinação das características químicas do solo 

O N total foi determinado pelo método Kjeldahl (Bremmer e Mulvaney 1982). O 

carbono (C) orgânico foi determinado pelo método Walkley-Black (Walkley e Black 

1934). O Al, Ca e Mg foram extraídos por 1 M cloreto de potássio (KCl) (Miyazawa et 

al. 1999), enquanto P e K foram extraídos pela solução Mehlich 1 (HCl 0,05 M + H2SO4 

0,0125 M) (Mehlich 1953), sendo o P determinado pelo método de molibdato de 

amônio e por espectrofotometria (λ=660 nm) (Murphy e Riley 1962). As concentrações 

dos demais elementos foram determinadas por espectrometria de absorção atômica 

(Perkin–Elmer 1100B, Uberlingen, Germany). Os valores de pH foram obtidos 

potenciometricamente, utilizando eletrodo combinado, onde foi obtido o pH em água e 

KCL 1M (EMBRAPA 2003). 

Determinação de nutrientes em folhas, raízes e serapilheira 

No que se refere ao status nutricional das plantas, as amostras de folhas, raízes e 

serapilheira, coletadas durante as estações de seca e chuva, foram secas em estufa com 

ventilação forçada (60-65 ºC) até atingir massa constante. Após a secagem, as amostras 

foram moídas para obtenção de material finamente pulverizado. O N total foi 

determinado de acordo com a metodologia de Kjeldahl. Os teores de fósforo foram 

determinados a partir de amostras da matéria seca submetidas à digestão nitro-perclórica 

(Miyazawa et al. 1999). Em seguida, foram determinados por espectrofotometria com 

leituras a 660=ג  nm (Murphy e Riley 1962). A partir do mesmo extrato nitro-perclórico 

foram retiradas alíquotas e os teores dos demais nutrientes (Ca, Mg, K, Fe, Zn, e Mn) 

foram determinados por espectrometria de absorção atômica (Perkin Elmer 1100B, 

Uberlingen, Alemanha). O carbono na serapilheira foi determinado pelo método 

Walkley-Black (Walkley e Black 1934). Adicionalmente, foram determinadas as razões 

C:N, C:P, C:Ca; C:Mg e N:P na serapilheira. 

A eficiência na reabsorção de nutrientes foi calculada segundo Tang et al. 

(2013): ERN= (NFv-NFs)/NFvx100. Onde: NFv é concentração de nutrientes na folha 

verde; NFs é concentração de nutrientes na serapilheira.  

Análises estatísticas 

Os dados foram submetidos aos testes de Lilliefors e Mauchly com o objetivo de 

verificar o atendimento aos pressupostos de distribuição normal e esfericidade, 

respectivamente. Nos casos de não cumprimento efetuou-se a transformação dos dados 
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por meio da função logarítmica (Log10) (Zar, 1999). Em seguida, os dados foram 

submetidos a análise de variância (ANOVA) mista com medidas repetidas para testar os 

efeitos dos níveis de calagem (controle e calagem) e dos diferentes períodos de 

precipitação (alta e baixa) (P<0,05). Adicionalmente, foram realizadas análises de 

correlação de Pearson entre: produção de raízes finas versus atributos químicos do solo 

nos períodos de alta e baixa precipitação; a variação na produção de serapilheira versus 

as variáveis climáticas, concentração de Ca e Mg; coeficiente de decomposição versus 

as variáveis MFE, C:N, C:P, C:Ca, C:Mg, N:P e P. Todas as análises foram realizadas 

no programa Statistica versão 10.0 e os gráficos foram elaborados no software Sigma-

Plot 12.0. 

 

RESULTADOS 

Características química do solo 

A umidade do solo não diferiu estatisticamente entre os tratamentos controle e 

calagem (Tabela 2), apenas verificou-se redução em cerca de 16% da umidade nas 

plantas do tratamento controle e de 30% no tratamento de calagem durante o período de 

menor precipitação. Os valores de pH em H2O e KCL, em uma profundidade de 0 a 20 

cm, exibiram diferenças entre os tratamentos. Os resultados indicam que, no período de 

maior precipitação, houve aumento em torno de 35% no pH em H2O do solo nas 

parcelas que receberam calagem, já no período de menor precipitação, esse aumento foi 

de 55% quando comparado ao tratamento controle. Conforme esperado, os valores de 

pH em KCL foram menores que em água, ainda assim, o solo que recebeu calagem 

apresentou valores estatisticamente maiores.  

Os valores de N, C e matéria orgânica (M.O) não diferiram estatisticamente entre 

os tratamentos. Segundo a classificação de Alvarez V. et al. (1999), os teores dos 

cátions de caráter básico foram baixos no tratamento controle, consequentemente, os 

valores de soma bases também foram reduzidos. Com a aplicação da calagem ocorreu 

aumento significativo nos teores de Ca e de Mg.  

A diminuição na concentração de Al, em torno de 90%, nos solos sob calagem 

resultou em uma acentuada redução na saturação por alumínio no solo. A concentração 

de P não diferiu com a aplicação da calagem e verificou-se significativa redução no 

período de menor precipitação para o tratamento controle. De forma semelhante os 
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valores de K também não diferiram com os níveis de calagem, mas foram superiores 

com a menor precipitação. 

 
Tabela 2. Umidade (U), pH, carbono, concentrações de macronutrientes, alumínio, soma de bases 
(SB) capacidade de troca catiônica efetiva (CTCe), saturação por alumínio (m) e matéria orgânica 
(M.O) no solo sob condições de plantio puro de Bertholletia excelsa submetido à calagem e 
amostrados nos períodos de alta e baixa precipitação.   

Média±desvio-padrão. Letras maiúsculas distintas indicam diferença entre os períodos de 
precipitação para o mesmo nível de calagem e letras minúsculas distintas indicam diferença entre 
os níveis de calagem no mesmo período (P<0,05). 

Produção de raízes finas e serapilheira foliar 

A produção de raízes finas foi maior no tratamento de calagem durante o 

período de menor precipitação, apresentando aumento em torno de 75% quando 

comparado ao período de alta (Figura 3). 

 

 
 

Alta precipitação Baixa precipitação 

 
 

Controle Calagem Controle Calagem 

U % 37±5,3Aa 40±1,8Aa 31±1,0Ba 28±2,1Ba 

pH H2O 4,3±0,06Ab 5,8±0,2Ba 4,2±0,1Ab 6,5±0,2Aa 

pH KCL 3,9±0,03Ab 5,4±0,3Aa 3,9±0,05Ab 5,8±0,3Aa 

N 

g kg-¹ 

1,34±0,1Aa 1,33±0,09Aa 1,28±0,09Aa 1,33±0,08Aa 

C 17,39±1,2Aa 16,03±1,4Aa 18,23±1,5Aa 18,27±2,1Aa 

M.O 29,9±2,2Aa 27,6±2,44Aa 31,4±2,67Aa 31,4±3,69Aa 

P mg kg-¹ 3,1±0,4Aa 2,3±1,7Aa 2,5±0,5Ba 2,0±0,3Aa 

Ca 

cmolckg-¹ 

0,04±0,01Ab 2,05±0,46Aa 0,03±0,01Ab 2,77±0,43Aa 

Mg 0,08±0,02Ab 1,24±0,21Ba 0,05±0,01Bb 2,40±0,19Aa 

K 0,04±0,01Ba 0,04±0,01Ba 0,06±0,01Aa 0,06±0,01Aa 

Al 1,2±0,07Bb 0,1±0,01Aa 1,8±0,09Ab 0,02±0,01Ba 

SB 0,1±0,02Ab 3,3±0,65Ba 0,1±0,19Ab 5,2±0,58Aa 

CTCe 1,3±0,05Bb 3,4±0,64Ba 2,0±0,13Ab 5,2±0,58Aa 

m % 88,0±2,06Aa 3,24±1,10Ba 90,0±7,62Aa 0,29±0,27Bb 
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Os atributos químicos do solo demonstraram relações fortes e significativas 

com raízes finas somente no período de menor precipitação, no qual observamos 

forte relação positiva com a matéria orgânica e relações negativas com os teores de 

K, P e Al (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Coeficiente de correlação de Pearson entre produção de raízes finas e atributos 
químicos do solo no período de seca em plantas de Bertholletia excelsa crescidas sob condições 
de plantio puro submetido à calagem.  
 

 

 

 

 

 
 

* representa significância P<0,05. 

Produção de raízes finas VS Coeficiente de correlação 

M.O 0,75* 

K -0,68* 

P -0,72* 

Al -0,73* 

Figura 3. Produção de raízes finas em árvores de Bertholletia excelsa crescendo sob condições de 
plantio puro. Média±erro-padrão. Letras maiúsculas distintas indicam diferença entre os períodos de 
precipitação para o mesmo nível de calagem e letras minúsculas distintas indicam diferença entre os 
níveis de calagem no mesmo período (P<0,05). 
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A produção de serapilheira em árvores de B. excelsa não exibiu diferença 

significativa com a aplicação da calagem (Figura 4), no entanto, apresentou correlação 

positiva e significativa com a concentração de cálcio (Tabela 4). A queda da serapilheira 

apresentou ainda elevada diferença na produção mensal, com valores que variaram entre 

0,1 Mg ha-1 no mês de novembro até cerca de 2,0 Mg ha-1 de serapilheira durante o mês 

de agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essas mudanças mensais foram correlacionadas com os dados climáticos de 

insolação, temperatura e umidade relativa. A relação com a precipitação, por sua vez, 

não foi significativa (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Coeficiente de correlação de Pearson entre produção de serapilheira VS variáveis 
climáticas, Ca e Mg em árvores de Bertholletia excelsa.  

 

Produção de serapilheira VS Coeficiente de correlação 

Precipitação -0,56ns 

Insolação 0,61* 

Temperatura 0,70* 

Umidade Relativa -0,73* 

Ca (serapilheira) 0,95* 

Mg (serapilheira) 0,35ns 

Figura 4. Produção mensal de serapilheira entre Novembro/2016 a Outubro/2017 em sítio florestal 
de Bertholletia excelsa crescidas sob condições de plantio puro. Média±erro-padrão. 

* representa significância p<0,05; ns não significativo p≥0,05 
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Concentração de nutrientes em folhas, raízes finas e serapilheira 

No que se refere a concentração de N, P, Ca, Mg e K em folhas (Tabela 5), não 

verificou-se mudança significativa entre os tratamentos em ambos períodos de 

precipitação, entretanto, observou-se que os teores de K aumentaram no período de 

menor precipitação associado ao tratamento de calagem. 

Nas raízes as concentrações de N, P e K não apresentaram mudanças 

significativas entre os níveis de calagem e períodos de precipitação. A concentração de 

Ca foi cerca de 4 vezes superior em plantas de B. excelsa que receberam o tratamento de 

calagem, já para o Mg o aumento foi de aproximadamente 100%.  

Quanto a serapilheira, semelhante ao observado nas raízes, houve aumento 

somente no conteúdo de Ca e Mg, a concentração de K também aumentou nessas 

plantas durante o período de baixa precipitação. 

 
Tabela 5. Concentrações de macronutrientes em folhas, raízes e serapilheira de árvores 
Bertholletia excelsa crescidas sob condições de plantio puro submetido à calagem e amostrados 
nos períodos de alta e baixa precipitação.  

* Média±desvio-padrão. Letras maiúsculas distintas indicam diferença entre os períodos de 
precipitação para o mesmo nível de calagem e letras minúsculas distintas indicam diferença entre 
os níveis de calagem no mesmo período (P<0,05). 

Material Precipitação Tratamento N P Ca Mg K 

   g kg-1 

Folha 

 

Alta 
Controle 17,2±2,0Aa 0,9±0,05Aa 5,5±2,4Aa 2,5±0,5Aa 3,6±1,3Aa 

Calagem 17,5±2,4Aa 0,8±0,05Aa 5,9±2,2Aa 2,5±0,4Aa 3,2±0,8Ba 

Baixa 
Controle 19,8±1,6Aa 0,9±0,12Aa 7,3±2,4Aa 3,0±0,6Aa 4,3±1,3Aa 

Calagem 19,3±2,0Aa 1,0±0,30Aa 7,7±4,5Aa 2,5±0,9Aa 5,4±2,4Aa 

Raiz 

Alta 
Controle 8,9±0,7Aa 0,3±0,02Aa 1,3±0,3Ab 0,6±0,2Ab 0,6±0,3Aa 

Calagem 9,0±0,6Aa 0,3±0,02Aa 5,0±1,6Aa 1,2±0,2Aa 0,5±0,2Ba 

Baixa 
Controle 9,0±0,5Aa 0,3±0,05Aa 1,5±0,7Ab 0,7±0,2Ab 0,6±0,2Aa 

Calagem 8,7±0,5Aa 0,3±0,18Aa 6,8±2,0Aa 1,5±0,2Aa 0,9±0,3Aa 

Serapilheira 

Alta 
Controle 12,5±1,1Aa 0,4±0,09Aa 7,5±0,7Ab 1,9±0,1Ab 1,2±0,2Aa 

Calagem 12,5±1,2Aa 0,4±0,13Aa 9,3±0,8Aa 2,2±0,2Aa 1,3±0,3Ba 

Baixa 
Controle 12,2±0,8Aa 0,4±0,05Aa 7,9±1,4Ab 2,0±0,2Ab 1,4±0,3Aa 

Calagem 11,9±0,9Aa 0,4±0,07Aa 9,7±1,3Aa 2,5±0,3Aa 1,8±0,6Aa 
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No que se refere aos micronutrientes, somente o conteúdo de Fe demonstrou 

alterações em folhas, reduzindo de forma significativa em ambos tratamentos com a 

baixa precipitação (Tabela 6). O conteúdo de Fe reduziu nas raízes durante o período de 

menor precipitação somente no tratamento de calagem, nesse mesmo período, o 

conteúdo de Zn reduziu em ambos os tratamentos. Já o Mn foi cerca de 40% menor nas 

raízes em plantas que receberam calagem. Não ocorreram mudanças significativas nas 

concentração de Fe, Zn e Mn na serapilheira. 

 
Tabela 6. Concentrações de micronutrientes em folhas, raízes e serapilheira de árvores de 
Bertholletia excelsa crescidas sob condições de plantio puro submetido à calagem e amostrados 
nos períodos de alta e baixa precipitação   

Material Precipitação Tratamento Fe Zn Mn 

        mg kg-1   

Folha 

Alta 
Controle 97,1±37,9Aa 20,5±3,9Aa 95,2±36,8Aa 

Calagem 86,2±29,8Aa 18,6±3,4Aa 98,1±27,3Aa 

Baixa 
Controle 44,9±6,1Ba 17,7±3,3Aa 106,3±33,0Aa 

Calagem 44,0±5,4Ba 19,4±4,9Aa 95,5±47,6Aa 

Raiz 

Alta 
Controle 2772,2±345,2Aa 7,8±1,6Aa 21,0±6,2Aa 

Calagem 3830,4±742,3Aa 7,1±2,1Aa 14,3±2,9Ab 

Baixa 
Controle 2468,8±628,2Aa 5,4±1,3Ba 22,9±7,8Aa 

Calagem 2309,9±346,5Ba 3,6±0,9Ba 12,1±2,8Ab 

Serapilheira 

Alta 
Controle 36,9±7,8Aa 10,1±1,1Aa 147,3±35,6Aa 

Calagem 62,9±31,2Aa 12,2±3,2Aa 129,2±17,5Aa 

Baixa 
Controle 49,1±11,6Aa 8,2±1,6Aa 129,7±38,0Aa 

Calagem 46,5±9,2Aa 8,1±1,7 Aa 120,8±23,3Aa 

* Média±desvio-padrão. Letras maiúsculas distintas indicam diferença entre os períodos de 
precipitação para o mesmo nível de calagem e letras minúsculas distintas indicam diferença entre 
os níveis de calagem no mesmo período (P<0,05). 

 Reabsorção de nutrientes 

A eficiência de reabsorção de nutrientes apresentou mudanças em plantas de B. 

excelsa, tanto com a aplicação da calagem quanto com as mudanças na sazonalidade de 

precipitação (Figura 5). Maior reabsorção de P em relação a N foi verificada, não houve 

diferença entre os níveis de calagem, mas ocorreu aumento significativo para o 

tratamento de calagem durante o período de menor precipitação, sendo a reabsorção de 

N cerca de 50% e de P 30% superior nesse período. O Ca e Mn foram enriquecidos com 
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a senescência foliar, dessa forma, apresentaram valores negativos, o Ca também 

apresentou diferença entre os tratamentos, exibindo maior acréscimo na serapilheira 

durante o período de baixa precipitação. 

Plantas que receberam calagem reabsorveram em torno de 45% menos Mg, por 

outro lado, plantas do tratamento controle aumentaram a reabsorção durante o período 

de baixa precipitação. O K é o nutriente com maiores taxas de reabsorção, cerca de 

75%, no entanto, não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos. O 

Fe foi menos reabsorvido em plantas sob calagem durante o período chuvoso, porém, 

exibiu acréscimo em ambos tratamentos durante o período de menor precipitação. O Zn 

também foi menos reabsorvido pelas plantas que receberam calagem durante o período 

de maior precipitação, por outro lado, no período de menor precipitação foi cerca de 

50% mais reabsorvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficiente de decomposição, MFE e relações C:N, C:P, C:Ca, C:Mg e N:P 

O coeficiente de decomposição para plantas de B. excelsa foi em torno de 1,4, não 

houve diferença estatística entre os tratamentos (Tabela 7). De forma semelhante, 

também não foram observadas diferenças para MFE e para as relações C:N e C:P, 

porém, menores relações C:Ca e C:Mg foram verificadas em plantas que receberam 

calagem. 

Figura 5. Eficiência na reabsorção de macro e micronutrientes em árvores de Bertholletia excelsa crescidas sob 
condições de plantio puro submetido à calagem e amostrados nos períodos de alta e baixa precipitação.
Média±erro-padrão. Letras maiúsculas distintas indicam diferença entre os períodos de precipitação para o 
mesmo nível de calagem e letras minúsculas distintas indicam diferença entre os níveis de calagem no mesmo 
período (P<0,05). 
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Tabela 7. Coeficiente de decomposição, massa foliar específica e relações C:N, C:P, C:Ca, 
C:Mg e N:P para serapilheira de Berthollertia excelsa crescidas sob condições de plantio puro 
submetido à calagem e amostrados nos períodos de alta e baixa precipitação.  

* Média±desvio-padrão, letras minúsculas distintas indicam diferença entre os tratamentos 

(P<0,05). 

 

Embora não haja diferença entre os níveis de calagem, verificou-se uma 

significativa relação negativa entre as variáveis KxMFE e KxC:N (Tabela 8). As 

relações entre as variáveis KxC:P, KxC:Ca, KxC:Mg e N:P tenderam a ser negativas, 

mas não foram significativas. Dentre os nutrientes, a estimativa de decomposição 

correlaciou-se somente com a concentração de P na serapilheira. 

 
Tabela 8. Coeficiente de correlação de Pearson entre coeficiente de decomposição versus 

MFE, P e relações C:N, C:P, C:Ca, C:Mg e N:P em árvores de Berthollertia excelsa crescidas 
sob condições de plantio puro submetido à calagem e amostrados nos períodos de alta e baixa 
precipitação.  

 
* representa significância p<0,05; ns representa não significativo p≥0,05. 

 

 

 

 
Controle Calagem 

K 1,2±0,4 a 1,5±0,4 a 

MFE 113,1±16,5 a 111,0±4,9 a 

C:N 47,4±3,3 a 46,7±3,5 a 

C:P 1602,5±241,6 a 1474,7±206,0 a 

C:Ca 77,8±11,4 a 63,6±10,9 b 

C:Mg 299,4±30,8 a 252,2±31,9 b 

N:P 33,7±3,8 a 30,8±3,5 a 

Coeficiente de decomposição VS Coeficiente de correlação 

MFE -0,60* 

C:N -0,55* 

C:P -0,04ns 

C:Ca -0,33ns 

C:Mg -0,03ns 

N:P -0,36 ns 

P 0,67* 
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DISCUSSÃO 

 

Neste trabalho, os baixos valores de Ca, Mg, K e as altas concentrações de Al, 

encontrados nos solos das parcelas controle (Tabela 2), corroboram valores comumente 

encontrados para os Latossolos amazônicos (Quesada et al. 2010). A quantidade de 

calcário dolomítico aplicada elevou o pH para valores médios de aproximadamente 6,1, 

este valor pode ser considerado ideal para a adequada disponibilidade de nutrientes, 

tendo como consequência direta a redução em cerca de 90% da disponibilidade do Al. 

Além disso, verificou-se também o aumento nas concentrações de Ca e Mg no solo, 

atingindo valores classificados como de médios a altos (Alvarez Venegas et al. 1999).  

Essas melhorias resultaram também em aumento na capacidade de reter cátions, 

ao promover o aumento da CTC dependente de pH, beneficiando a adsorção de cátions 

trocáveis e aumentando a soma de bases no solo. 

As alterações nas propriedades químicas do solo, por sua vez, resultaram em 

mudanças na produção de raízes finas e serapilheira. A prática de calagem favoreceu o 

aumento da produção de raízes finas no período de menor precipitação (Fig. 3), já que 

apenas nesse período foi verificada diferença entre os tratamentos. Aparentemente, esse 

resultado pode ter sido revertido em aspecto muito positivo para o plantio de B. excelsa, 

uma vez que o investimento em biomassa radicular, em períodos de menor 

disponibilidade de água no solo, aumenta o potencial de absorção das plantas (Espeleta 

2007; Lima et al. 2012).  

O crescimento radicular, além de maior no tratamento de calagem, foi relacionado 

à redução da concentração de Al, este aspecto também deve ser visto como reflexo 

direto da mudança do pH, considerando que em pH ácido e altos teores de alumínio, 

normalmente, ocorre limitação do crescimento de raízes finas, o que dificulta a absorção 

de água e cátions (Persson e Ahlstrom 1991; Marschner 2012). De forma semelhante, a 

aplicação de calcário foi favorável ao crescimento de raízes finas em Picea Abies, 

aumentando a densidade e comprimento de raízes finas, e em Schima superba, 

resultando em aumentos lineares em altura e diâmetro nessas plantas (Persson e 

Ahlstrom 1992; Li et al. 2016). 

A proliferação de raízes finas também ocorreu onde existiam maiores teores de 

matéria orgânica e menores concentrações de K e P no plantio de B. excelsa (Tabela 3), 

essas respostas são, frequentemente, observadas nos ecossistemas florestais e 
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constituem estratégias para adquirir nutrientes em solos onde este é limitado (Laclau et 

al. 2004; Fujimaki et al. 2004; Cotrufo 2006). 

Embora a calagem não tenha influenciado de forma significativa a queda de folhas 

senescentes, verificou-se que a produção de serapilheira foi positivamente relacionada a 

concentração de Ca (Tabela 4). A calagem resultou em melhorias na composição 

química e na produção da serapilheira em Fagus sylvatica. Para a espécie Fraxinus 

Excelsior, a produção de serapilheira foliar foi positivamente correlacionada aos teores 

de Ca e Mg (Langenbruch e Flessa 2012; Forey et al. 2015). Em nosso estudo, a 

ausência de diferenças estatísticas entre os tratamentos pode estar relacionada a grande 

variação observada nos dados, ou ainda pode ser consequência da influência de outros 

fatores, como a limitação nutricional de P, verificada a partir dos valores altos das 

razões C:P e N:P. 

A produção anual de serapilheira foliar foi em torno de 5,1 Mg ha-1, valores 

semelhantes foram observados em florestas de platô na Amazônia Central, em uma 

floresta secundária, com cerca de 18 anos, e em dois plantios de Fabaceae, Acacia 

mearnsii e Mimosa scabrella, 5,4, 5,3, 5,8 e 4,7 Mg ha-1 ano-1 respectivamente 

(Poggiani 1987; Luizão 1989; Pinto e Marques 2003; Shumacher et al. 2003). Por outro 

lado, foi superior a valores encontrados para plantios de Fagus sylvatica (2.9 Mg ha-1 

ano-1) e menor que valores encontrados para Screlorobium paniculatum (9,6 Mg ha-1 

ano-1) (Mochiutii et al. 2006; Lin et al. 2015). Ressalvando-se nestas comparações as 

diferenças nas idades, dos fatores de sítio e da composição das espécies referentes as 

pesquisas acima mencionadas, contudo, o objetivo da comparação é apenas indicar a 

percepção da amplitude dos valores encontrados para a produção anual de serapilheira 

foliar. 

A alta variação na produção mensal de serapilheira (Fig. 4) é consistente com os 

resultados encontrados para florestas tropicais, nos quais existem relações intra-anuais 

com as mudanças na sazonalidade de precipitação. A maior relação de queda das folhas 

com as variáveis temperatura e umidade relativa reforça o argumento de redução de 

folhas, durante os meses mais secos, visando a diminuição de perda de água por 

transpiração (Oliveira et al. 2005; Nepstad et al. 2007). 

Diferentemente do observado para a serapilheira e também para raízes finas, não 

houve diferença significativa na concentração de nutrientes em folhas maduras com a 

aplicação do calcário dolomítico (Tabela 5). Estudos, que investigam o efeito da 

calagem sobre a composição química foliar, relatam o aumento na concentração de 
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cátions básicos com a aplicação deste tratamento silvicultural, como observado, por 

exemplo, em Pinus Sylvestris, no qual o fornecimento de Ca e Mg atenuou de forma 

efetiva e sustentável a pobre e/ou decrescente oferta de Ca e Mg em dois locais (Prietzel 

et al. 2008). Para a espécie Fagus sylvatica, mesmo após 40 anos da aplicação do 

calcário, ainda foram observadas maiores concentrações de nutrientes nessas plantas 

(Court et al. 2018).  

A ausência de diferença na concentração de Ca e Mg em folhas maduras, levando 

em consideração os resultados encontrados na serapilheira e nas raízes finas, pode ser 

consequência do efeito de diluição dos nutrientes em função da expansão foliar, ocorre 

quando o acúmulo de biomassa é mais rápido que a acumulação do nutriente mineral 

(Gough et al. 2004; Riedell 2010). Outra hipótese para essas respostas está associada ao 

fato de alguns estudos demonstrarem que, em muitos casos, as folhas mais velhas e as 

raízes finas parecem fornecer informações mais precisas sobre a resposta da planta a 

disponibilidade de nutrientes alterados no solo, isso porque a alocação de nutrientes 

dentro de tecidos deve ser cuidadosamente considerada, principalmente quando se trata 

de nutrientes pouco móveis, como é o caso do cálcio (Mo et al. 2015). 

Durante o período de baixa precipitação, ocorreu aumento na concentração de K, 

tanto em raízes quanto em folhas, nas plantas que receberam calagem (Tabela 5). Na 

literatura, observa-se que a exposição a menor disponibilidade de água resulta em 

aumento correspondente na demanda de K, para manter a fotossíntese e proteger os 

cloroplastos de danos oxidativos. Condições mais favoráveis, como a redução da acidez, 

podem ter favorecido a exploração de maior volume de solo pelas raízes, possibilitando 

maior absorção deste nutriente (Waraich et al. 2011; Wang et al. 2013). 

Com a mudança no status nutricional de Ca e Mg, plantas que receberam calagem 

reduziram a reabsorção de Mg e aumentaram o acréscimo de Ca, as mudanças na 

precipitação acentuaram a reabsorção de N e P por essas plantas (Fig. 5). Semelhante ao 

observado nesse trabalho, estudos anteriores mostraram que as variações na reabsorção 

de nutrientes estão relacionadas às condições edáficas e ao clima (Chen et al. 2013; Han 

et al. 2013; Zhang et al. 2015). 

O teor de nutrientes no solo é um dos principais fatores que influenciam a 

reciclagem de nutrientes antes da abscisão. Diversos estudos observaram baixos níveis 

de nutrientes na serapilheira e alto índice de eficiência na reabsorção em solos inférteis 

(Tang et al. 2013; Brant e Chen 2015; Deng et al. 2016). Neste trabalho, a menor 

reabsorção de Mg e o maior acréscimo de Ca sugere que estes elementos não são 
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limitantes, em função de suas altas disponibilidades em plantas que receberam calagem 

(Aerts 1997; Ericsson 1995). Adicionalmente, na literatura são verificados aumentos 

nas concentrações de Ca, Mn e Fe com o envelhecimento foliar, por apresentarem baixa 

mobilidade no floema estes elementos exibem valores mais altos em folhas senescentes 

(Fife et al. 2008). 

Os padrões de resposta também podem refletir as várias condições de habitat, 

como a água e a temperatura do solo, o que causará diferentes custos relativos de 

nutrientes retirados do solos versus a reabsorção. Dessa forma, foi observado maior 

reabsorção de N e P durante o período de menor precipitação para o tratamento de 

calagem, essa redução na perda de nutrientes em serapilheira, constitui estratégia 

empregada em ambientes de menor disponibilidade de água e, geralmente, visa 

compensar a maior dificuldade em retirar nutrientes do solo nessas condições (Wright e 

Westoby 2003; Sardans e Peñuela 2004). 

Os menores valores de reabsorção resultaram, por sua vez, em menores relações 

C:Ca e C:Mg, no entanto, não observamos diferença na estimativa de decomposição 

(Tabela 7) e nem fortes relações dessas variáveis com a estimativa de decomposição, a 

ausência de diferença em N, P e M.O no solo reforça esse resultado. Tem sido 

constatado que a calagem demonstra aumentar a velocidade de decomposição da 

matéria orgânica, entretanto, ressalta-se que esse efeito varia com a concentração de N e 

P na serapilheira (Persson 1990; McCay et al. 2013). 

Embora tenham sido encontradas menores razões C:Ca e C:Mg, as altas relações 

observadas em N:P, maior que 19, representam escassez de P em relação às exigências 

dos microorganismos decompositores, por essa razão, observamos relação positiva entre 

o coeficiente de decomposição e a concentração de P na serapilheira (Cleveland et al. 

2002; Marklein et al. 2015), sugerindo, dessa forma, que a limitação principalmente por 

P parece ser o principal fator que governa a decomposição de serapilheira em B. excelsa 

crescidas sob condições de plantio puro submetido à calagem. 

 

CONCLUSÕES 

A aplicação do calcário dolomítico resultou em mudanças no pH, na concentração 

de Al e na disponibilidade de cátions no solo, aumentando as concentrações de Ca e Mg 

em B. excelsa, alterações observadas, principalmente, na serapilheira e raízes finas.  
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A calagem também resultou em maior produção de raízes finas no período de 

menor precipitação, provavelmente sendo consequência direta da redução do Al no solo, 

dirigida pela adição de calcário à relação de cátions no complexo sortivo do solo. 

A produção da serapilheira de B. excelsa exibiu forte relação com a concentração 

de Ca, no entanto, a decomposição da mesma e, por conseguinte, a disponibilização de 

nutrientes, parece estar mais relacionada às concentrações de P do que com as 

concentrações de cátions, Ca e Mg, na biomassa produzida pelas árvores de B. excelsa 

crescidas sob condições de plantio puro submetido à calagem. 
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RESUMO 

Nos Latossolos da Amazônia, a elevada acidez do solo, associada a baixa 
disponibilidade de nutrientes, limita a produtividade primária vegetal tanto na floresta 
nativa quanto nas áreas de plantios. Portanto, melhorias na fertilidade do solo, seja 
condicionando o melhor equilíbrio nutricional via correção do solo, seja pela adição de 
nutrientes, podem representar crescimento e ganho líquido de biomassa. Do ponto de 
vista da química do solo, algumas práticas promovem alterações na fertilidade solo e 
uma das mais efetivas é a calagem. No entanto, sob certas condições e para algumas 
espécies a aplicação da calagem parece não surtir efeitos desejados. A espécie 
Bertholletia excelsa cresce em solos ácidos, mas evidências apontam que a espécie é 
muito responsiva ao aumento na disponibilidade de nutrientes. O objetivo deste estudo 
foi investigar o efeito da aplicação da calagem sobre as características funcionais e o 
crescimento de plantas de B. excelsa, bem como investigar os reflexos da calagem sobre 
as características funcionais em resposta às mudanças na sazonalidade de precipitação. 
Para tanto, um estudo foi realizado em plantio de B. excelsa de 17 anos de idade, 
localizado na área da Empresa Agropecuária Aruanã, Itacoatiara, AM, instalado em 
espaçamento de 2,5 x 1,5 m entre linhas e indivíduos, respectivamente. O delineamento 
experimental adotado foi o de blocos casualizados, com quatro tratamentos (Plantio 
submetido a dois níveis de calagem, 0 e 2,0 t ha-1 de calcário dolomítico, tratamentos 
estes que foram amostrados em dois diferentes períodos de precipitação, alta e baixa) 
com 8 repetições. Nos indivíduos sorteados foram determinadas as seguintes variáveis: 
Área foliar, trocas gasosas, fluorescência da clorofila a, eficiência no uso de água, luz e 
nutrientes, potencial hídrico e o crescimento em diâmetro. As alterações promovidas 
pela calagem nas plantas resultaram no aumento de ETR, ΦPSII, Vcmax e gs, como 
consequência, observou-se maiores taxas fotossintéticas. Maior eficiência no uso de luz 
e de nutrientes foram verificadas em plantas que receberam calagem. No período de 
menor precipitação, houve aumento de Vcmax e das taxas fotossintéticas de ambos 
tratamentos. Nesse mesmo período, o tratamento controle mostrou redução no 
transporte de elétrons. O aumento da disponibilidade de nutrientes resultou em 
melhorias na eficiência no uso de luz e nutrientes, esses foram os fatores que mais 
contribuíram para as maiores taxas de crescimento de B. excelsa. O incremento corrente 
anual em diâmetro foi cerca de 30% superior em plantas que receberam calagem. Desta 
forma, pode-se concluir que a prática da calagem contribuiu para o maior crescimento 
em plantio puro e adensado de B. excelsa. 
 
Palavras-chave: Amazônia, plantios florestais, tratamento silvicultural, fotossíntese, 

fluorescência da clorofila a. 
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ABSTRACT 

In the Latosols of the Amazon the high acidity of the soil, associated with low 
availability of nutrients, limits the primary plant productivity both in the native forest 
and in the plantation areas. Therefore, improvements in soil fertility, either by 
conditioning the best nutritional balance via soil correction or by the addition of 
nutrients may represent growth and net gain of biomass. From the standpoint of soil 
chemistry, some practices promote changes in soil fertility and one of the most effective 
is liming. However, under certain conditions and for some species the application of 
liming seems to have no desired effects. The species Bertholletia excelsa grows on acid 
soils, but evidence indicates that the species is very responsive to the increase in 
nutrient availability. The objective of this study was to investigate the effect of the 
application of liming on the functional characteristics and growth of plants of B. 
excelsa, as well as to investigate the liming reflexes on the functional characteristics in 
response to the changes in the precipitation seasonality. For that, a study was carried out 
in the planting of Bertholletia excelsa, 17 years old, located in the area of Agricultural 
Company Aruanã, Itacoatiara, AM, installed in spacing of 2.5 x 1.5 m between lines and 
individuals, respectively. The experimental design was a randomized complete block, 
with four treatments (Plantation submitted to two levels of liming, 0 and 2.0 t ha-1 of 
dolomitic limestone, treatments that were sampled in two different precipitation periods, 
high and low) with 8 replicates. In the individuals selected, the following variables were 
determined: Leaf area, gas exchange, chlorophyll a fluorescence, water use efficiency, 
light and nutrients, water potential and growth in diameter. The changes promoted by 
liming in the plants resulted in the increase of ETR, ΦPSII, Vcmax and gs, as a 
consequence, higher photosynthetic rates were observed. Greater efficiency in the use of 
light and nutrients were verified in plants that received liming. In the low precipitation 
period there was an increase of Vcmax and the photosynthetic rates of both treatments. At 
the same time, the control treatment showed reduction in electron transport. The 
increase in the availability of nutrients resulted in improvements in the efficiency in the 
use of light and nutrients, these were the factors that most contributed to the higher 
growth rates of B. excelsa. The current annual increment in diameter was about 30% 
higher in plants that received liming. Thus, it can be concluded that the practice of 
liming contributed to the greatest growth in pure and dense planting of B. excelsa. 
 
Keywords: Amazon, forest plantations, silvicultural treatment, photosynthesis, 

chlorophyll fluorescence a. 
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INTRODUÇÃO 

A acidez dos solos tropicais tem sido apontada como um fator que limita a 

produtividade das florestas e áreas agrícolas (Sanches e Logan 1992; Fageria e Baligar 

2008; Fageria e Nascente 2014). Nos Latossolos da região Amazônica, apesar das 

informações ainda serem difusas e algumas vezes até contraditórias, no que se refere a 

influência do pH sobre a produção de povoamentos florestais, os registros da literatura 

têm sugerido menor produtividade das florestas em regiões que apresentam solos com 

valores de pH mais baixos e com soma de bases trocáveis menor (Malhi et al. 2004; 

Quesada et al. 2012). 

Nesse contexto, a correção da acidez do solo por meio da aplicação de calcário 

dolomítico, que além de neutralizar H+ e Al3+, fornece Ca e Mg, representa uma 

alternativa para reequilibrar a fertilidade do solo, melhorar o funcionamento do 

ecossistema e compensar as perdas de nutrientes causadas pelas futuras exportações de 

biomassa. Assim, essas mudanças podem resultar em aumento da produtividade de 

povoamentos formados por espécies florestais amazônicas (Forey et al. 2015; Court et 

al. 2018). 

Dentre as espécies nativas da Amazônia, a castanheira-da-amazônia (Bertholletia 

excelsa) reuni características desejáveis para a formação de plantios florestais, como 

rápido crescimento, rusticidade, desrama natural, produção de frutos e não há relatos de 

patógenos capazes de comprometer desempenho dos plantios (Zudeima e Boot 2002; 

Ferreira e Tonini 2009; Ferreira 2013; Costa et al. 2015).  

Na literatura tem sido constatado que a espécie B. excelsa cresce satisfatoriamente 

em solos ácidos, provavelmente, isto se deva as suas características de rusticidade acima 

descrita. Por outro lado, também tem sido verificado, tanto em áreas degradadas quanto 

em plantios de produção, que árvores de B. excelsa são muito responsivas a tratos 

silviculturais e ao aumento na disponibilidade de nutrientes, sendo este aspecto 

nutricional quase sempre condicionado pela melhoria química do solo, fato que, 

aperfeiçoaria as estratégias de captura e eficiência de utilização dos recursos primários 

(água, luz, nutrientes e dióxido de carbono) pela espécie, necessários para induzir o 

ganho de biomassa (Ferreira et al. 2009; Gomes 2012; Ferreira et al. 2012; Corrêa 

2013;Costa et al. 2015; Ferreira et al. 2016).  

No Estado do Amazonas, mais precisamente no município de Itacoatiara, está 

localizada a maior e mais conhecida experiência com plantios de castanheira em grande 

escala para produção de frutos e madeira (Ferreira 2013). Porém, tem sido verificado 
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que as plantações florestais de B. excelsa, geralmente, são estabelecidas em solos sem 

nenhum tipo de tratamento, ainda assim a espécie consegue se estabelecer e apresentar 

altas taxas de incrementos médios anuais, em diâmetro (1,8-3,2 cm ano-1) e altura (1,2-

2,2 m ano-1), e apresenta taxas de sobrevivência que variam entre 80-90% (Vieira et al. 

1998; 2002; Peña-Claros et al. 2002; Scoles et al. 2014). No entanto, diante das 

características apresentadas pela B. excelsa, cria-se a expectativa de que algumas 

práticas, pouco onerosas, podem contribuir significativamente para aumentar a 

produção desta espécie em plantios de produção. 

Evidências científicas sugerem que B. excelsa parece ser demandante de Ca e Mg 

(Schroth et al. 2016). Em condições controladas, plantas jovens de B. excelsa 

apresentaram tendências ao maior crescimento após a aplicação da calagem (Corrêa 

2013). Assim como para B. excelsa, os efeitos positivos da prática de calagem também 

têm sido observados para outras espécies arbóreas amazônicas, por exemplo, a espécie 

Swietenia Macrophylla exibiu aumento de cerca de 40% em massa seca total quando 

comparada com as plantas sem calagem (Silva et al. 2007). 

As maiores taxas de crescimento de plantas sob tratamento de calagem têm sido 

apontado como sendo consequência do aumento na disponibilidade de nutrientes e 

redução do Al, que podem, por sua vez, influenciar uma série de características 

funcionais das plantas tais como: a capacidade no transporte de elétrons (ETR) e a 

velocidade de carboxilação da Rubisco (Vcmax). O que se observa é que os aumentos 

coincidem com a melhor eficiência fotoquímica máxima (FV/FM), eficiência do PSII 

(ΦPSII) e eficiência no uso da luz, o que permite uma melhora no quenching 

fotoquímico, aumentando as taxas fotossintéticas (PN) (Strand 1997; Gough et al. 2004; 

Pasquini e Santiago 2011).  

O aumento da fotossíntese em plantas que receberam tratamento de calagem 

também pode ser resultado do investimento na captura de recursos como a luz e o CO2, 

através do investimento em área foliar, pigmentos cloroplastídicos ou na maior abertura 

dos estômatos (gs). A melhoria do estado nutricional, em plantas jovens de B. excelsa, 

foi responsável pelo aumento em cerca de 50% de área foliar e pigmentos 

cloroplastídicos (Gomes 2012). Para o Eucalyptus, a mudança do pH de 3,0 para 4,8 

resultou em aumento das taxas fotossintéticas. Segundo os autores, estas respostas estão 

relacionadas à redução do Al, uma vez que a presença do Al inibi a absorção de Mg, 

que é componente estrutural das clorofilas (Yang et al. 2015).  

Embora os benefícios da calagem sejam conhecidos, em alguns casos a aplicação 

deste tratamento silvicultural parece não produzir os efeitos esperados. Para as espécies 
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European beech e Picea abies, por exemplo, a prática de calagem não influenciou suas 

taxas de crescimento.  

Várias razões são discutidas para explicar a falta de qualquer resposta ou mesmo a 

diminuição do crescimento após a calagem, como por exemplo: a maior concentração 

de Ca, que pode prejudicar por efeito de competição a absorção de Mg, reduzindo assim 

o conteúdo de pigmentos cloroplastídicos e, por consequência, reduzindo as taxas 

fotossintéticas; a existência de alguma outra grande restrição de crescimento; 

quantidade de calcário inapropriada; ou o tempo de medição (Huettl e Zoettl, 1993; 

Derome et al. 2000; Lundström et al. 2003; Hamilton 2006; Jonard et al. 2010). Plantas 

jovens de B. excelsa, em condições de campo, não exibiram resultados positivos quanto 

ao crescimento e os traços funcionais para o tratamento de calagem, nesse caso, 

ressalta-se a ausência de mudanças químicas no solo após a calagem (Gomes 2012). 

A prática da calagem também pode influenciar as repostas de povoamentos 

florestais a variação na sazonalidade de água e luz, como ocorre naturalmente ao longo 

dos períodos de baixa e alta precipitação (Suresh et al. 2010; Randriamanana et al. 

2012).  

A baixa precipitação associada com elevados valores de irradiância e temperatura, 

normalmente, levam as plantas a sofrerem impactos mais intensos da deficiência 

hídrica, o que reduz a assimilação de carbono, algumas evidências sugerem que o status 

nutricional das plantas desempenha um papel crítico no aumento da tolerância das 

plantas a menor disponibilidade de água (Waraich et al. 201;1Marschner 2012). O 

fornecimento de Ca, Mg, K e N, por exemplo, em mudas de B. excelsa resultou em 

valores de potencial hídrico (Ψw) menos negativos, indicando melhor ajuste osmótico e 

maior tolerância a desidratação (Gomes 2012). Já em plantas de Eucalyptus sob estresse 

hídrico e sem fertilização, observou-se a perda excessiva de água por transpiração (E) e 

menor crescimento (Texeira et al. 2008). 

Por outro lado, os períodos de alta precipitação, apesar das condições mais 

favoráveis, são acompanhados de menor irradiância, implicando redução de energia 

para os processos fotossintéticas (Mulkey et al. 1996; Graham et al. 2003; Nemani et al. 

2003). Nesse caso, a calagem poderia aumentar a captura de recursos como luz e CO2, 

por meio da adoção de mecanismos associados à eficiência na interceptação, absorção e 

utilização dos recursos (Valadares e Niinemets 2008). 

Embora exista trabalhos que estudaram o efeito da calagem sobre o crescimento 

de povoamentos florestais, questões como as alterações promovidas pela calagem sobre 
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características foliares, morfologia, processos fotossintéticos, status hídrico e 

nutricional não estão totalmente esclarecidos. 

 Considerando-se as lacunas nas informações científicas acima descritas e o 

crescente interesse em entender os fatores que determinam o crescimento de espécies 

nativas da flora amazônica, em particular, de espécies com o potencial produtivo da B. 

excelsa, esta pesquisa teve como objetivo responder as seguintes questões: 1- A prática 

de calagem altera o crescimento e as características funcionais de plantas de B. excelsa? 

2- A calagem influencia as características funcionais em resposta a mudanças na 

sazonalidade de precipitação?  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização da área de estudo 

O estudo foi conduzido em plantio de Bertholletia excelsa, localizado na Empresa 

Agropecuária Aruanã S. A. (3°0'30.63" S, 58°50'1.50" O), rodovia AM-010 (Manaus-

Itacoatiara), km 213, município de Itacoatiara, AM. O plantio foi implementado entre 

2000 e 2001 em área de 2,69 ha com mudas de 7 meses de idade e altura média de 30 

cm. O espaçamento utilizado foi 2,5 x 1,5 m e não foi realizado nenhum manejo do solo 

até a realização desta pesquisa.  

O solo predominante da área é do tipo Latossolo Amarelo Distrófico de textura 

argilosa. O clima da região é do tipo Amw (Köppen 1948). A temperatura e precipitação 

média anual são 27,1 °C e 2.300 mm, respectivamente (INMET 2018).  

Durante a realização do estudo, o regime de precipitação foi caracterizado por 

quatro meses (dezembro a abril) considerados de alta precipitação (precipitação média 

mensal de 380 mm), seguido de cinco meses (maio a setembro) considerados de baixa 

precipitação (precipitação média mensal de 118 mm) (figura 1A). Maior umidade relativa 

e menores valores de insolação e temperatura (figuras 1B, C e D) foram observados 

durante o período de maior precipitação, por outro lado, o inverso observa-se no período 

de baixa precipitação, onde ocorrem maiores temperaturas, associadas a maior insolação 

e menor umidade relativa. 
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Delineamento e amostragem 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados (DBC), 

composto por quatro tratamentos, dois níveis de calagem (controle e calagem) e dois 

períodos de coleta (alta e baixa precipitação), e 8 repetições. O número de repetições foi 

definido por meio da equação de tamanho da amostra (Equação 1), a partir da variável 

diâmetro a altura do peito (DAP) obtida preliminarmente em um inventário-piloto. De 

posse dos dados, foram realizadas simulações de amostragem utilizando-se o software 

ArcGis. Os critérios utilizados para definição do número de repetições foram: menor 

erro, maior probabilidade e menor esforço amostral. De acordo com equação 1, oito 

blocos com área de 183 m2 foram suficientes para se alcançar a maior probabilidade 

(99%), o menor erro (5%) e o menor esforço amostral. 

Equação 1 
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Figura 1. Características microclimáticas da área de estudo situada em Itacoatiara-AM, (A) 
Precipitação mensal, (B) Umidade relativa, (C) Insolação e (D) Temperatura média ao longo do 
período de tempo entre 2000 a 2016 (círculo aberto) e em 2017 (círculo fechado). As setas 
indicam os períodos de realização das coletas. Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET). 
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  Em que: 

n = número de unidades amostrais; 

E = precisão requerida, neste estudo igual a 5%; 

C.V. = coeficientes de variação; 

t = valor tabelado da estatística “t” de Student, ao nível de 95%; 

N = número total de unidades amostrais na população. 

Assim, 8 blocos foram alocados na área. Cada bloco contém o tratamento de 

calagem e o controle, distribuídos aleatoriamente e separados entre si por uma linha de 

borda de 5 m. A área da parcela útil em cada tratamento é de 93,75 m2 (12,5 x 7,5 m), o 

que resulta em 25 árvores, totalizando o número de 400 árvores amostradas. 

Calagem 

A aplicação do calcário foi realizada conforme metodologia proposta por 

Magalhães et al. (2014), modificando apenas a profundidade de aplicação. O calcário 

dolomítico (PRNT 91%) foi aplicado no período chuvoso (14/03 a 01/04/2016), ao 

redor de cada árvore foram abertas faixas circulares de 20 cm de profundidade distantes 

de 0,5 a 0,6 cm (região onde há maior densidade de raízes finas) do fuste das árvores, o 

calcário dolomítico foi então revolvido ao solo exposto e colocado novamente nas 

faixas. Este tratamento resultou na aplicação de 824 g de calcário dolomítico por área de 

aplicação para cada árvore. 

 Coletas de dados  

Todas as medidas foram realizadas durante os meses de abril/2017 (alta 

precipitação) e setembro/2017 (baixa precipitação). As amostras foliares foram 

coletadas em uma árvore por bloco, totalizando 8 repetições. Folhas completamente 

expandidas, maduras e em bom estado fitossanitário, localizadas no terço médio da 

copa, foram escolhidas para realização das análises.  

Trocas gasosas foliares 

Para verificar o efeito do tratamento de calagem sobre as trocas gasosas de B. 

excelsa, utilizou-se um analisador portátil de trocas gasosas – LI-6400XT (LI-Cor, Inc., 

Lincoln, NE, USA), entre 8:00 e 12:00 horas, realizando-se as leituras em uma folha de 

um ramo excisado por planta. Para tanto, foram coletados galhos das árvores com 

auxílio de dois podões, sendo um utilizado para cortar e o outro para servir de suporte 

ao galho até a descida ao chão para evitar o impacto do material vegetal com o solo. 
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Análises prévias, para ajuste de metodologia, foram realizadas com o objetivo de 

verificar possíveis alterações funcionais, provenientes do procedimento do corte dos 

galhos, nas medidas de trocas gasosas (Ferreira et al. 2016).  

Antes de cada experimento, as folhas foram fechadas dentro do sistema de trocas 

gasosas e mantidas sob condições de base até as taxas fotossintéticas (PN), condutância 

estomática (gs) e concentração interna de CO2 (Ci) estabilizarem. As condições mantidas 

dentro da câmera incluíram concentração de oxigênio de 21% e concentração de CO2 de 

400 µmol mol-1, temperatura do bloco em torno de 31 ºC±1 ºC, densidade de fluxo de 

fótons fotossintéticamente ativos (DFFFA) de 1000 µmol m-2 s-1 e umidade relativa 50-

60%. Após o período de aclimatação das folhas, dois tipos de curva resposta foram 

realizadas: (1) fotossíntese líquida vs densidade de fluxo de fótons fotossintéticamente 

ativos (PN/ DFFFA); (2) fotossíntese líquida vs concentração interna de CO2 (PN /Ci). 

Ambas as curvas de resposta foram obtidas sob temperatura do bloco de 31 ºC. No 

caso PN / DFFFA), foi aplicado mudanças sequenciais da DFFFA sob 400 µmol mol-1 

de CO2. A seguinte sequência de DFFFA foi aplicada: 2000, 1500, 1000, 750, 500, 250, 

100, 75, 50, 25, e 0 µmol m-2 s-1 (Santos Júnior et al. 2013). 

O modelo da equação exponencial foi usado para ajustar a curva de resposta 

fotossintética à intensidade luminosa para cada árvore (Iqbal et al., 1997; Santos Junior 

et al., 2012): 

PN = (PNmax + Rd) {1-exp[-αDFFFA/( PNmax + Rd)]} - Rd 

Em que PNmax é a fotossíntese líquida máxima; Rd é a respiração no escuro (µmol 

m-2 s-1) correspondente ao valor de PN quando DFFFA = 0 µmol m-2 s-1; e α é o 

rendimento quântico aparente da fotossíntese (mol CO2 mol quanta-1). As curvas 

PN/DFFFA foram ajustadas usando o algoritmo de Levemberg-Marquardt com base na 

rotina do programa Statistica, versão 10.0 (StatSoft Inc., 2011). 

A taxas fotossintéticas à luz saturante, transpiração (E) e condutância estomática 

(gs) foram determinados com DFFFA a 1500 µmol m-2 s-1. A respiração foliar no escuro 

(Rd) são valores absolutos de PN quando a DFFFA foi igual a 0 µmol m−2 s-1, e a 

irradiância de compensação de luz (IC; fluxo de fótons fotossinteticamente ativos no 

qual PN = 0) foi calculada pela fórmula IC = Rd/α. 

As curvas de resposta fotossintética à concentração de CO2 foram medidas sob 

valor de DFFFA de saturação de 1500 µmol m-2 s-1 e as concentrações de CO2 foram 

alteradas da seguinte forma: 400, 300, 250, 200, 150, 100, 50, 400, 400, 450, 500, 600, 

700, 800, 1000, 1200 µmol mol-1 CO2 (Dalmolin et al. 2013). As análises de PN/Ci 

foram realizadas utilizando a metodologia de ajuste de Sharkey et al. (2007). 
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Utilizando o modelo de Farquhar et al. (1980), Vcmax foi calculado como o 

coeficiente de inclinação da parte linear inicial do ajuste carboxilação da Rubisco (Ci < 

200 ppm) pela equação: 

 
Sendo Vcmax a velocidade máxima de carboxilação da Rubisco, Rd a respiração 

mitocondrial na presença de luz, Г* o ponto de compensação fotorrespiratório, Ci a 

pressão parcial de CO2 nos espaços intercelulares da folha, KC a constante de Michaelis 

da Rubisco para o dióxido de carbono, O a pressão parcial de oxigênio nos sítios de 

carboxilação da Rubisco e Ko a constante de inibição (usualmente tomado como sendo a 

constante de Michaelis) da Rubisco para o oxigênio. 

Fluorescência da clorofila a 

Para a determinação da influência da calagem sobre a eficiência fotoquímica do 

fotossistema II (PSII) na luz (FV’/FM’), eficiência operacional do PSII (ΦPSII) e da taxa 

de transporte de elétrons (ETR), os parâmetros da fluorescência da clorofila a foram 

obtidos entre 8:00 e 12:00 horas, em folhas adaptadas ao claro, simultaneamente as 

medidas de trocas gasosas, utilizando o analisador de gás a infravermelho - IRGA, 

modelo LI-COR 6400XT.  

Teores de pigmentos cloroplastídicos 

 Para avaliação do tratamento de calagem sobre os teores de pigmentos 

cloroplastídicos, realizou-se a determinação por extração acetônica, as folhas foram 

coletadas e acondicionadas em caixas térmicas, protegidas da luz e conduzidas ao 

laboratório de Fisiologia e Bioquímica Vegetal (INPA), os pigmentos foram extraídos e 

quantificados de acordo com Lichtenthaler e Wellburn (1983), onde foram obtidas as 

concentrações de clorofila a (Chla), clorofila b (Chlb) e carotenóides (Cx+c). 

Para o cálculo das concentrações dos pigmentos cloroplastídicos na base de 

massa foram utilizadas as equações descritas por Hendry e Price (1993). 

Adicionalmente, foram calculadas as razões de clorofila a/ clorofila b (Chla/Chlb), e 

razão clorofila total/ carotenóides (Chltotal / Cx+c). 

Área foliar (AF) e área foliar específica (AFE) 

Para verificação da influência da calagem sobre variáveis morfológicas, a área 

foliar (AF) foi mensurada por meio de um integrador de área foliar portátil (CID Bio-

Science; Camas, WA, USA). A área foliar específica (AFE) foi determinada a partir da 
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retirada de discos foliares de área conhecida, os quais foram acondicionados em sacos 

de papel e submetidos à secagem em estufa (65 ºC) por um período de 72 h. A AFE foi 

determinada pela razão da área foliar pela massa foliar seca (cm2 g-1) (Evans e Potter, 

2001). 

Potencial hídrico foliar (Ψw) 

Para obtenção dos status hídricos das plantas, o potencial hídrico foliar (Ψw) foi 

determinado nos horários entre 06:00 e 07:00 h e também 12:00 e 13:00 h, em folhas 

em bom estado fitossanitário e completamente expandidas, as quais foram colocadas 

individualmente na câmara da bomba de pressão tipo Scholander (Scholander et al. 

1965). Em seguida, aplicou-se pressão com gás nitrogênio até ocorrer exsudação pelo 

corte feito no pecíolo da folha, sendo neste momento registrada a leitura da pressão 

aplicada (Turner 1981). 

Eficiência no uso de luz, água e nutrientes 

Para obtenção dos efeitos dos tratamentos sobre a eficiência com que as plantas 

utilizam os recursos primários, a eficiência no uso da luz, definida como a quantidade 

de mol de fótons necessários para fixar um mol de CO2, foi determinada a partir da 

obtenção da eficiência quântica aparente (α) (Whitehead e Gower 2001). A eficiência no 

uso da água, que expressa a efetividade de fixar carbono por quantidade de água 

transpirada, foi determinada pela relação entre fotossíntese e transpiração (PN/E) e a 

eficiência no uso de nutrientes, que expressa a efetividade de fixar carbono por 

quantidade de nutrientes na folha, foi determinada pela relação entre fotossíntese e teor 

do nutriente (PN/Teornutriente) (Santos Junior et al. 2013). 

Crescimento 

A influência do tratamento de calagem sobre o crescimento de plantas de B. 

excelsa foi determinada a partir da obtenção do DAP (diâmetro a altura do peito, 

medido a 1,30 m de altura do solo). A medição do DAP das árvores foi realizado um 

ano após a aplicação do tratamento, a partir do qual se obteve o incremento corrente 

anual (ICA). 

Análises estatísticas 

Os dados foram submetidos aos testes de Lilliefors e Mauchly com o objetivo de 

verificar o atendimento aos pressupostos de distribuição normal e esfericidade, 

respectivamente. Nos casos de não cumprimento efetuou-se a transformação dos dados 
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por meio da função logarítmica (Log10) (Zar, 1999). Em seguida, os dados foram 

submetidos a análise de variância (ANOVA) mista com medidas repetidas para testar os 

efeitos dos níveis de calagem (controle e calagem) e dos diferentes períodos de 

precipitação (alta e baixa) (P<0,05). Uma análise de componentes principais (PCA) foi 

realizada nas variáveis respostas analisadas para identificar as que mais explicam o 

comportamento das plantas. Todas as análises foram realizadas no programa Statistica 

versão 10.0 e os gráficos foram elaborados no software Sigma-Plot 12.0. 

RESULTADOS 

Trocas gasosas  

A aplicação do calcário dolomítico resultou em mudanças nos valores de trocas 

gasosas. As taxas fotossintéticas (PN) foram em média cerca de 22% maiores em plantas 

de B. excelsa que receberam calagem e aumentaram de forma significativa no período 

de menor precipitação (figura 2A). 
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Figura 2. (A) Taxas de fotossíntese (PN), (B) Respiração no escuro (Rd), (C) Condutância 
estomática (gs), (D) Transpiração (E), (E) Velocidade máxima de carboxilação da Rubisco (Vcmax) 
e (F) Irradiância de compensação (IC) em folhas de árvores de Bertholletia excelsa crescidas em 
plantio puro submetido à calagem e amostradas nos períodos de alta e baixa precipitação. 
Média±erro-padrão. Letras maiúsculas distintas indicam diferença entre os períodos de 
precipitação para o mesmo nível de calagem e letras minúsculas distintas indicam diferença entre 
os níveis de calagem no mesmo período (P<0,05). 
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Os valores de condutância estomática (Figura 2C) também apresentaram 

diferenças, sendo 28% superiores em plantas que receberam calagem no período de alta 

precipitação, no período de menor precipitação esses valores foram em torno de 22% 

superiores. 

Durante o período de baixa precipitação, a respiração no escuro foi cerca de cinco 

vezes superior em relação ao período de alta precipitação, com os maiores valores 

observados para o tratamento com calagem (Figura 2B). O decréscimo da precipitação 

resultou também no aumento dos valores de irradiância de compensação, 

principalmente no tratamento controle (Figura 2F).  

A transpiração não exibiu diferença significativa entre os níveis de calagem 

(Figura 2D), porém, verificou-se um aumento significativo nas taxas de E para o 

tratamento controle no período de baixa precipitação. Os valores de Vcmax medidos 

durante o período de menor disponibilidade de água foram notadamente maiores em 

relação ao período de maior disponibilidade, no entanto, ao contrário do que foi 

observado no período de maior precipitação, não houve efeito da prática de calagem 

sobre essa variável (figura 2E).   

 Fluorescência da clorofila a 

 O tratamento de calagem e os diferentes períodos sazonais influenciaram as 

variáveis da fluorescência da clorofila a. A razão FV’/FM’, no período de alta 

precipitação, não exibiu diferença entre os tratamentos (Figura 3A). Por outro lado, no 

período de baixa precipitação, o tratamento controle apresentou redução nos valores de 

FV’/FM’ mais acentuada, conforme o aumento da DFFFA, quando comparado ao 

tratamento de calagem (Figura 3B). O ΦPSII apresentou redução com o aumento da 

DFFFA em ambos os períodos, sendo a redução no tratamento controle cerca de 14% no 

período de alta e de 19% no período de baixa precipitação (Figura 3C,D).  

No que se refere ao ETR, as plantas que receberam calagem apresentaram os 

maiores valores. No período de alta precipitação, o ETR foi maior com o aumento da 

DFFFA até 750 µmol m-2 s-1, neste ponto os valores de ETR saturaram e os tratamentos 

diferenciaram-se (Figura 3E). No período de baixa precipitação, os tratamentos 

exibiram diferença em 500 µmol m-2 s-1, onde os valores de ETR foram em torno de 

35% menor no tratamento controle, no entanto, diferentemente do período de alta 

precipitação, no período de menor precipitação observou-se uma redução no ETR em 

DFFFA maiores que 1000 µmol m-2 s-1 em ambos níveis de calagem (Figura 3F). 
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Figura 3. Curvas de resposta à DFFFA da eficiência fotoquímica do PSII (FV’/FM’) (A,B), 
eficiência operacional do PSII (ΦPSII) (C,D), taxa de transporte de elétrons (ETR) (E,F) em 
folhas de árvores de Bertholletia excelsa crescidas em plantio puro submetido à calagem e 
amostradas nos períodos alta (esquerda) e baixa precipitação (direita). Média±erro-padrão. O 
asterisco (*) indica diferença significativa entre os tratamentos dentro de cada período (P<0,05).  

 

Pigmentos cloroplastídicos 

A correção do pH do solo influenciou de forma significativa somente o conteúdo 

de carotenóides em plantas de B. excelsa (Tabela 1), apresentando maiores valores em 

plantas sob calagem, o conteúdo de carotenoides também reduziu no período de baixa 

precipitação resultando em maior razão Chl total/Cx+c. O conteúdo de clorofilas a e b, as 

razões Chla/Chlb e Chl total/Cx+c não demonstraram diferenças significativas com a 

aplicação da calagem.  
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Tabela 1. Teores foliares de pigmentos cloroplastídicos em base de massa fresca de folhas de 
árvores de Bertholletia excelsa crescidas sob condições de plantio puro submetido à calagem e 
amostrados nos períodos de alta e baixa precipitação. Clorofila a (Chla), clorofila b (Chlb), 
carotenóides (Cx+c), razão clorofilas a/clorofilas b (Chla/Chlb) e razão clorofila total/ 
carotenóides (Chltotal /Cx+c).  

Média±desvio-padrão. Letras maiúsculas distintas indicam diferença entre os períodos de 
precipitação para o mesmo nível de calagem e letras minúsculas distintas indicam diferença 
entre os níveis de calagem no mesmo período (P<0,05). 

Morfologia foliar 

A calagem e os diferentes períodos de precipitação não influenciaram de forma 

significativa a área foliar (AF). No que se refere a área foliar específica (AFE), 

observou-se um aumento significativo no período de baixa precipitação para as plantas 

de B. excelsa que receberam calagem (Tabela 2). 

 
Tabela 2. Área foliar (AF) e área foliar específica (AFE) de árvores de Bertholletia excelsa 
crescidas sob condições de plantio puro submetido à calagem e amostrados nos períodos de alta 
e baixa precipitação. 

Média±desvio-padrão. Letras maiúsculas distintas indicam diferença entre os períodos de 
precipitação para o mesmo nível de calagem e letras minúsculas distintas indicam diferença 
entre os níveis de calagem no mesmo período (P<0,05). 

 Alta precipitação Baixa precipitação 

 Controle Calagem Controle Calagem 

Chla (µmol g-1) 1,84±0,3Aa 1,94±0,4Aa 1,66±0,5Aa 1,68±0,5Aa 

Chlb (µmol g-1) 0,63±0,1Aa 0,71±0,1Aa 0,57±0,2Aa 0,58±0,2Aa 

Cx+c (µmol g-1) 0,80±0,1Ab 0,87±0,1Aa 0,62±0,1Ba 0,64±0,1Ba 

Chla/Chlb 2,99±0,4Aa 2,79±0,2Aa 2,91±0,1Aa 2,91±0,4Aa 

Chl total/Cx+c 3,09±0,1Ba 3,02±0,2Ba 3,60±0,1 Aa 3,48±0,2Aa 

 Alta precipitação Baixa precipitação 

 Controle Calagem Controle Calagem 

AF (cm2) 268,0±55,7 Aa 278,3±49,2 Aa 281,3±44,0 Aa 302,7±35,1 Aa 

AFE (cm2 g-1) 131,8±10,5 Aa 133,9±9,6 Ba 136,2±9,5 Ab 147,1±10,9 Aa 
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Potencial hídrico 

O potencial hídrico, medido na antemanhã, foi menor em plantas que receberam 

calagem durante período de alta precipitação. Quando se compara os tratamentos nos 

diferentes períodos sazonais, somente o tratamento de calagem apresentou diferença 

significativa (Figura 4A). Quanto ao potencial hídrico ao meio-dia, os tratamentos não 

exibiram diferença significativa, mas, quando comparamos os períodos, observou-se 

que o período de baixa precipitação apresentou valores 67% mais negativos (Figura 

4B). 

 

Eficiência no uso dos recursos 

A eficiência no uso da água (Fig. 5A) não exibiu diferença significativa para os 

tratamentos. Por outro lado, a eficiência no uso da luz foi cerca de 50% superior em 

plantas sob calagem em ambos períodos de precipitação (Fig. 5B). 

Para a eficiência no uso de nutrientes, observou-se maiores valores de eficiência 

no uso de N, P, Mg, K, Zn e Fe no período de alta precipitação e maior eficiência no uso 

de N, P, Ca, Mg, Zn e Fe no período de baixa precipitação em plantas de B. excelsa que 

receberam calagem, destaca-se em ambos períodos a alta EUP dessas plantas (Tabela 3).    

Figura 4. (A) Potencial hídrico na antemanhã e (B) ao meio-dia em folhas de árvores de Bertholletia 
excelsa crescidas em plantio puro submetido à calagem e amostrados nos períodos de alta e baixa 
precipitação. Média±erro-padrão. Letras maiúsculas distintas indicam diferença entre os períodos de 
precipitação para o mesmo nível de calagem e letras minúsculas distintas indicam diferença entre os 
níveis de calagem no mesmo período (P<0,05). 
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Média±desvio-padrão. Letras maiúsculas distintas indicam diferença entre os períodos de 
precipitação para o mesmo nível de calagem e letras minúsculas distintas indicam diferença 
entre os níveis de calagem no mesmo período (P<0,05). 

 Alta precipitação Baixa precipitação 

 Controle Calagem Controle Calagem 

EUN (mmol mol-1 s-1) 89,2±13Ab 111,3±15Aa 97,9±14Ab 126,0±24Aa 

EUP (mmol mol-1 s-1) 4079,9±707 Ab 5135,4±577 Aa 4725,6±810 Ab 5637,2±814 Aa 

EUCa (mmol mol-1 s-1) 952,5±360 Aa 1044,3±369 Aa 602,0±264 Ab 1183,6±585 Aa 

EUMg (mmol mol-1 s-1) 1114,3±113 Ab 1359,3±284 Aa 1177,1±427 Ab 1896,5±589 Aa 

EUK (mmol mol-1 s-1) 1335,9±397 Ab 1827,7±390 Aa 1269,4±190 Aa 1507,3±259 Ba 

EUFe (µmol mol-1 s-1) 63,5±20 Bb 98,1±33 Ba 169,5±31 Ab 222,8±49 Aa 

EUZn (µmol mol-1 s-1) 72,4±26 Ab 84,6±31 Aa 76,6±30 Ab 110,2±52 Aa 

EUMn (µmol mol-1 s-1) 371,0±88 Aa 498,6±96 Aa 499,4±30 Aa 599,6±96 Aa 

Figura 5. (A) Eficiência no uso da água e (B) da luz em folhas de árvores de Bertholletia excelsa
crescidas em plantio puro submetido à calagem e amostradas nos períodos de alta e baixa 
precipitação. Média±erro-padrão. Letras maiúsculas distintas indicam diferença entre os períodos 
de precipitação para o mesmo nível de calagem e letras minúsculas distintas indicam diferença 
entre os níveis de calagem no mesmo período (P<0,05). 

Tabela 3. Eficiência no uso de macro e micronutrientes de árvores de Bertholletia excelsa 
crescidas em plantio puro submetido à calagem e amostrados nos períodos de alta e baixa 
precipitação. 
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 Análise de componentes principais 

A análise de componentes principais, referente aos níveis de calagem durante o 

período de alta precipitação (Fig. 6A), mostrou a distribuição dos indivíduos que 

receberam calagem em torno de ambos os eixos, enquanto o tratamento controle 

apresentou um agrupamento pouco relacionado as componentes. A primeira 

componente explicou cerca de 36% da variação dos dados e reflete a contribuição das 

taxas fotossintéticas e condutância estomática associada ao Ca, Mg e eficiência no uso 

de P e N. O segundo eixo explica cerca de 21% e foi dominado pelos processos 

relacionados a fotossíntese EUL, Vcmax, ΦPSII, ETR e IC, juntas, as duas componentes 

explicam cerca de 57% da variação para os tratamentos controle e calagem. 

 
Figura 6. (A) Análise de componentes principais para os indivíduos de Bertholletia excelsa 
crescidos em plantio puro submetido à calagem e para as variáveis durante o período de alta e 
(B) a mesma análise sendo realiazada para o período de baixa precipitação. O eixo X representa 
a primeira componente e o eixo y a segunda componente. As variáveis utilizadas foram 1 (AF), 
2 (AFE), 3 (Ca), 4 (Chl total), 5 (Chla), 6 (Chlb), 7 (Cx+c), 8 (E), 9 (ETR), 10 (EUA), 11 (EUL), 
12 (Fv’/Fm’), 13 (gs), 14 (IC), 15 (K), 16 (Mg), 17 (N), 18 (P), 19 (EUCa), 20 (Ψ6), 21 (EUK), 
22 (EUMg), 23 (EUN), 24 (EUP), 25 (ΦPSII), 26 (PN), 27 (Rd), 28 (Vcmax), 29 (Ψ12). 
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A PCA para os níveis de calagem, durante o período de menor precipitação (Fig. 

6B), demonstrou que os indivíduos que receberam calagem distribuem-se entre os dois 

eixos da componente, enquanto os indivíduos do tratamento controle parecem estar 

mais relacionados a segunda componente. Nessa PCA observou-se que os eixos 

explicaram cerca de 56%, sendo que o eixo 1 explica em torno de 30% da variação e é 

dominado pela eficiência no uso de Mg e N, juntamente com E, K e P. A componente 2, 

por sua vez, explica cerca de 26% e as variáveis que mais contribuíram foram as 

clorofilas, ETR, ΨW12, ΦPSII e AFE. 

Crescimento em diâmetro 

A aplicação da calagem resultou em diferenças no incremento corrente anual 

(ICA) em diâmetro (Fig. 7). Plantas que receberam calagem apresentaram um aumento 

em torno de 30% em ICA em relação a plantas de B. excelsa que não receberam o 

tratamento. 

 
Figura 7. Incremento corrente anual em plantio puro de Bertholletia excelsa submetido à 
calagem. Média±desvio-padrão. Letras minúsculas distintas indicam diferença entre os 
tratamentos (P<0,05). 
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DISCUSSÃO 

Calagem influencia a captura de energia e as taxas fotossintéticas em plantas de B. 

excelsa 

Os resultados demonstraram que houve aumento de aproximadamente 22% nas 

taxas fotossintéticas nas árvores que receberam calagem (Fig. 2A). Esse aumento pode 

ser consequência da maior eficiência no uso da luz, advinda das melhorias no transporte 

de elétrons e da taxa de carboxilação da Rubisco, características que também foram 

observadas nas folhas do tratamento com calcário.  

Nos indivíduos que receberam calagem ainda foi possível verificar nas folhas: o 

investimento em área maior do que em relação a massa, estratégia usada para otimizar 

captura de luz; maior conteúdo de carotenoides, que desempenham função de pigmento 

acessório ao transferir a energia absorvida às moléculas de clorofilas; maior eficiência 

operacional do PSII; e maior transporte de elétrons. A melhoria dessas características, 

relacionadas a captura e utilização de energia luminosa na etapa fotoquímica, podem 

estar relacionados a maior disponibilidade de Ca e Mg provenientes da calagem, uma 

vez que estes nutrientes têm participações direta tanto na síntese de moléculas 

regulatórias, dos processos acima mencionados, quanto no metabolismo, como 

ativadores enzimáticos ou grupos prostéticos (Marschner 2012). 

O cálcio, além do seu conhecido papel estrutural na parede celular e nas 

membranas, também desempenha função essencial como mensageiro (calmodulina) 

intracelular no citosol, atua na modulação da força próton motriz e ligado à membrana 

do tilacoide ou às proteínas de ligação da membrana, como o PSII (White e Broadley 

2003; Hochmal et al. 2015; Edel et al. 2017). O Mg, por sua vez, é necessário para a 

estabilização conformacional de macromoléculas como ácidos nucleicos e proteínas, 

com cerca de 75% do Mg da folha envolvido na síntese de proteínas e 15 a 20% do Mg 

total associado a pigmentos de clorofila, levando ao aumento dos complexos coletores 

de luz (Cakmak e Kirkby 2008; White e Broadley 2009; Bose et al. 2013).  

Essa maior eficiência na conversão de energia resulta em produção de poder 

redutor NADPH e ATP, que serão usados diretamente na assimilação de carbono 

fotossintético (Much e Lawson 2013), exigindo assim maiores taxas de carboxilação da 

Rubisco, pois o alto investimento em ETR, em relação à Vcmax, levaria ao transporte de 

elétrons não utilizado na fotossíntese, que requer a dissipação dessa energia para evitar a 

fotoinibição (Powles 1984; Krause et al. 2012). 
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Para suportar respostas ao aumento em Vcmax houve aumento na condutância 

estomática em plantas que receberam calagem, isso porque a atividade da enzima 

Rubisco é intrinsecamente relacionada com a presença de CO2. Novamente ressaltamos 

o papel do Ca e Mg nas etapas do processo de assimilação do CO2, uma vez que o Ca 

tem sido apontando como determinante, juntamente com outros mensageiros, para a 

condutância estomática, enquanto que o Mg é essencial em um processo denominado 

carbamilação, pré-requisito para que haja catálise do CO2 pela Rubisco. 

Adicionalmente, o Ca é considerado o principal regulador das enzimas frutose 1,6 

bisfosfatase e seduheptulose 1,7 bisfosfatase, duas enzimas chaves do Ciclo de Calvin-

Benson (Webb et al. 2001; Peiter et al. 2005; Andersson et al. 2008; Hochmal et al. 

2015). 

Dessa forma, corroborando respostas observadas na análise de componentes 

principais, onde Ca e Mg estão entre as variáveis que mais explicam a variação no 

comportamento de plantas que receberam calagem, os resultados sugerem que a maior 

disponibilidade de Ca e Mg, representada pelas mudanças na fonte, estaria contribuindo 

para a melhoria dos processos fotossintéticos. 

 

Influência da calagem sob as características funcionais em resposta a sazonalidade de 

precipitação 

Neste estudo, verificou-se que durante o período de alta precipitação, 

caracterizado por maior luminosidade e menor disponibilidade hídrica, as árvores do 

tratamento controle apresentaram significativa redução na razão FV’/FM’ e em ETR, 

comparado a indivíduos que receberam calagem (Figura 3). A redução na razão FV’/FM’ 

pode estar relacionada a fatores como o excesso de luminosidade que é desviado 

diretamente do fotossistema na forma de calor, danos aos fotossistemas provenientes da 

formação de espécies reativas de oxigênio (ERO) e o comprometimento da estabilidade 

de enzimas e proteínas (Demmig-Adams 1990; Baker 2008; Kudoyarova et al. 2013).  

A manutenção dos valores na razão FV’/FM’ em árvores que receberam calagem, 

no período de maior irradiância e menor disponibilidade de água, pode ser atribuída a 

melhoria na etapa bioquímica, como observado anteriormente, as plantas mantiveram o 

pool de NADP+ disponível para aceitar elétrons do fotossistema I, além disso, o Mg atua 

na manutenção de atividades enzimáticas como a homeostase de espécies reativas de 

oxigênio (Cakmak e Kirkby 2008; White e Broadley 2009; Bose et al. 2013).  
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Durante o período de baixa precipitação, também foi verificado o aumento em 

todos os parâmetros de trocas gasosas, com destaque para as plantas que receberam 

calagem, indicando que essas plantas aproveitaram a maior disponibilidade de energia 

luminosa. A ausência da redução nas trocas gasosas, associada a estratégias para 

aumentar a eficiência na captura de luz, tais como maior AFE, clorofilas e maior razão 

Chltotal/Cx+c (Tabelas 1 e 2), também observadas na PCA no período de baixa 

precipitação (Fig. 6B), pode indicar que a redução no conteúdo de água do solo não foi 

suficientemente grande para restringir o funcionamento estomático e o ganho de 

carbono nos indivíduos de B. excelsa submetido à calagem. 

Corroborando esta hipótese observamos que, apesar dos valores mais negativos do 

potencial hídrico ao meio dia, existe pouca diferença no potencial hídrico na antemanhã 

entre os períodos, o que indica que árvores de B. excelsa possuem mecanismos de 

recuperação da turgescência tecidual durante o período noturno, o que mantém o status 

hídrico. Outros mecanismos que permitem a adaptação a essas condições menos 

favoráveis também são desenvolvidos, como por exemplo, o aumento da superfície 

radicular e a maior absorção de K, isso porque a presença de K é importante no 

ajustamento osmótico de plantas submetidas à menor disponibilidade de água no solo 

(Ashraf et al., 2001), podendo contribuir para a manutenção da abertura estomática e a 

maior captura de CO2 (Kudoyarova et al. 2013; Wango et al. 2013). 

 

 Disponibilidade e eficiência no uso dos recursos resultam em maior crescimento 

Árvores de B. excelsa apresentaram maior incremento em diâmetro como resposta 

a aplicação da calagem, que além de reduzir a acidez do solo, forneceu diretamente Ca e 

Mg. Mesmo com o fornecimento desses nutrientes, observou-se, de modo geral, alta 

eficiência no uso tanto de Ca e Mg como de N, P e K (Tabela 3). Adicionalmente, 

constata-se a eficiência no uso de nutrientes, tanto no período baixa como de alta 

precipitação, contribuindo em grande parte para o comportamento dessas plantas (Fig. 

6). A semelhança desse trabalho, plantas jovens de B. excelsa também apresentaram alta 

eficiência no uso de todos os nutrientes quando submetidas ao tratamento com 

“adubação orgânica” (Ferreira et al. 2015). 

 Essas respostas são provenientes da maior assimilação de carbono, em função da 

melhoria no uso da luz que esta prática silvicultural proporcionou. Uma vez que, além 

dos nutrientes, o crescimento das árvores depende em parte da quantidade da luz 
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absorvida pelas folhas e da eficiência da conversão da luz capturada em assimilação de 

carbono (Binkley et al. 2004).  

A maior eficiência no uso da luz, em indivíduos que receberam calagem, também 

pode ser constatada pelo aumento na capacidade das árvores em manter o balanço 

positivo de carbono ao minimizar perdas de CO2. Durante o período de baixa 

precipitação, ocorreu o aumento da irradiância de compensação em função da maior 

respiração foliar, entretanto, plantas que receberam calagem ainda exibiram menor IC 

comparado ao tratamento controle, a qual foi garantida pela maior eficiência de captura 

da irradiância disponível, seja aumentando a concentração de clorofilas ou a eficiência 

no aprisionamento da energia no centro de reação do PSII (Valadares e Niinemets 

2008). 

Como consequência do aumento nas taxas fotossintéticas, que exige maior 

abertura estomática, ocorre também maiores perdas de água por transpiração, o que 

pode reduzir a eficiência no uso da água (Strobl et al. 2017). Nesse estudo não 

observamos diferenças significativas quanto a EUA. A ausência de alterações na 

utilização desse recurso, considerando as diferenças em trocas gasosas e no potencial 

hídrico entre períodos, sugere que estas plantas mantiveram o equilíbrio entre perda de 

água e entrada de CO2. Outros estudos, com B. excelsa, demonstraram ainda que a 

espécie parece exibir estratégia bastante eficiente, quando adubada, para o controle de 

perda de água. Dessa forma, plantas jovens de B. excelsa, mesmo crescendo em área 

degradada, conseguiram manter o balanço entre a perda de água e assimilação de CO2, 

exibindo assim maior EUA (Ferreira et al. 2012).  

A alta eficiência com que os recursos são usados, ou seja, convertidos em 

fotoassimilados, é um dos principais mecanismos que suportam o rápido crescimento de 

algumas espécies, nas quais, mesmo havendo um aumento na disponibilidade de água, 

luz e nutrientes, este é acompanhado por uma eficiência de uso sustentada ou até mesmo 

aumentada (Binkley et al. 2004; Binkley 2011). Nesse sentido, em cerca de 95% dos 

estudos observados por Binkley (2011), para espécies de Pinus e Eucalyptus, os plantios 

mais produtivos apresentavam alta eficiência no uso de luz, água e/ou nutrientes. Neste 

trabalho, percebe-se que a eficiência no uso dos recursos foi determinante para o maior 

crescimento dos indivíduos de B. excelsa crescidos em plantio puro submetido à 

calagem. 
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Recomendação silvicultural 

Diversos estudos forneceram evidências de que a acidificação do solo é 

responsável por causar o declínio da floresta em muitas áreas do mundo (Ulrich 1990; 

Tkacz et al. 2008; Liu et al. 2010). Em algumas florestas, tem-se aplicado calcário 

dolomítico afim de aumentar o pH, a capacidade de troca de cátions e a saturação por 

bases e dessa forma aumentar a vitalidade e o crescimento das árvores (Guckland et al. 

2012; Moore et al. 2012).  

Assim como nesse estudo, respostas positivas de crescimento sob calagem 

também foram reportadas em outras espécies (Jonard et al. 2010; Saarsalmi et al. 2011; 

Li et al. 2014; Li et al. 2016). Como, por exemplo, para a espécie Schima superba, onde 

crescimento foi relacionado com o aumento da dose de calcário dolomítico aplicado, 

sendo que a maior dose 4 t ha-1 apresentou o maior crescimento (Li et al. 2016). 

Melhorias no crescimento também foram verificadas em Pinus massoniana, mesmo 

após 8 anos da aplicação do tratamento, e interessante que neste caso o incremento de 

biomassa ocorreu acima e abaixo do solo (Li et al. 2014). 

Por outro lado, estudos demonstram que em alguns casos a calagem não produziu 

nenhum efeito ou um efeito desfavorável no crescimento acima do solo (Huettl e Zoettl 

1993; Ljungstrom e Nihlga 1995; Lundström et al. 2003). Porém, cabe ressaltar que 

estes efeitos da calagem podem variar dependendo de espécies de árvores, idade, local, 

condições do solo, forma e dosagens de calcário, além do tempo decorrido desde a 

aplicação da calagem (Bakker et al., 1999; Kakei e Clifford 2002). 

Para a espécie Pinus sylvestris, por exemplo, o crescimento não apresentou 

mudanças com aplicação de calagem, nesse caso, esse resultado foi atribuído a restrição 

por outros elementos, uma vez que o crescimento foi favorecido quando foram 

adicionados outros nutrientes juntamente com a calagem (Saarsalmi e Levula 2007; 

Borja e Nielsen 2009).  

Em Picea abies também não foram observados efeitos positivos sobre o 

crescimento dessas plantas, na qual a calagem foi realizada superficialmente. Mas em 

outro experimento de reflorestamento, onde a calagem foi misturada ao solo, o 

crescimento de Picea abies aumentou 5 anos após calagem (Derome et al. 2000; 

Sikström 2001). A incorporação da calagem ao solo, como feito nesse estudo, requer 

maiores custos em relação a aplicação superficial da calagem, por outro lado, 

contraditórios resultados são observados quanto a eficácia da aplicação superficial 

(Formánek e Vranová 2002; Pádua et al. 2006). 
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A aplicação de 2 t ha-1 de calcário dolomítico apresentou efeito positivo sobre 

indivíduos adultos de B. excelsa na Amazônia após um ano da aplicação do tratamento. 

Aumentando em cerca de 30% o incremento corrente anual em diâmetro, em função da 

eficiência no uso dos recursos, que possibilitaram maiores taxas de assimilação de 

carbono. Entretanto, ressaltamos a necessidade de estudos que investiguem a forma de 

aplicação da calagem e/ou a adição de outros nutrientes, bem como o monitoramento a 

longo prazo, para confirmar o nível e a duração ou atenuação dos efeitos da calagem no 

crescimento das árvores de B. excelsa crescendo sob condições de plantio puro. 

 

CONCLUSÕES 

No período de maior irradiância, indivíduos adultos de B. excelsa sob calagem 

aproveitaram a maior disponibilidade de energia luminosa, aumentando os processos 

fotossintéticos. Por outro lado, as árvores que não receberam o tratamento de calagem 

demostraram fotoinibição nesse período. 

O aumento da disponibilidade de nutrientes, somado a maior assimilação de 

carbono e melhoria na eficiência no uso dos recursos, contribuíram para o aumento, em 

cerca de 30%, no crescimento em diâmetro de B. excelsa quando submetida à prática de 

calagem. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

A aplicação de calcário dolomítico no plantio puro de B. excelsa reduziu a acidez 

do solo, disponibilizou Ca e Mg para os indivíduos e favoreceu a proliferação das raízes 

finas em períodos de menor disponibilidade de água; 

A calagem melhorou o status nutricional e resultou em produção de serapilheira 

com maiores concentrações de Ca e Mg, no entanto, não aumentou a decomposição da 

serapilheira; 

A aplicação de calcário dolomítico ocasionou a maior assimilação de carbono e a 

melhora na eficiência no uso dos recursos em plantas de B. excelsa, enquanto que 

plantas que não receberam calagem demonstraram fotoinibição durante período de seca; 

A prática da calagem aumentou o crescimento em diâmetro no plantio adensado 

de B. excelsa. Isto considerado, atribui-se este ganho de produtividade a convergência 

de fatores induzidos após a aplicação do calcário, que estão relacionados ao solo, à 

espécie (rusticidade, plasticidade e potencial genético) e às características 

microclimáticas da área experimental. Os resultados desta pesquisa também abrem 

novas possibilidades para serem incrementados novos ganhos de biomassa a partir de 

diferentes combinações da calagem com outros tratos silviculturais.  
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