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RESUMO
As respostas ecofisiológicas das espécies florestais nativas diante das intervenções
silviculturais devem ser estudadas com foco no entendimento de processos fisiológicos
tais como, o desempenho fotossintético e o ajuste do metabolismo das árvores. Por meio
da análise dos mecanismos que justificam o crescimento vegetal e sua aclimatação às
variações do sítio, é possível aprimorar as técnicas do manejo florestal para alcançar
maior produtividade nos plantios comerciais. Esta dissertação tem como objetivo reunir
informações sobre como as intervenções silviculturais podem auxiliar no aumento da
capacidade produtiva de Bertholletia excelsa em diferentes sistemas de plantio, com foco
nas respostas ecofisiológicas e metabólicas da espécie em plantio misto com Tachigali
vulgaris. Dessa forma, o primeiro capítulo trata de uma revisão bibliográfica sobre as
principais informações das respostas funcionais da castanheira diante de intervenções
silviculturais em diferentes sistemas de plantio na região Amazônica. O segundo e o
terceiro capítulo foram baseados em experimento realizado na Estação Experimental do
Caldeirão - Iranduba, Amazonas no qual foram analisadas as taxas de crescimento,
eficiência no uso da água e dos nutrientes, morfologia, desempenho fotoquímico e
metabolismo do carbono e nitrogênio. B. excelsa apresenta alta plasticidade a ambientes
contrastantes de luz e adaptação a baixos teores de nutrientes no solo. Entretanto, a brusca
alteração do ambiente de luz causado pela prática de desbaste pode resultar em quadros
de estresse que afetem o desempenho dos indivíduos e consequentemente sua
produtividade do plantio florestal. Nossos resultados sugerem que a aplicação da
fertilização, principalmente a nitrogenada, seguida do desbaste é capaz de amenizar o
estresse luminoso ocasionado pelo desbaste, e provocar aumento nas taxas de crescimento
de B. excelsa.

Palavras-chave: Castanheira-da-amazônia, estresse, fisiologia de árvores, manejo da
fertilização, tratamento silvicultural.
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ABSTRACT
The ecophysiological responses of native forest species to silvicultural interventions
should be studied with a focus on understanding physiological processes such as the
photosynthetic performance and adjustment of the metabolism of trees. By analyzing the
mechanisms that justify plant growth and its acclimatization to site variations, it is
possible to improve forest management techniques to achieve greater productivity in
commercial plantations. This dissertation aims to gather information on how silvicultural
interventions can help increase the productive capacity of Bertholletia excelsa in different
planting systems, focusing on the ecophysiological and metabolic responses of the species
in a mixed planting with Tachigali vulgaris. Thus, the first chapter deals with a literature
review on the main information on the functional responses of the Brazil nut tree to
silvicultural interventions in different planting systems in the Amazon region. The second
and third chapters were based on an experiment carried out at the Experimental Station
of Caldeirão - Iranduba, Amazonas, in which growth rates, efficiency in the use of water
and nutrients, morphology, photochemical performance, and carbon and nitrogen
metabolism were analyzed. B. excelsa has high plasticity to contrasting light
environments and adapts to low nutrient content in the soil. However, the sudden change
in the light environment caused by the practice of thinning can result in stressful situations
that affect the performance of individuals and, consequently, their productivity in forest
plantations. Our results suggest that the application of fertilization, mainly nitrogen,
followed by thinning can alleviate the light stress caused by thinning and cause an
increase in the growth rates of B. excelsa.

Keywords: Brazil nut, fertilization management, silvicultural treatment, stress, tree
physiology.
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INTRODUÇÃO GERAL
Os impactos da conversão do uso da terra e a redução das áreas de florestas
tropicais naturais têm sido cada vez mais intensos nas últimas décadas (Payn et al. 2015,
Covey et al. 2021, Ferrante et al 2021, Pelicice et al. 2021). Para reverter esse cenário é
necessário investir em plantios florestais a fim de reestabelecer a cobertura vegetal e
favorecer a melhoria das propriedades do solo, assim como, a retomada dos serviços
ecossistêmicos (Nogueira et al. 2015; Jaquetti e Gonçalves 2017). O estabelecimento de
plantios florestais de espécies nativas gera benefícios socioeconômicos e ecológicos, uma
vez que aumentam a oferta de serviços e produtos e favorecem a redução da pressão sobre
os ecossistemas naturais quando comparados a outros usos do solo (Pawson et al. 2013,
Homma 2013, 2017, Jürgensen et al., 2014, Payn et al. 2015, Pirard et al. 2017).
As peculiaridades da região quanto às médias elevadas de temperatura,
sazonalidade da precipitação, elevada incidência luminosa e os solos antigos e pouco
férteis, tornam os projetos de reflorestamento mais desafiadores. Principalmente em
relação aos solos de baixa fertilidade natural, com baixa disponibilidade de fósforo,
cálcio, potássio e magnésio, do pH ácido e da expressiva presença de alumínio trocável
da maior parte dos solos da Amazônia brasileira (Salati e Vose 1984; Mendonça-Santos
et al. 2006; Quesada et al. 2012). Além disso, devem ser consideradas as alterações
climáticas atuais e previstas para o futuro para projetarmos o aumento de áreas de
florestas plantadas produtivas (Pawson et al. 2013, Sousa et al. 2018). Uma vez que o
aumento na ocorrência dos eventos extremos, principalmente relacionados a secas e
tempestades severas (com intensos blowdowns) e alterações na temperatura podem afetar
a sobrevivência das árvores e a produtividade dos sistemas (Payn et al. 2015, JiménezMuñoz et al., 2016, Santos et a.., 2018, Evangelista-Vale et al., 2021).
Para reverter esse quadro e potencializar o estabelecimento de plantios
ecologicamente equilibrados e produtivos, com benefícios socioeconômicos e ecológicos
para a região amazônica, se faz necessária a adoção de práticas silviculturais mais
conservacionistas e focadas em tecnologias e estratégias de adaptação. De acordo com
Leverkus et al. (2021), essas estratégias devem promover a resiliência ecológica, por meio
1

do uso de plantios com maior diversidade, com espécies com alta plasticidade e taxas de
crescimento.
A adoção de plantios heterogêneos considera a implantação de múltiplas espécies
de diferentes estágios sucessionais e funções ecológicas e tem maior capacidade de
restaurar os serviços ecossistêmicos e fornecer múltiplos produtos (madeireiros e não
madeireiros) (Campoe et al. 2014, Guo et al. 2018). Estudos demonstram os efeitos
positivos de plantios mistos para aumentar o sequestro de carbono atmosférico (CO2),
com aumento do acúmulo de biomassa e C orgânico do solo em relação ao monoplantio
(Koutika et al. 2014; Forrester 2014; Marron e Epron 2019; Wang et al. 2019). Esses
sistemas apresentam vantagens quanto a oferta de bens e serviços, favorece o aumento da
biodiversidade da fauna microbiana do solo e a redução na ocorrência de pragas e doenças
(Koutika et al. 2014; Forrester 2014; Marron e Epron 2019; Wang et al. 2019). Além
disso, os plantios mistos podem ser utilizados para aumentar a capacidade produtiva e
como forma de adequação legal das propriedades rurais do estado. Entre as espécies com
maior destaque silvicultural da região, e recentemente selecionadas por famílias de
agricultores como as espécies de maior interesse para a formação de plantios florestais,
estão a castanha-do-pará (Bertholletia excelsa) e o taxi-branco (Tachigali vulgaris)
(Barbosa et al. 2018).
Bertholletia excelsa Bonpl., comumente conhecida como castanha-da-Amazônia,
é uma das principais espécies da região Amazônica devido ao fornecimento de múltiplos
bens e serviços (Azevedo 2013; Costa 2019; Ferreira et al. 2012; Salomão et al. 2006;
Scoles et al. 2014). Além da produção de castanha e óleos para indústria alimentícia e
cosmética, e da madeira de excelente qualidade, desempenha um papel protagonista no
sequestro de CO2 e acúmulo de biomassa na Floresta Amazônica (Azevedo 2013; Costa
2019; Fauset et al. 2015; Ferreira et al. 2012; Salomão et al. 2006; Scoles et al.2014).
Investimentos em diferentes sistemas de plantio na Amazônia, seja em plantios
homogêneos, sistemas agroflorestais e enriquecimento de capoeiras, destacam a espécie
pelas ótimas características silviculturais (Scoles e Gribel 2011; Scoles et al.2014;
Schroth et al. 2015; Costa et al. 2015; Ferreira et al. 2016; Costa 2019). Enquanto estudos
ecofisiológicos indicam alta plasticidade morfofisiológica associada à alta capacidade da
2

espécie de ajustar suas trocas gasosas e taxas de crescimento em relação aos níveis de
irradiância e a múltipla deficiência hídrica e nutricional (Ferreira et al. 2009, 2012, 2015;
Schroth et al. 2015; Souza et al. 2017; Schimpl et al. 2019; Lopes et al. 2019; Costa 2020).
Tachigali vulgaris, conhecida popularmente como Taxi-branco, é uma Fabaceae
arbórea nativa que apresente altas taxas de crescimento e acúmulo de biomassa, e é
comumente utilizada para carvão e lenha na região Amazônia (Farias et al. 2016, Simões
et al. 2017, Orellana et al. 2018). As espécies da família Fabaceae são amplamente
utilizadas como espécies facilitadoras em plantios mistos pela capacidade de fixar
nitrogênio atmosférico (N2) por meio da associação com bactérias do gênero Rhizobium,
aumentando a disponibilidade de nitrogênio (N) no solo e favorecendo a restauração dos
demais ciclos biogeoquímicos, principalmente do carbono (C) e fósforo (P), beneficiando
as demais espécies do sistema (Jaquetti et al. 2016; Jaquetti e Gonçalves 2017; Chou et
al. 2018; Voigtlaender et al. 2019).
Além da importância da seleção correta das espécies para aumentar a
produtividade dos sistemas, é fundamental ainda, a adoção de técnicas silviculturais para
a condução mais eficiente dos plantios. Essas técnicas podem favorecer a adaptabilidade
das espécies no sistema de plantio e influenciar as taxas de sobrevivência e crescimento
dos indivíduos, enquanto podem auxiliar na redução de custos de instalação e aumento
do valor agregado dos produtos, com a menor necessidade de insumos externos e com
maiores ganhos ambientais (Pawson et al. 2013).
A intervenção silvicultural de desbaste tem como objetivo melhorar a qualidade
da madeira e aumentar a taxa de crescimento dos indivíduos remanescentes (West 2014).
E dessa forma, otimizar o incremento de florestas plantadas (Skovsgaard e Vanclay 2008,
Pawson et al. 2013). A redução da densidade de árvores influencia diretamente em
alterações nas condições microclimáticas e edáficas do plantio, que por sua vez, podem
resultar em alterações nos processos bioquímicos e fisiológicos dos indivíduos
remanescentes, podendo influenciar no aumento das taxas fotossintéticas e,
consequentemente, de seu desempenho e produtividade (Forrester et al. 2013 a, Santos et
al. 2021).
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É certo que a amplitude e a forma como ocorrem essas alterações, tanto a nível
individual, quanto a nível de povoamento, podem variar de acordo com a intensidade do
desbaste, espécie, idade, tamanho dos indivíduos e fatores edafoclimáticos dos
povoamentos florestais (Goudiaby et al. 2011, Forrester 2013 b, Gspaltl et al. 2013,
Glencross et al. 2014). Estudos recentes têm investigado mais profundamente as
alterações no microclima, no solo e no continuum solo x planta x atmosfera, assim como,
nas respostas ecofuncionais das espécies após a adoção da prática de desbaste em plantios
florestais (Gebhardt et al. 2014, Costa et al. 2020, Santos et al. 2021). É reconhecido a
influência do desbaste a nível de povoamento no status hídrico e no aumento na
disponibilidade de água no solo e na ciclagem de nutrientes (Blanco et al. 2008, Gebhardt
et al. 2014, Santos et al. 2021). E a nível individual influencia no aumento das
concentrações foliares de carboidratos e de teor de nitrogênio, assim como o incremento
da eficiência no uso deste nutriente (Blanco et al. 2008; Inagaki et al. 2008, Forrester et
al. 2013; Gebhardt et al. 2014).
Já as intervenções de fertilização, são focadas geralmente no fornecimento de
macro e micronutrientes essenciais ao desenvolvimento e crescimento vegetal. Dentre os
fertilizantes mais utilizados para o cultivo de plantas no mundo estão os fertilizantes
nitrogenados. O nitrogênio é um nutriente essencial ao metabolismo e crescimento
vegetativo. Ele é o protagonista na síntese de aminoácidos, proteínas, enzimas, ácidos
nucléicos e muitos compostos relacionados à fotossíntese, como os pigmentos
fotossintetizantes, os carreadores de elétrons e a Rubisco (Evans, 1989, Raven et al.
2007). No processo fotossintético parte do nitrogênio foliar é alocado para síntese de
proteínas e de pigmentos cloroplastídicos que participam do processo de captura de
energia, sendo parte, por exemplo, dos complexos-antena, estruturas envolvidas com a
cadeia transportadora de elétrons e com a fixação de carbono. Desta forma, de um lado a
captura de fótons pelas moléculas de clorofilas na etapa fotoquímica da fotossíntese e de
outro lado a fixação de carbono por proteínas-enzimas envolvidas com a assimilação de
C são favorecidas pelo suprimento adequado de nitrogênio (Eichelmann et al. 2005;
Salomon et al. 2013). Apesar de sua importância para o desempenho dos plantios
florestais, o uso excessivo desse nutriente pode levar a acidificação do solo, a grandes
perdas por lixiviação e à emissão de gases de efeito estufa (N2O e NO) (Wang et al.
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2020). Dessa forma, é preciso focar no manejo adequado da fertilização, desenvolvendo
práticas adequadas para aumentar a eficiência no uso do nitrogênio e reduzir os impactos
negativos desse tipo de fertilizante.
O uso de fertilizantes orgânicos pode recomendado a fim de propiciar melhorias
físico-químicas no solo, aumentar o estoque de C orgânico e reativar atividade e
diversidade microbiana do solo (Lal 2004; Machado et al. 2014; Oliveira et al. 2018). A
aplicação de material vegetal ou resíduos orgânicos pode beneficiar o aumento da CTC,
a disponibilidade de nutrientes, o aumento da aeração e porosidade do solo e da
capacidade de retenção hídrica (Mesquita et al. 2012; Barbosa et al. 2019). Dessa forma,
propicia condições favoráveis para a retomada da qualidade do solo e desenvolvimento
das plantas, consequentemente, aumentando de capacidade produtiva da área.
Com base no exposto, estudar as respostas ecofisiológicas em plantios submetidos
a intervenções silviculturais nos fornece informações relevantes sobre o tempo e
magnitude de resposta das espécies, subsidiando a tomada de decisão sobre a intensidade
e momento adequado do manejo de povoamentos florestais. Nossa hipótese norteadora é
que mesmo sendo uma espécie com alta plasticidade a diferentes ambientes de luz e
bastante adaptada a baixos teores de nutrientes no solo, a adubação nitrogenada será
importante para amenização do estresse dos indivíduos de B. excelsa, ocasionado pela
brusca alteração do ambiente de luz após a prática de desbaste. Refletindo em ganhos no
desempenho fisiológico e metabólico e nas taxas de crescimento dos indivíduos de
castanheira. Para discutir essa hipótese, esta dissertação foi dividida em três capítulos os
quais são intitulados:
1- Bertholletia excelsa planting arrangement and silvicultural interventions - a review;
2- Crescimento e ecofisiologia de Bertholletia excelsa Bonpl. submetida a desbaste e
adubação nitrogenada em plantio misto na Amazônia Central;
3- Metabolismo do carbono e nitrogênio de Bertholletia excelsa Bonpl. submetida a
desbaste e adubação nitrogenada em plantio misto na Amazônia Central.
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Abstract
Brazil nut (B. excelsa) is a native tree that has great economic importance producing
multiple products such as high-quality wood, nuts, and oil. Furthermore, it has great
relevance to the carbon cycle in the Amazon basin and has interesting ecophysiological
characteristics that suggest its implantation in different planting trees systems.
Experiments with Brazil nuts at forest restoration, homogeneous plantations, agroforestry
systems, and capoeira enrichment plantations were evaluated to demonstrate how the
species responds to silvicultural interventions. Once the adoption of soil preparation,
fertilization, pest control, and weed competition treatments, as well as the choice of
planting density, interfere with the establishment of species in the field and the
performance of plantations. The planting initiatives with B. excelsa represent relevant
scientific gains for the implementation of new, more efficient, and productive systems.
And silvicultural interventions are crucial tools to reach a new productive level in
plantations of the species, increasing production capacity and reducing cost and return
time. Considering the time of maturing nuts and wood production and the increased
growth rates the species is mostly recommended to be planted in agroforests plantations.
As native species that produces goods and services B. excelsa can be successfully planted
to restore degraded environments showing satisfactory survival rates because it shows
great plasticity under different resource availability. The responses to spacing,
fertilization, and thinning treatments demonstrate the potential to increase the biomass
production and productivity of individuals. Whiles, it can be used as key species for C
stock reforestation programs and climate change mitigation.

Keywords: Ecophysiological traits, forest management, productive plantations,
reforestation programs, silvicultural treatments.
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Introduction
B. excelsa is a large tree from Lecythidaceae Family that can reach 60 meters in
height and 4 meters in diameter (Muller et al. 1995). The species produces an indehiscent
capsule fruit (“ouriço” in Portuguese) with nutritious seeds (nuts), which are
commercialized in other regions of Brazil and to other countries (Muller et al. 1995;
Scoles and Gribel 2011). Each fruit contain around 18 seeds and can weigh up to 2.5 kg
(Mori and Prance 1990; Scoles and Gribel 2011). With great nutritional value the Brazil
nut has high levels of calcium, phosphorus, magnesium, potassium, and selenium
(Vilhena 2004).
With interesting ecophysiological characteristics B. excelsa is a late-successional,
semideciduous and heliophile species, which in natural conditions is strongly dependent
on the opening of clearings to establish itself (Lorenzi 2002; Scoles and Gribel 2011;
Tonini et al. 2008; Campos et al. 2013; Caetano Andrade et al. 2019). It is a social species
commonly found in large groups formations in natural forests which are called
“castanhais” (Mori and Prance 1990; Scoles and Gribel 2011). B. excelsa naturally occurs
in the “terra firme” in tropical forests (Mori and Prance 1990; Muller et al. 1995; Diniz
and Bastos 1974).
B. excelsa is strongly related to human livelihood strategies in the Amazon region
(Scoles and Gribel 2011; Caetano Andrade et al. 2019) and has great relevance to the
carbon cycle in the Amazon basin been the third species with biomass accumulation
(Fauset et al. 2015; Selaya et al. 2017; Thomas et al. 2018). B. excelsa has also great
economic importance producing multiple products such as high-quality wood, nuts and
oils used for food and cosmetics and bark used in the traditional medicine (Azevedo 2013;
Schroth et al. 2015; Selaya et al. 2017; Thomas et al. 2018). These products provided to
local and international markets are acquired via extractive activities granting the
subsistence of local families and communities (Angelo et al. 2013; Homma et al. 2014;
Costa et al. 2017; Evangelista-Vale et al. 2021).
Despite all the socioeconomic and ecological relevance of the species, the
excellent silvicultural characteristics made it vulnerable to the intense logging that caused
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the species to reach critical levels of threat of extinction. Because of this, in 1994 a ban
on cutting Brazil nuts in native, primitive, or regenerated forests was decreed [Decree nº
1,282, of October 19, 1994] (Brazil 1994). Despite legal efforts, native Amazon nut
populations continue to suffer anthropic degradation due to the progress of deforestation,
increasing the risk of extinction of the species and compromising the availability of
genetic material (IUCN 1998; Angelo et al. 2013; Homma et al. 2014). In addition, B.
excelsa was recently cited prominently in a study on the vulnerability of native species to
extinction due to the reduction of areas of environmental suitability (AES) caused by
climate change (Evangelista-Vale et al. 2021).
The establishment of B. excelsa plantations should therefore be considered an
alternative to circumvent these scenarios (Homma et al. 2014). Experiments with Brazil
nuts at homogeneous plantations, agroforestry systems (AFS), and capoeira enrichment
plantations demonstrated that the species has excellent silvicultural characteristics, such
as high growth rates in height and diameter, high survival rate, and tolerance to pests and
diseases (Scoles and Gribel 2011; Scoles et al. 2014; Schroth et al. 2015; Costa et al.
2015; Ferreira et al. 2012, 2016).
From the productive point of view, B. excelsa plantations only define the attention
of producers based on research efforts related to the germination of seed production and
seedlings in the 1980s (Müller 1981; Homma et al. 2014). Concerning germination, the
best results were obtained with the removal of the seed husk and with the use of fungicides
(Müller, 1981; Homma et al. 2014). In the same decade, initiatives with large-scale
commercial plantations for fruit production took place in Amazonas and Pará (Homma et
al. 2014). Later, initiatives on a smaller scale and obtaining the Brazil nut tree in different
planting systems such as second vegetation enrichment systems, AFS, pure plantations,
and plantations for the recovery of degraded areas (RDA) were spread across the Amazon
region (Homma et al. 2014).
Over these 4 decades, in which the nut tree has been planted more extensively in
the Amazon, advances have been made in the sense of understanding how a species
responds as silvicultural interventions (Kainer et al. 2007; Costa et al. 2015; Costa et al.
2020). As silvicultural interventions involve the manipulation of a forest stand and its
respective products, using natural and artificial methods, to meet a certain objective
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(Louman et al. 2001) treatments carried out in forest stands to improve the quality and
increase the value of the system (Louman et al. 2001), have been replaced by different
planting systems. The importance of silvicultural actions is recognized in productive
plantations as well as in forest restoration, as these can reduce stress factors for species.
The adoption of soil preparation, fertilization, pest control, and weed competition
treatments, as well as the choice of planting density, interfere with the establishment of
species in the field and the performance of plantations (Campoe et al. 2014).
Understanding how these interventions interfere with the performance of forest
species is of paramount importance for the development of more productive forestry.
Recent studies demonstrate how much intensive silviculture, which considers the
combined use of silvicultural skills, influences the morphophysiological responses of
forest species, such as increasing rates of growth rates, above-ground biomass, leaf area,
specific photosynthetic rate, of leaf nutrients, photosynthetic pigments (Campoe et al.
2014; Turchetto et al. 2020).
Thus, considering the economic, social, and ecological relevance of B. excelsa,
and the different planting arrangements in which the species has been inserted in the
region, the study of silvicultural techniques suitable for each system deserves attention
from tropical foresters to ensure the best performance and productivity of the species.
Thus, ths review aims to gather information related to silvicultural interventions applied
in different planting systems to favor producers' decision-making and the productive
capacity of B. excelsa plantations. And yet, to enhance tropical silviculture to contribute
to the prominent role of Brazil in the production and export of this nut.

1.

Recovery of degraded areas
Forest degradation in the Amazon basin remains high over the years. Degraded

ecosystems present biotic and abiotic changes such as high irradiance and temperature
and reduced soil fertility (Santos Junior et al. 2006; Jaquetti et al. 2014, 2021). Through
the selection and plantation of adapted species the ecosystem biomass and services can
be recovered restoring important biogeochemical cycles such as C and N (Nogueira et
al. 2015; Jaquetti et al. 2016, 2021; Jaquetti and Gonçalves 2017). Meanwhile
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introducing commercial species during forest restoration may help to reintroduce
unproductive areas to productive systems (Lamb 2012; Homma 2013, 2017; Ferreira et
al. 2016).
B. excelsa is one of the native species with the greatest ecological aptitude and
potential for the RDA in the Amazon region including mining areas (Costa et al. 2009;
Ferreira and Tonini 2009; Salomão et al. 2002, 2006; Costa et al. 2009; Ferreira et al.
2012, 2015; Locatelli et al. 2015). In such plantations the species can reach absolute
growth rates in diameter (AGRD) 1.02 cm year-1 and height (AGRH) 0.77 m year-1 18
years after plantation (Salomão et al. 2006).
Studies have been conducted to evaluate silvicultural treatments that favor the
resumption of soil quality, increase the efficiency in the use of resources, and minimize
the stressors factors during the initial establishment of seedlings, fundamental for
conducting a productive planting (Campoe et al. 2014, Ferreira et al. 2012). Ferreira et
al. (2009) demonstrated how fertilization treatments including chemical or organic
addition reduced stress responses (Figure 1). Compared to unfertilized plants, fertilized
B. excelsa plants enhanced photosynthesis, water use-efficiency and the photochemical
performance as captured by the increased performance index (PIABS) and maximum
photochemical efficiency (FV/FM) values of chlorophyll a fluorescence (Ferreira et al.
2009).
The organic fertilization is capable to recovery of the quality of degraded soils,
since it favors positive changes in the physical-chemical characteristics of the soil
(Machado et al. 2014; Ferreira et al. 2015; Bhattacharya et al. 2016; Insam et al. 2018),
and on performance gains of B. excelsa (Ferreira et al. 2009, 2012, 2015). Moreover,
the organic fertilization with leaves and branches of the regenerating vegetation
increased the AGRD (2.4 mm month-1) and AGRH (10.4 cm month-1) compared to
unfertilized and chemical fertilization treatments (Ferreira et al. 2012). Under organic
fertilization the values of specific leaf area (AFE) are lower, the photosynthetic rates,
transpiration rates, and the efficiency of water use are higher, increasing the
physiological/photosynthetic performance of these individuals and making them more
resilient in the face of changes in the environment. site, such as water deficit (Ferreira
et al. 2009; 2012). These data provide information about physiological plasticity and
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the mechanisms of escape from stress, demonstrating that when fertilized, plantations
of B. excelsa in degraded areas can be more efficient and productive.

Fig 1 a) Brazil nut plantations on degraded areas under without fertilization (T0), organic fertilization
(T1) and mineral fertilization (T2). Manaus, Amazonas – Brazil; b) Brazil nut plantations for timber (1)
and nuts (2) production, Fazenda Aruanã Itacoatiara, AM, Brazil.; c) Sprout’s growth of Brazil nuts after
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thinning. Fazenda Aruanã, Itacoatiara, AM -Brazil. Fonte: Laboratório de Fisiologia e Bioquímica
Vegetal – LBFV/INPA; d) Brazil nut in AFS on degraded areas, Marabá, Pará – Brazil. Fonte: Laboratório
de Agrobiodiversidade de Carajás – Unifesspa

2.

Enrichment plantations
The enrichment planting in areas of secondary vegetation, also known as

“capoeiras”, presents an important form of economic production combined with
ecological gains, contributing to the increase in the density of species of interest in
underutilized areas (Fantini et al. 2019; Santos et al. 2020). When we relate silvicultural
interventions to planting in areas of secondary vegetation, the priority is practices that
alter the availability of light and reduce the competition of seedlings with already
established species.
Previous studies about the implantation of the Brazil nut tree in enrichment
plantations showed high mortality rates of the species in the early years, mainly related
to the low availability of light, because of the canopy cover (D'Oliveira 2000; Scoles et
al. 2014) consequences of the lack silvicultural interventions. Scoles et al. (2014) when
comparing different light environments in the performance of B. excelsa seedlings
observed the low survival rates of the species when planted in capoeira (77%) and in the
understory of native castanhais (21%). Growth rates in capoeira were 21.6 cm year-1 for
height and 0.31 cm year-1 for diameter in the sixth year. While in the understory, the rates
were 4.7 cm year-1 for height and 0.10 cm year-1 for diameter (Scoles et al. 2014). In
contrast, higher values of survival and annual growth in height and diameter in seedlings
of B. excelsa were observed by Garate-Quispe et al. (2020) after canopy opening
interventions. Thereby, a positive correlation has been found between the opening of the
canopy (increased irradiance) and growth rates in height and diameter (Garate-Quispe et
al. 2020; Santos and Ferreira 2020). This was observed by Garate-Quispe et al. (2020)
who founded that tree mortality was higher in the forest understory (81.2 %) compared
to forest gaps (25%). Due to the higher performance and high survival rate of Brazil nut
seedlings in the clearings of falling trees, it is recommended to plant enrichment in
clearings of natural forests (Garate-Quispe et al. 2020).
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To resolve that issue of canopy opening, studies have begun to assess the impact
of thinning on enrichment plantations. Growth rates of B. excelsa was enhanced after
thinning and understory clearing of natural regeneration in Central Amazonia (Santos and
Ferreira 2020). Santos and Ferreira (2020) also found B. excelsa higher mortality in
treatments under low irradiance (10% to 50% of canopy opening). This may be influenced
by the light availability, the increased air temperature and reduced the air humidity and
water availability in the soil (Santos et al. 2020).
Opening planting lines also enhanced survival and growth of B. excelsa compared
to the treatment without removing the vegetation (Peña-Claros et al. 2002). The 6 m wide
opening line was found as the best treatment 4 years after planting due to increased
irradiance. However small differences were found between width treatments. Higher
growth rates were found for the 6 m wide planting lines and the total clearing treatments
(Peña-Claros et al. 2002).
Despite B. excelsa being considered a shade-tolerant species with emerging
canopy in natural forests, the species seems to increase growth and survival when planted
under high light environments. Additionally, the growth rates depend greatly on soil
fertility and nutrient additions. In contrast, the use of B. excelsa to enrich the understory
of natural forests seems unsuitable as reflected by the low growth rates and high mortality
of individuals. But overall clearing and thinning treatments are important to enhance
productivity when used in natural regenerating areas, with the opening of 25 to 50 % of
the canopy as recommended by Garate-Quispe et al. (2020). Additionally, taller seedlings
(more than 70 cm) may reduce herbivory and weed competition.

3.

Pure plantations
Monoplantations of B. excelsa have been conducted for nuts and wood production

(Figure 1). The effects of thinning, fertilization, spacing and coppice regrowth have been
studied to increase the species productivity and biomass growth. Moreover, the species
present great silvicultural characteristics with single stem production of individuals and
high-quality wood production (Costa et al. 2009; Ferreira and Tonini 2009; Scoles et al.
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2011; Machado et al. 2017). The monoplantation goals should be considered when
choosing the right silvicultural traits including spacing. Additionally, the pruning,
thinning, and mowing are important to reduce weed competition and increase the
availability of light and nutrients (Schroth et al. 2015, Machado et al. 2017).
The recommended spacing for development of the crowns for nut production
commercial monoplantations is 10 x 10 m (Locatelli et al. 2015; Passos et al. 2018).
Evaluating a monoplantation for nut production of Company Agropecuaria Aruanã Ltda
in Amazonas state – Brazil, a positive correlation was found between hedgehog weight
and diameter at breast height (DBH) (Passos et al. 2018). Within its selected genetic
clones from Embrapa, Manoel Pedro, Aruanã, and Santa Fé presented higher growth in
diameter and height 31 years after plantation. With an average of 80 hedgehogs and 12
kg tree-1 of nut weight production Manoel Pedro was more productive than the other
clones studied (Passos et al. 2018). Nevertheless B. excelsa can take from 15 to 25 years
to produce nuts at commercial scale which can be a strong limitation for the establishment
of productive monoplantations (Homma et al. 2014).
Studies on pruning and thinning silvicultural traits to produce straight and knot
free shafts have been conducted through reduced spacing in Agropecuaria Aruanã
(Homma et al. 2014). Monoplantation of 27 years of age in the state of Amazonas, with
a spacing of 3 x 3 m, B. excelsa has a travel rate of 69%, with an average height increase
equal to 0.47 m year-1, in diameter equal to 0.81 cm year-1 and in a volume equal to 8.77
m3 ha-1 year-1 (Machado et al. 2017). Lima and Souza (2014) recommend a 3 x 4 m
spacing to increase wood quality, growth in height and volume production.
Under 12 x 12 spacing B. excelsa had 86% survival rates and RGRD of 2.15 cm
year-1 28 years after plantation and submitted to phosphorus fertilization and mowing
(Locatelli et al. 2015). Additionally, the species produced an average of 3.1 m3 per tree
totaling 269.72 m3 in volume per hectare (Locatelli et al. 2015). The authors projected
the technical age of harvest (TAH) at 25 years for best productivity and income results
(Locatelli et al. 2015). Moreover, the annual volume increase reached the maximum
values 12 years after plantation when thinning traits are recommended to avoid the
diameter growth stagnation.
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The combination of thinning, phosphorus fertilization and liming effects on the
photochemical performance of B. excelsa has been recently studied in wood plantation
(Costa, et al. 2020). Thus, the liming and fertilization treatments were important to
maintain photosynthesis and reduce stress after thinning. Additionally, the rapid recovery
responses and great light use-efficiency were captured by of FV/FM and PIABS values
(Costa et al. 2020). Despite leaves and branches represent only 27% of total individual
biomass the higher concentration of nutrients highlights the importance of leaving the
harvest residues on the planted area to maintain the soil fertility (Costa et al. 2015;
Schroth et al. 2015). However, B. excelsa may export 8.0 Mg ha-1 of carbon (C) in the
first thinning 8 years after planting (Costa et al. 2015).
The sprouts growth of B. excelsa have been studied in coppice systems of
commercial monoplantations (Figure 1). These systems may reduce implementation costs
and time to first harvest and increase the C stocks in the soil (Paiva et al. 2011; Scoles
2011; Homma et al. 2014; Fortes 2016; Germon et al. 2019; Johann 2021). Additionally,
due to the root system development the species may access deeper water and nutrients
reservoirs increasing tolerance to dry periods (Paiva et al. 2011; Germon et al. 2019).
Despite its good silvicultural and physiological characteristics commercial
plantations and basic information on the species is still lacking. Firstly because of the
time to mature and for large scale nuts or wood production. Additionally, the poor
governmental incentives and logistics structure in the region may limit the use B. excelsa
in the Amazon region. Therefore, studies to reduce the harvest time is needed.
Additionally, the importance to choose the right silvicultural traits was demonstrated.

4.

Agroforestry systems
An alternative to increase income during the first years of B. excelsa development

are the AFS (Figure 1) which combine the use of crops and tree species with livestock
(Homma et al. 2014; Pimentel et al. 2007). AFS are a sustainable and economic
alternative to be implemented in protected areas such as legal reserves according to
Brazilian laws and should therefore be encouraged by the governments (Homma et al.
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2014, Souza et al. 2017). AFS can sustain soil fertility after crops rotation due to better
exploitation of deeper soil layers by the roots of trees (Tapia-Coral et al. 2005, Costa et
al. 2009). Moreover, the biomass production and development of the organic layer
induced by B. excelsa favor nutrient cycling of important nutrients and the increase of C
stock in the soil (Quisen et al. 1996; Tapia-Coral et al. 2005). B. excelsa has been used in
AFS in Tomé-Açu Para State since 1970 to increase the diversity in production and
income of local communities (Schroth et al. 2015; Homma et al. 2014).
AFS with B. excelsa may also increase growth rates of the species with an average
AGRD of 2 to 3 cm year-1, and AGRH of 1 to 2 m year-1 between seven to twelve years
after plantation (Costa et al. 2009; Ferreira and Tonini 2009; Schroth et al. 2015). An
AGRD of 2.13 cm year-1 was observed for B. excelsa when interplanted with Theobroma
grandiflorum 28 years after plantation (Locatelli et al. 2015).
The positive effects on growth rates and nutrient stocks with combined chemical
fertilization and liming treatments has been reported in AFS plantation with the species,
however the species appear highly demanding for Mg and Ca (Schroth et al. 2015).
Additionally, increased organic matter and phosphorus in the soil may enhance the
performance of B. excelsa (Costa et al. 2009). A positive relationship was found between
aboveground biomass production and fertilization levels varying from 22 to 460 kg per
tree (Schroth et al. 2015). The great variation in size and biomass of individuals highlight
the potential for genetic improvement of the species (Schroth et al. 2015).
Survival rates between 78 and 98.6% has been found in AFS plantation with B.
excelsa (Schroth et al. 2015; Ferreira and Tonini 2009; Costa et al. 2009; Locatelli et al.
2015). Pests and diseases such as Cercospora bertholletia may reduce growth of
individuals yet no damage to the productivity of plantations has been found (Albuquerque
1960; Duarte 1999; Ferreira and Tonini 2009). However, increasing spacing along with
pruning and thinning traits may reduce the risks of fungal disease spreading (Forrester et
al. 2013; Santos et al. 2020).
The most spacing used in AFS with B. excelsa is 10 x 10 m for nut production
(Costa et al. 2009; Schroth et al. 2015; Locatelli et al. 2015). Increased nut production
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has been reported under 12 x 12 m due to better crown development (Costa et al. 2009).
Choosing the right spacing may reduce interspecific and weed competition, increasing
growth and allocation of nutrients to aboveground biomass (Schroth et al. 2015).
Compared to monoplantations, the nut production of the species may start earlier in AFS,
around 8 to 10 after plantation (Costa et al. 2009; Homma et al. 2014; Ferreira and Tonini
2009). B. excelsa may produce on average 6 fruits and 112 nuts per individual weighing
between 75 g and 4 kg tree-1 (Ferreira and Tonini 2009).
Adopting spacing that induce natural pruning may increase the wood quality
(Schroth et al. 2015). As observed by Ferreira and Tonini (2009) 81.16% of individuals
presented excellent straight shafts with no defects while 28.8% had no bifurcations.
Therefore, through reduced spacing may influence the growth patterns increasing height
growth and the quality of wood production. Future studies are needed to define the best
spacing for nut and wood production in this system.

Conclusions and future prospects
In conclusion, B. excelsa, a forest species that is a symbol of the Amazon, stands
out not only for its productive potential and for its relevance in the ecological context, but
also for being a highly resilient species to variations in the environment. The planting
initiatives with the species represent relevant scientific gains for the implementation of
new, more efficient, and productive systems. And we must take advantage of this
knowledge produced and aggregated over the last few decades to develop and foster more
competitive forestry in the region.
As we saw in this review, silvicultural interventions are crucial tools to reach a
new productive level in plantations of the species, increasing production capacity and
reducing cost and return time. Silvicultural interventions in Brazil nut plantations vary
according to the system in which it is inserted, with emphasis on soil preparation
treatments, fertilization management, weed control, thinning, and pruning.
B. excelsa has great potential to be used in different forest plantation
arrangements. Considering the time of maturing nuts and wood production and the
increased growth rates the species is mostly recommended to be planted in AFS.
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Nonetheless, with the proper investment in genetic breeding and government incentive,
the species also demonstrate good responses in monoplantations. As native species that
produces goods and services B. excelsa can be successfully planted to restore degraded
environments showing satisfactory survival rates. However, to enrich the natural
regenerating forests the spacing and light availability should be carefully considered.
Additionally, leaving pruning and thinning residues in the area during harvest is
recommended to sustain soil fertility.
The specie shows great plasticity under different resource availability. The
responses to spacing, fertilization, and thinning treatments clearly demonstrate the
potential to increase the biomass production and productivity of individuals. In this sense,
the species has great ecological value to stock C and mitigate climate change.
Despite the ecological and economical relevance of B. excelsa limitations on basic
research with the species may be a factor that reduces the implementation of commercial
plantations in the Amazon region. Therefore, studies on the effects of silvicultural traits
(e. g. spacing, fertilization, and thinning) to increase productivity and reduce the rotation
time in AFS and monoplantations are needed. Desirable characteristics such as wood
quality and nuts production should also be considered in breeding programs.
For future perspectives, based on the species' prominence in sequestering and
storing carbon, it is relevant to evaluate the opportunities to add value to plantations
through trade in the carbon market and or mitigation of environmental liabilities,
considering initiatives for the payment of environmental services.
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RESUMO
O investimento no estabelecimento de plantios de espécies nativas fornecedoras de
múltiplos produtos florestais podem trazer benefícios socioeconômicos e ecológicos,
representando uma proposta sustentável para o uso do solo na Região Amazônica.
Entretanto, para superar as grandes dificuldades logísticas, financeiras e ecológicas de
grande parte da região Amazônica é preciso investir no estabelecimento de plantios mais
resilientes e como maior diversidade, como os plantios mistos. Além disso, o
investimento em práticas silviculturais eficientes para potencializar a produtividade e
qualidade dos produtos florestais é fundamental. Aqui, destaca-se as técnicas de desbaste
e da fertilização. A modificação microclimática e edáfica do sítio florestal, pode refletir
em alterações nos processos fisiológicos e bioquímicos dos indivíduos arranjados no
plantio, podendo influenciar no aumento da eficiência no uso da água e dos nutrientes e
das taxas fotossintéticas. Desse modo, este estudo teve como objetivo compreender como
o desbaste, seguido da aplicação de fertilizantes nitrogenados, influenciaria os parâmetros
morfofisiológicos e o crescimento de B. excelsa em plantio misto com Tachigali vulgaris,
uma espécie arbórea leguminosa. Nossa hipótese foi centrada na relevância dos
tratamentos de fertilização nitrogenada para a redução dos efeitos dos estresses
fisiológicos causados pelo desbaste, principalmente, aqueles relacionados ao aumento da
eficiência no uso de nutrientes e da água, assim como nos ajustes do desempenho
fotossintético. Nossos resultados reforçam a alta capacidade de ajustar os mecanismos de
aclimatação e de resposta de curto prazo de B. excelsa em plantios florestais. O
procedimento de desbaste deve ser considerado por alterar o ambiente de luz, que pode
por sua vez, pode limitar o crescimento dos indivíduos dos plantios da espécie.
Adicionalmente, nossos resultados sugerem que intervenções de desbaste sejam
acompanhadas de fertilização, principalmente de N e P, uma vez que estes nutrientes estão
diretamente relacionados com ganhos em desempenho fotossintético e eficiência no uso
dos recursos primários e, quase sempre, implicam aumentos nas taxas de crescimento.
Palavras-chave: Castanheira, densidade de árvores, ecofisiologia, nutrientes, plantios
florestais.
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1. INTRODUÇÃO
No atual cenário de mudança climática e de novos recordes nos processos de
desmatamento e degradação florestal (Nobre et al 2016, Covey et al 2021), os plantios
florestais se destacam como alternativa viável para reequilibrar os ciclos biogeoquímicos
e fazer emergir um setor florestal produtivo na Região Norte do Brasil, além disso, o
investimento em plantios tem a capacidade de oferecer uma proposta alternativa ao uso
do solo da Região Amazônica (Pawson et al 2013, Payn et al 2015, Homma et al 2017).
Em contrapartida, enquanto pesquisadores e ambientalistas estão a décadas tentando
barrar o desmatamento, a silvicultura continua sendo pouco estimulada e, até mesmo
negligenciada na região do país que deveria ser exemplo de floresta nativa conservada e
plantios sustentáveis.
O investimento no estabelecimento de plantios florestais com espécies nativas e
de importância econômica, social, cultural e ecológica, tende a trazer benefícios
extremamente relevantes como aumento da geração de emprego e renda, aumento da
oferta de produtos nativos (madeireiros e não madeireiros) e retomada dos serviços
ecossistêmicos, favorecendo a redução da pressão nas áreas naturais e contribuindo para
o ""sequestro"" de CO2 e para o mercado de carbono (Lamb 2012; Homma 2012, 2017;
Ferreira et al. 2015; Jaquetti e Gonçalves 2017; Wang et al. 2019; Akita & Ohe, 2021).
Para estimular e fortalecer a silvicultura da Região Amazônica é preciso
considerar as limitações logísticas, financeiras e ecológicas impostas no contexto
amazônico. Isto considerado, para reverter as supracitadas limitações é preciso propor e
incentivar o estabelecimento de plantios mais resilientes com menor necessidade de
insumos externos e menor custo de implantação. Para tanto, o investimento em práticas
silviculturais eficientes com vista no aumento da produtividade e da qualidade da
produção é fundamental (Costa et al. 2020). Dentre essas práticas está a implantação de
plantios mistos estabelecidos a partir da combinação de espécies facilitadoras e espécie
de importância econômica, que podem ser aperfeiçoados por meio de intervenções de
desbastes e de práticas de fertilizações, tanto mineral quanto orgânica.
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Os plantios florestais mistos têm sido eficientes em aumentar a produção de
biomassa e o ""sequestro"" de CO2, a biodiversidade e a produção de bens e serviços além
de reduzir a ocorrência de pragas e doenças devido ao aumento das interações bióticas
comparada aos plantios homogêneos, além de atrair a fauna e a contribuir com a
diversidade microbiana do solo (Forrester 2014; Koutika et al. 2014, 2017; Germon et al
2018, Liu et al. 2018; Wang et al. 2019; Marron e Epron 2019). Usualmente, os plantios
mistos são compostos por espécies pioneiras que podem favorecer o crescimento das
demais espécies, caracterizando as espécies facilitadoras. Essas são capazes de alterar as
condições microclimáticas e edáficas da área de plantio como fornecimento de sombra
para espécies de outros estágios sucessionais, aumento da matéria orgânica no solo,
aumento da umidade e regulação da temperatura do solo (Forrester 2014; Jaquetti et al.
2016; Jaquetti e Gonçalves 2017; Marron e Epron 2019). Como exemplo de espécies
facilidadoras destacam-se as leguminosas, pertencentes à família Fabaceae, reconhecidas
pela rusticidade, pela eficiência no uso de nutrientes, e pelo aporte de matéria orgânica
no solo (Vance 2001; Jaquetti et al. 2016; Chou et al. 2018, Silva et al. 2018).
Na Amazônia, os solos são antigos e pouco férteis na maior parte da região central
(Quesada et al. 2011; Quesada e Lloyd 2016), mas nestas áreas centrais também se
verifica que existe grande diversidade de espécies leguminosas arbóreas. Portanto, o uso
das Fabaceae arbóreas em plantios, não somente é oportuno pelas facilidades locais
(sementes e mudas), como desejável para proporcionar melhorias no solo e aumentar a
disponibilidade de nutrientes, devido sua capacidade de se associarem simbioticamente a
bactérias que possuem o complexo enzimático nitrogenase, capazes de fixar
biologicamente N2 (Silva et al. 2017; Taiz et al. 2017; Silva et al. 2018; Marron e Epron
2019, Jaquetti et al. 2021). A presença de espécies fixadoras de N2 aumenta a
concentração e disponibilidade de nitrogênio por meio da serapilheira e evidencia a
capacidade de autorregulação do sistema em relação a esse e outros nutrientes essenciais,
reduzindo a necessidade de insumos externos (León e Osorio 2014; Silva et al. 2018;
Marron e Epron 2019). Tornando os plantios florestais mais resilientes às mudanças
climáticas (Germon et al 2018)
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Nos plantios mistos, principalmente, devido às diferenças nas taxas de
crescimento das espécies utilizadas, a prática de desbaste é uma importante ferramenta de
manejo. Esta intervenção silvicultural consiste na redução da densidade do plantio, com
o objetivo melhorar a qualidade da madeira e aumentar a taxa de crescimento dos
indivíduos remanescentes, otimizando a produtividade dos plantios (Forrester et al. 2013,
2013a, West 2014). O desbaste modifica as condições microclimáticas e edáficas do
plantio, seja de forma direta, como o aumento da incidência de luz, seja de forma indireta,
com o aumento da disponibilidade de água e de nutrientes devido à redução da
competição pelos recursos primários (Forrester et al 2013; Glencross et al. 2014).
Com a modificação do sítio florestal, o desbaste pode refletir em alterações nos
processos fisiológicos e bioquímicos dos indivíduos remanescentes, podendo influenciar
no aumento da eficiência no uso da água e das taxas fotossintéticas e, consequentemente,
o desempenho individual e a produtividade do plantio como um todo (Forrester et al.
2013, 2013a, Gebhardt et al. 2014). Entender as respostas fisiológicas das árvores em
condições de plantio quando submetidas à prática de desbaste pode fornecer informações
relevantes para subsidiar a tomada de decisão sobre a intensidade e o momento adequado
para realização dessa intervenção silvicultural no manejo da plantação, principalmente,
nos plantios florestais mistos, onde ocorre ritmos de crescimento diferentes entre as
espécies.
Além disso, os solos de grande parte da região Amazônica apresentam baixa
capacidade de troca de cátions, expressiva presença de óxidos de Fe e Al, e baixa
disponibilidade de P solúvel e cátions, refletindo em baixa fertilidade natural (Quesada et
al. 2010, 2011; Quesada e Llyod 2016). Consequentemente, os plantios florestais na
região demandam métodos eficientes para o manejo da fertilidade, a fim de fornecer a
quantidade adequada de macro e micronutrientes essenciais para desempenho fisiológico
das árvores (Ferreira et al. 2009; Jaquetti et al. 2016; Jaquetti e Gonçalves 2017; Jaquetti
et al. 2021).
Muitas evidências científicas dão conta que a limitação na disponibilidade de
nutrientes representa um dos fatores mais comprometedores para o crescimento e
desenvolvimento das espécies vegetais, principalmente, as árvores, uma vez que os
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estoques de carbono (biomassa) são muito dependentes da presença de elementos como
N, P e K. Estes nutrientes desempenham funções vitais relacionadas aos processos de
assimilação de carbono e manutenção das condições hídricas adequadas das plantas
(Graciano et al., 2006). No entanto, embora muito se conheça sobre o papel dos nutrientes
sobre os mecanismos fisiológicos das espécies vegetais, pouco se sabe acerca das
respostas ecofisiológicas de espécies nativas da Amazônia para a fertilização tanto
mineral quanto orgânica, em condições naturais (plantios de enriquecimento) ou em
plantios florestais, em áreas degradadas por exemplo.
A adoção de práticas de adubação é, portanto, muito relevante principalmente na
instalação do plantio, a chamada adubação de fundação. Mas, os custos muito vezes são
impeditivos. Assim, a adubação orgânica deve ser considerada uma implantação de
menos onerosa do plantio florestal e os impactos ecológicos negativos causados pelo uso
excessivo de fertilizantes inorgânicos (Vance 2001; Bhattacharya et al. 2016; Oita et al.
2016; Kanter 2018; FAO 2018; Rocha et al. 2019). A sobreposição de matéria orgânica,
principalmente, de resíduos das espécies leguminosas (baixa relação C/N), é capaz de
aumentar o teor de matéria orgânica e, consequentemente, acumular e disponibilizar mais
água e nutrientes do solo para as árvores, aspecto que pode repercutir maior crescimento
(Vance 2001, Jaquetti et al. 2016; Ferreira et al. 2012; Meirelles e Souza 2015;
Bhattacharya et al. 2016; Insam et al. 2018, Jaquetti et al. 2021).
Diante das questões supracitadas pode afirmar que os estudos ecofisiológicos das
espécies representam ferramenta importante para prescrever o momento ideal para adoção
das práticas silviculturais. Dessa forma, é possível investir em práticas que potencializam
os mecanismos de tolerância e plasticidade das espécies, e minimizem os possíveis
estresses. O estudo da combinação desses tratamentos, como do manejo da fertilização
após as práticas de desbaste, pode nos fornecer informações importantes para a tomada
de decisão nos plantios florestais mistos.
Neste segundo capítulo, o objetivo do trabalho foi compreender a forma como o
desbaste seguido da aplicação de fertilizantes nitrogenados podem influenciar as
características morfofisiológicas e o crescimento de B. excelsa em plantio misto.
Testamos as hipóteses de que os tratamentos de desbaste e de fertilização interferem no
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ajuste dos processos fisiológicos e no crescimento de B. excelsa, e que a fertilização
nitrogenada é capaz de minimizar os efeitos negativos do desbaste (devido aos potenciais
estresses), principalmente, relacionados a eficiência no uso da água e de nutrientes, assim
como no desempenho fotossintético.

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Diante do exposto, o objetivo deste capítulo foi investigar o efeito do desbaste e
da fertilização nitrogenada sobre as respostas ecofisiológicas de B. excelsa em plantio
misto.

2.2 Objetivos Específicos
I.

Determinar os efeitos do desbaste e da fertilização na disponibilidade de nutrientes
no solo;

II.

Determinar os efeitos do desbaste e da fertilização no crescimento de B. excelsa;

III.

Determinar os efeitos do desbaste e da fertilização na eficiência no uso da água e
dos nutrientes de B. excelsa;

IV.

Determinar a influência do desbaste e da fertilização no desempenho
fotossintético de B. excelsa.

3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1. Caracterização da área de estudo
O experimento foi realizado no Campo Experimental do Caldeirão CPAA/Embrapa Amazônia Ocidental, no município de Iranduba (AM), localizada entre
as coordenadas geográficas 03º 14’22” e 60º 13’02”. O tipo de solo predominante é o
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Argissolo Amarelo álico (Rodrigues et al. 1991) e o clima da região é classificado como
Af segundo Köppen (Rodrigues et al. 1991). A temperatura média anual é de 26,7 ºC,
com mínima de 23,5º C e máximo de 31,2º C e a média de precipitação é de 2.101 mm
anual, com duas estações do ano bem definidas: a estação chuvosa (de novembro a maio),
e a seca (entre julho e setembro).
Tabela 1. Características químicas e de fertilidade do solo (em duas profundidades) do plantio
misto da B. excelsa em consórcio com T. vulgaris, antes da instalação dos tratamentos.

Profundidade

pH

C

M.O

Al

H+Al

(cm)

H2O

0 – 15

4,07

11,71

20,14

1,07

5,03

0,37

1,45

5,41

7,12

73,80

15 – 30

4,09

12,22

21,03

1,07

5,04

0,37

1,44

5,41

7,06

73,90

Profundidade

N

P

K

Na

Ca

Mg

Fe

Zn

Mn

Cu

(cm)

g kg-1

0 – 15

0,51

62,80

6,13

1,07

0,32

0,04

64,00

1,31

10,43

0,34

15 – 30

0,52

61,53

6,07

1,07

0,32

0,03

63,07

1,20

10,07

0,34

g kg-1

SB

T

T

V

cmolc dm-3

mg dm-3

M
%

cmolc dm-3

mg dm-3

Onde: pH = potencial hidrogeniônico em água – relação 1:2,5; M.O = Matéria Orgânica (carbono orgânico)
x 1,724 - Walkley-Black; H+Al = Extrator Acetato de Cálcio 0,5 mol/L - pH 7,0; SB = Soma de Bases
Trocáveis; t = CTC (Capacidade de Troca Catiônica Efetiva); T = CTC (Capacidade de Troca Catiônica a
pH 7,0); V = Índice de Saturação por Bases; e m = Índice de Saturação por Alumínio.

A área faz parte do experimento “Seleção e Manejo de Espécies Vegetais para
Fins Energéticos na Região de Iranduba-AM”, implantado em 1995 com o objetivo de
selecionar espécies com potencial energético e avaliar suas questões silviculturais quanto
à implantação de plantios comerciais. A área experimental do presente estudo foi
instalado em solo degradado e compactado pelo uso agropecuário estando atualmente na
quarta etapa do experimento (Azevedo et al. 2002).
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O presente estudo foi conduzido em um sistema de plantio misto, instalado em
janeiro de 2017, composto por B. excelsa e T. vulgaris (Figura 1Erro! Fonte de
referência não encontrada.). O plantio tem área total de 1.140 m² e foi instalado no
espaçamento de 2 x 2 metros sem correção do solo e sem fertilização.

Figura 1. Croqui da área de experimental, combinação de espécie e condição do plantio pré-instalação do
experimento.

Antes da instalação dos tratamentos, em junho de 2020, a área foi inventariada e
foram coletadas a altura total (até a gema apical), com uso de vara de manobra telescópica
(VIT), e diâmetro na altura da base (DAB – 5 cm acima do solo) com fita dendrométrica
de todos os indivíduos de B. excelsa. Aos três anos de plantio, 34 indivíduos de T. vulgaris
e apenas 2 indivíduos de B. excelsa morreram e as médias do inventário estão dispostas
na tabela abaixo.
Tabela 2. Características alométricas (dados médios de altura e de diâmetro) de duas espécies
arbóreas em plantio misto antes da instalação do experimento de desbaste e fertilização.

Espécie

Sobrevivência (%)

Diâmetro (cm)

Altura (m)

B. excelsa

96

4,30 ± 0,48

2,80 ± 0,39
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T. vulgaris

84,7

9,33 ± 0,54

7,92 ± 0,90

Em que: Diâmetro = DAP (diâmetro a altura padrão) para os indivíduos de T. vulgaris e DAB (diâmetro a
altura da base) para os indivíduos de B. excelsa.

3.2 Delineamento experimental
O experimento foi realizado em um delineamento inteiramente casualizado (DIC)
com quatro tratamentos e 10 repetições, totalizando 40 árvores amostradas. Por razões
delimitações espaciais, apenas os indivíduos do T0 foram agrupados nos extremos da
parcela, para evitar a influência do desbaste (Figura 2).

Figura 2. Croqui da área experimental após a realização do desbaste com definição dos tratamentos. Os
retângulos vermelhos delimitam os indivíduos do tratamento controle, e os demais vetores coloridos
abrangem os indivíduos dos tratamentos de desbaste e fertilização. Onde: T0: controle, sem desbaste ou
fertilização; T1: Realização do desbaste; T2: Desbaste + fertilização orgânica e T3: Desbaste + fertilização
orgânica + fertilização química.
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3.3 Tratamentos aplicados
Os tratamentos silviculturais aplicados no experimento foram estruturados da
seguinte forma:

na

O T1 consistiu na realização do desbaste dos indivíduos de T. vulgaris presentes
mesma
linha
de
plantio
de
B.
excelsa
(

Figura 2).

Após a prática de desbaste dos indivíduos selecionados de T. vulgaris

todo o material residual do desbaste foi retirado da área de plantio para observarmos o
efeito do desbaste de forma isolada. No T2, após a realização do desbaste dos indivíduos
de T. vulgaris, o material residual – galhos finos e folhas – foi moído em moinho de
martelo e 9 kg desse material foi sobreposto no entorno da base dos indivíduos de B.
excelsa em um raio de 50 cm (Costa 2019), totalizando 789,45 kg ha-1. No T3, após a
realização do desbaste, foram adicionados 350 g de Sulfato de Amônio superficialmente
no entorno da base dos indivíduos de B. excelsa, totalizando 3,07 kg ha-1 e, em seguida,
o material residual do desbaste também foi sobreposto em torno das plantas (789,45 kg
ha-1).
3.4 Caracterização nutricional dos resíduos vegetais
Amostras dos resíduos do desbaste dos indivíduos de T. vulgaris foram coletados
e armazenados em sacos de papel. Esse material foi seco em estufa de ventilação forçada
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a 65º durante 72 h e enviado para o Laboratório Temático de Solos e Plantas do INPA
para determinação dos teores de macronutrientes (N, P, K, Ca e Mg) e micronutrientes:
(Fe, Mn e Zn). Sendo o teor de N total determinado pelo método Kjeldahl (Bremner e
Multvaney, 1982), por meio da digestão com ácido sulfúrico. Para os demais nutrientes,
as amostras foram submetidas a digestão nitroperclórica, sendo os teores de P
determinados por espectrofotometria do visível, com o método azul de molibdênio. Os
teores dos demais macro e micronutrientes foram determinados pela espectrofotometria
de absorção atômica (EAA) (Malavolta et al. 1997; Embrapa 2017). O resultado da
análise nutricional da biomassa de T. vulgaris é apresentado na Tabela 3.

Tabela 3. Características químicas (teores de nutrientes) dos fragmentos de galhos e folhas
residuais do desbaste de T. vulgaris provenientes do plantio misto e utilizados como cobertura do
solo ao redor dos indivíduos de B. excelsa.

N

N-total

Ca+2

(%)

1.16

Mg+2

K+

P

Fe+2

g/kg

11.60

4.43

1.24

Zn+2

Mn+2

mg/kg

2.98

0.96

95.53

24.03

103.28

3.5 Características químicas do solo
Ao final do experimento foram coletadas amostras de solo no entorno de 3
indivíduos de cada tratamento nas profundidades de 0-15 e 15-30 cm. Após secagem e
preparo das amostras, as análises foram realizadas no Laboratório Temático de Solos e
Plantas do INPA.
O pH do solo foi determinado em água e em KCl (Embrapa 2017). O N total foi
determinado pelo método Kjeldahl (Bremner e Multvaney 1982). O C orgânico foi
determinado pelo método Walkley-Black (Walkley e Black 1934). O P disponível foi
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determinado por espectrofotometria com o método azul de molibdênio e turbidimetria (λ
= 660nm) (Embrapa 2017). O Ca, Mg, K trocável e os micronutrientes foram
determinados por espectrofotometria de absorção atômica (Perkin–Elmer 1100B,
Uberlingen, Germany) (Miyazawa et al. 1999; Embrapa 2017). A capacidade de troca
catiônica (CTC) foi determinada pela soma dos cátions básicos e acidez trocável.

3.6 Coleta de dados
A coleta de folhas, para análise das variáveis morfológicas e bioquímicas, e as
análises de trocas gasosas foram realizadas no mês de abril de 2021 no período da manhã
(veja dados de precipitação total e temperatura média mensal ao longo do período de
experimentação, Figura 3). Para isso, foram escolhidas folhas completamente expandidas,
maduras e em bom estado fitossanitário, localizadas no lado leste e no terço médio da
copa conforme descrito por Jaquetti et al. (2021).
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Figura 3. Climograma da Estação Automática de Manaus. Dados: INMET. No qual são apresentadas a
precipitação total (barras) e temperatura média (linha) mensal ao longo do período de experimentação
(2020–2021).
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O conjunto de análises desse capítulo foi focado nas variáveis relacionadas ao
crescimento, morfologia, eficiência no uso dos recursos e desempenho fotoquímico de B.
excelsa conforme podem ser verificadas a partir das metodologias apresentadas a seguir

3.7 Crescimento
Para avaliar o crescimento de B. excelsa foram determinadas as taxas de
crescimento relativo (TCR) em altura e diâmetro, sendo possível obter o crescimento dos
indivíduos por mês em diâmetro e altura, por unidade de diâmetro e altura anterior. Para
isso, foram mensurados altura total (até a gema apical) com uso de vara de manobra
telescópica (VIT) e diâmetro na altura da base (DAB) próximo ao solo com fita
dendrométrica de todos os indivíduos de B. excelsa. As taxas de crescimento foram
calculadas de acordo com as seguintes equações (Benincasa, 1986):
𝑻𝑪𝑹𝒉 =

(𝒍𝒏 𝒉𝟐 − 𝒍𝒏 𝒉𝟏)
(𝒕𝟐 − 𝒕𝟏)

𝑻𝑪𝑹𝒅 =

(𝒍𝒏 𝒅𝟐 − 𝒍𝒏 𝒅𝟏)
(𝒕𝟐 − 𝒕𝟏)

Em que: TCR-h = taxa de crescimento relativo em altura; TCR-d = taxa de crescimento relativo em
diâmetro; h1 = altura no início do experimento (cm), h2 = altura ao final do experimento (cm), d1 =
diâmetro no início do experimento (mm), d2 = diâmetro ao final do experimento (mm), t1 = tempo inicial
(meses) e t2 = tempo final (meses).

3.8 Eficiência no uso dos nutrientes
A eficiência fotossintética no uso dos nutrientes (EFU nutriente) foi determinada
por meio da razão entre as taxas de fotossíntese máxima (Amax) estimada e os teores de
nutrientes foliares de cada planta (Amax/Teor nutrientes), ou seja, o quanto ela assimila
C a partir da quantidade desses nutrientes (Santos Junior et al. 2006). Para tal, os teores
de nutrientes foliares serão obtidos por meio das análises descritas no tópico 3.4
Caracterização nutricional dos resíduos vegetais.

40

3.9 Uso da água
a) Conteúdo relativo de água na folha (TRA)
Para determinar a influência dos tratamentos na hidratação dos indivíduos foi
obtido o teor relativo de água na folha. Para tal, foram coletadas folhas nas quais foram
retirados 40 discos foliares de 6 mm de diâmetro. A partir dos discos foliares, seguimos
a metodologia descrita por Slavick (1979), onde o conteúdo relativo de água foi calculado
de acordo com a equação abaixo:
𝑇𝑅𝐴 =

𝐹𝑀 − 𝐷𝑀
𝑥 100
𝑇𝑀 − 𝐷𝑀

Na qual: FM = massa fresca, TM = massa túrgida (as amostras foram pesadas após 24 h de saturação em
água deionizada em geladeira), e DM = massa seca (após 48 h em estufa com circulação forçada de ar a 70
° C).

b) Eficiências no uso da água
A eficiência no uso da água instantânea (EUA) foi determinada por meio da
relação entre fotossíntese e transpiração (Amax/E) e a eficiência intrínseca da água
(EIUA) foi determinada por meio da relação fotossíntese e condutância estomática
(Amax/gs) (Santos Junior et al. 2006).

3.10

Parâmetros morfológicos foliares

Para avaliar a influência do desbaste e da adubação nitrogenada na morfologia
foliar dos indivíduos de B. excelsa foram determinadas a Área foliar (AF) e a Área foliar
específica (AFE). Para tal, as folhas foram coletadas no período da manhã, sendo
selecionadas folhas completamente expandidas, maduras e em bom estado fitossanitário,
localizadas no terço médio da copa. As folhas coletadas foram acondicionadas em sacos
de papel e encaminhadas ao Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Vegetal do INPA.
Para determinação da AF foi utilizado o programa ImageJ®. Para a determinação
da AFE, as folhas foram seccionadas em 10 discos de área igual a 0,283 cm2 e,
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posteriormente secas em estufa a 70 ºC por 72 horas (Evans e Pooter, 2001). Desse modo,
obtivemos a AFE pela razão entre área foliar e a massa foliar seca dos discos.

3.11

Pigmentos cloroplastídicos

Para verificarmos a influência dos tratamentos sobre os teores de pigmentos
cloroplastídicos as folhas coletadas foram acondicionadas na ausência de luz, em papel
alumínio e em caixas térmicas. No Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Vegetal as
amostras foram liofilizadas e maceradas, e foram encaminhadas para o Laboratório de
Fisiologia da UFV. Lá foram realizadas as determinações dos teores foliares de pigmentos
cloroplastídicos (clorofila a, clorofila b, razão clorofila a/b, clorofilas totais e
carotenóides) por meio da extração e quantificação dos pigmentos totais, realizadas de
acordo com a metodologia de Arnon (1949), a partir de 0,1 g de material vegetal fresco
macerado com 10 mL de acetona (80% v/v) e MgCO3 (0,5% p/v) e em seguida sendo o
extrato filtrado em papel filtro nº 2. Após esse processo, o volume do material foi aferido
para 15 mL com a mesma solução. A determinação foi realizada em espectrofotômetro
(UV/Visível Ultrospec 2100 pro, Armesham Biosciences) nos comprimentos de onda
λ=663, 645 e 480 nm (Lichtenthaler e Wellburn, 1983). Os cálculos das concentrações
por pigmento cloroplastídico foram realizados a partir das equações descritas por Hendry
e Price (1993):

𝑐ℎ𝑙 𝑎 (μmol g¯¹) =

(12,7 𝑥 𝐴663 − 2,69 𝑥 𝐴645) 𝑥 1,119 𝑥 𝑉
1000 𝑥 𝑢𝑛𝑖𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝑔)

𝑐ℎ𝑙 𝑏 (μmol g¯¹) =

(22,9 𝑥 𝐴645 − 4,68 𝑥 𝐴663) 𝑥 1,102 𝑥 𝑉
1000 𝑥 𝑢𝑛𝑖𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝑔)

𝐶 𝑥 + 𝑐 (μmol g¯¹) =

(𝐴480 + 0,144 𝑥 𝐴663 − 0,638 𝑥 𝐴645) 𝑥 𝑉 𝑥 1000
112,5 𝑥 𝑢𝑛𝑖𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝑔)

Em que: chl a = clorofila a; chl b = clorofila b; C x+c = carotenoides; A = absorbância no comprimento de
onda indicado; V = volume final do extrato clorofila – acetona (ml).
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3.12

Trocas gasosas

A fim de compreender a influência do desbaste e da adubação nitrogenada sobre
as plantas foram realizadas medidas de trocas gasosas – taxa de fotossíntese líquida
(Amax), condutância estomática (gs) e transpiração (E) – com um analisador de gás
infravermelho (IRGA) portátil de sistema aberto (LI-COR 6400XT) entre 7:00 e 12:00
horas (Santos Júnior et al. 2006). Para determinação dos parâmetros mencionados, foi
definido no equipamento uma densidade de fluxo de fótons (PPFD) de 1.500 μmol m-2 s1

com a câmara foliar ajustada para concentração de CO2 em torno de 410±4 μmol mol-1,

a uma temperatura da folha de 31±1 °C e umidade relativa de aproximadamente 60±10%
(Schimpl et al. 2019).

3.13

Análises estatísticas

Todos os dados foram submetidos às análises de normalidade (Shapiro-Wilk) e
homogeneidade da variância (teste de Levene). Quando apresentaram normalidade, foram
realizadas ANOVAS one-way, com teste Tukey à 5% de significância. Quando não
apresentaram normalidade, foram utilizados testes de Kruskal-Wallis, com teste Dunn
post-hoc à 5% de significância e correção de Bonferroni (pacote “Agricolae” em
RStudio).
Os dados também foram processados por meio da análise multivariada com uso
da análise de componentes principais (PCA) para avaliar as principais respostas da
espécie frente os desbaste e tratamentos de fertilização. Para tal, as variáveis foram
padronizadas usando a fórmula z-score (ᴢ = (𝑥 − µ)/𝜎). E para testar a similaridade nos
agrupamentos formados na PCA foi realizada uma PERMANOVA, teste de variância
multivariada permutacional, onde os valores de p foram obtidos usando 999 permutações
sob um modelo reduzido (Anderson, 2017). O processamento dos dados foi realizado no
software RStudio® e para a construção das PCAs foi utilizado o pacote “Factoshiny”.
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4. RESULTADOS
4.1 Efeitos dos tratamentos de desbaste e fertilização na disponibilidade de
nutrientes no solo
As médias das características químicas de acidez do solo e teor de matéria
orgânica, e as características nutricionais com os valores de macro e micronutrientes
essenciais principais podem ser visualizados na Tabela 4. A partir dos resultados
apresentados é possível observar que não houve variação entre os tratamentos de desbaste
e fertilização.
Tabela 4. Características químicas e nutricionais de B. excelsa em plantio misto submetida a
tratamentos de desbaste e fertilização nitrogenada.
Tratamentos
Variáveis

Unidades

p valor
T0

T1

T2

T3

Profundidade 0 – 15 cm
pH

H2O

4,35 ± 0,05

4,52 ± 0,02

4,43 ± 0,10

4,33 ± 0,10

0,347

C

g kg-1

15,42 ± 0,92

14,49 ± 1,80

15,21 ± 1,78

15,18 ± 0,48

0,933

M.O

g kg-1

26,52 ± 1,59

24,93 ± 3,09

26,16 ± 3,06

26,17 ± 0,83

0,933

N

g kg-1

0,91 ± 0,07

0,85 ± 0,10

0,86 ± 0,08

0,88 ± 0,08

0,900

P

mg kg-1

65,79 ± 11,7

89,45 ± 8,21

65,99 ± 1,83

77,11 ± 11,8

0,248

Ca

cmolc.kg

0,28 ± 0,04

0,22 ± 0,03

0,22 ± 0,06

0,17 ± 0,04

0,617

Mg

cmolc.kg

0,09 ± 0,02

0,07 ± 0,01

0,08 ± 0,01

0,07 ± 0,01

0,580

Profundidade 15 – 30 cm

p valor

pH

H2O

4,47 ± 0,02

4,39 ± 0,14

4,49 ± 0,05

4,34 ± 0,05

0,424

C

g kg-1

11,43 ± 0,58

13,24 ± 1,87

12,35 ± 0,66

11,61 ± 0,90

0,715

M.O

g kg-1

19,67 ± 0,99

22,77 ± 3,23

21,25 ± 1,14

19,96 ± 1,55

0,715

N

g kg-1

0,69 ± 0,03

0,77 ± 0,09

0,69 ± 0,04

0,65 ± 0,05

0,659

P

mg kg-1

60,03 ± 12,2

77,31 ± 2,38

76,49 ± 23,1

70,32 ± 4,46

0,622

Ca

cmolc.kg

0,19 ± 0,04

0,23 ± 0,06

0,18 ± 0,03

0,15 ± 0,02

0,708

Mg

cmolc.kg

0,07 ± 0,01

0,07 ± 0,01

0,06 ± 0,00

0,06 ± 0,00

0,88
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4.2 Efeitos dos tratamentos de desbaste e fertilização no crescimento de B.
excelsa
Os efeitos dos tratamentos de desbaste e fertilização no desempenho fotossintético
refletiram nos ganhos em crescimento diamétrico e em altura dos indivíduos de B.
excelsa. As taxas de crescimento relativo em diâmetro responderam aos tratamentos
silviculturais com destaque para o tratamento T3 com média 2,7 vezes maior do que o
T0. Sendo possível verificar diferença estatisticamente significativa entre o T0 e T3 e T1
e T3. Para altura as taxas de crescimento relativo foram menos expressivas, mas ainda
assim foi possível observar diferença estatística. As médias variam entre 0,017 e 0,059
(Tabela 5).
Tabela 5. Resultados das taxas de crescimento relativo de B. excelsa aos 10 meses.

Tratamentos
Variáveis

p valor
T0

T1

T2

T3

TCR d

0,035±0,016 bc

0,042±0,022 b

0,057±0,012 abc

0,096±0,029 a

0,003 **

TCR h

0.024±0,016 ab

0,019±0,008 ab

0,017±0,029 b

0,059±0,037 a

0,043 *

No qual: 𝑻𝑪𝑹𝒅 : taxa de crescimento relativo em diâmetro (mm mm-1 mês1) e 𝑻𝑪𝑹𝒂 : taxa de crescimento
relativo em altura (cm cm-1 mês1). De acordo com o teste de Kruskal-Wallis e teste posthoc Dunn test com
ajuste de Bonferroni.

4.3 Efeitos dos tratamentos de desbaste e fertilização na eficiência no uso da água
e dos nutrientes de B. excelsa
Para determinar os efeitos do desbaste e fertilização nas eficiências do uso dos
nutrientes e da água foi realizada uma PCA onde foi possível diferenciar as estratégias
nutricionais e hídricas entre os tratamentos (Figura 4).
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Figura 4. Análise dos componentes principais dos status nutricional e hídrico e de B. excelsa. A)
Gráfico de cargas fatoriais B) Gráfico de escores individuais.
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Os principais componentes (PC1 e PC2) da PCA foram capazes de explicar
64,48% da variação dos dados de eficiência no uso da água e de nutrientes, onde é possível
observar os agrupamentos (clusters) formados pelos tratamentos em relação ao
desempenho dos indivíduos de B. excelsa. As principais associações positivas do primeiro
componente principal foram com trocas gasosas, eficiência no uso do magnésio,
eficiência no uso do cálcio, eficiência no uso do nitrogênio, eficiência no uso do fósforo
e eficiência no uso do potássio (correlações > 0,60), e explica 41,26% da variação dos
dados. Enquanto o segundo componente principal apresentou associações positivas com
o teor de manganês, magnésio e cálcio nas folhas e negativa com as eficiências no uso da
água e com o teor de potássio na folha, e explica 23,22% da variação dos dados (Tabela
6). A partir disso, é possível afirmar que a PC1 está relacionada ao uso dos nutrientes
associado às maiores taxas fotossintéticas, enquanto a PC2 é relacionada ao ajuste
osmótico e controle estomático para regular a eficiência no uso da água. Nesse sentido,
por meio dos loadings, é possível observar que T3 está positivamente relacionado com
ao PC1 e negativamente ao PC2, enquanto para T0 ocorre o contrário, correlação negativa
com PC1 e positiva com PC2. Já o T1 apresenta correlações negativas com os dois eixos
principais, enquanto T2 apresentou fracas correlações com ambos.
Tabela 6. Análise dos componentes principais com as variáveis correlacionadas
significativamente aos principais eixos ordenados.
PC1

PC2

Variáveis

Correlação

p-valor

Variáveis

Correlação

p-valor

Amax

0.92

9.30E-17

Mn.2

0.67

2.05E-06

Gs

0.88

1.13E-13

Mg.2

0.65

5.89E-06

EUMg

0.87

3.24E-13

Ca.2

0.60

3.72E-05

E

0.85

5.32E-12

EUK

0.52

6.44E-04

EUCa

0.83

3.86E-11

E

0.37

2.02E-02

EUN

0.81

1.79E-10

EUMg

-0.34

3.03E-02

EUP

0.69

6.82E-07

EUCa

-0.36

2.17E-02

EUK

0.62

1.92E-05

EUAi

-0.63

1.45E-05

Mn.2

-0.37

1.99E-02

K.

-0.71

2.66E-07

Mg.2

-0.45

3.35E-03

EUA

-0.72

1.98E-07

EUAi

-0.49

1.17E-03

Ca.2

-0.50

1.06E-03
Loadings
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Tratamentos
T0

PC1
-1.25

PC2
1.14

PC3
0.48

PC4
-0.64

PC5
-0.07

T1

-1.28

-0.41

-0.6

-0.24

-0.05

T2

-0.17

0.19

-0.13

0.36

-0.01

T3

2.7

-0.92

0.25

0.52

0.13

De acordo, com a Permanova, teste de permutação de uma matriz de distância, os
agrupamentos formados pelos tratamentos diferem entre si (PERMANOVA, F = 3,97, p
= 0,001), entretanto o baixo valor obtido do fator de correlação demonstra que há uma
heterogeneidade da distribuição dos dados dentro dos grupos (R2 = 0,25).
Apesar de não ter sido encontrado resultados significativos para os teores de
nutrientes foliares entre os diferentes tratamentos é possível observar maiores valores de
teores de N, P e K para o tratamento fertilizado com a adubação orgânica e química (T3),
enquanto para Ca e Mg, o mesmo tratamento apresentou os menores valores,
aproximadamente 57% inferior para teor de Ca e 34% inferior para o teor de Mg, em
comparação com T0 que apresentou os maiores valores (Tabela 7). Entretanto, esse
mesmo tratamento apresentou as maiores taxas fotossintéticas, elevando os valores de
EUMg, que foi 2 vezes superior ao tratamento controle, apresentando diferença
significativa em comparação ao T0 e T1. A eficiência no uso do nitrogênio apresentou
diferenças significativas entre T3 e T0, e a eficiência no uso do cálcio apresentou
diferenças entre T3 e T1 e entre T3 e T0.
Tabela 7. Tabela de teste de variância dos nutrientes foliares e respectivas eficiências no uso dos
nutrientes.

Tratamentos
Variáveis

Unidades

p-valor
T0

T1

T2

T3

N

g/kg

16,2±1,26

15,3±1,22

16,9±2,20

18,2±142

0.122

P

mg/kg

1,32±0,10

1,50±0,32

1,53±0,12

1,75±0,34

0.085
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K

cmolc.kg

2,6±0,48

2,71±0,53

2,60±0,37

3,35±0,96

0.380

Ca

cmolc.kg

18,2±2,02

16,6±3,67

17,2±5,76

11,6±1,86

0.146

Mg

cmolc.kg

2,54±0,39

2,23±0,31

2,35±0,33

1,89±0,20

0.062

EUN

0,52±0,09 b

0,56±0,09 ab

0,61±0,07 ab

0,73±0,11 a

EUP

6,18±0,58

6,26±1,58

6,61±0,71

8,07±1,72

0.366

EUK

3,36±0,68

3,43±0,85

4,10±0,88

4,53±1,19

0.316

EUCa

0,47±0,09 bc

0,57±0,12 b

0,78±0,27 abc

1,22±0,31 a

0.002 *

EUMg

3,55±1,07 bc

3,96±0,80 b

4,50±0,71 abc

7,08±1,04 a

0.000 *

0.029 *

Onde: EU = eficiência no uso do nutriente. Determinado pela razão entre a fotossíntese e o teor de nutriente
foliar.

Em relação ao uso da água, podemos observar a diferença entre os tratamentos a
partir dos resultados de três análises. O teor relativo de água, que se refere a capacidade
de turgescência das células na folha, sendo relacionado diretamente a água disponível nos
espaços celulares para realização de trabalho. Já as eficiências do uso da água são
variáveis obtidas por meio da razão entre taxa fotossintética e os mecanismos de perda de
água durante a assimilação de CO2: condutância estomática e transpiração.
Os teores relativos de água do presente estudo variaram entre 51 e 66 % com
diferenças significativas entre os tratamentos T1 e T3 (p-value = 0,0145) de acordo com
o teste de Kruskal-Wallis. As médias das eficiências no uso da água variaram entre 2,22
e 3,28 e entre 32,4 e 46,8, para EUA e EUAi, respectivamente. Para essas variáveis foram
encontradas diferenças estatisticamente significativas de acordo com a ANOVA, com
destaque para dos tratamentos de maior disponibilidade de luz oriunda da prática de
desbaste (Tabela 8).
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Tabela 8. Status hídrico de B. excelsa em plantio misto submetida a tratamentos de desbaste e
fertilização nitrogenada.

Tratamentos
Variáveis

p valor
T0

T1

T2

T3

TRA

64,6±7,50 ab

51,8±4,78 b

64,2±5,70 ab

66,4±6,66 a

0,0145 **

EUA

2,22±0,3 b

3,11±0,2 a

3,20±0,2 a

3,28±0,3 a

6,51e-05 ***

EUAi

32,4±5,0 b

40,3±5,9 ab

46,8±3,6 a

39,0±5,4 ab

0,00792 **

De acordo com o teste de Kruskal-Wallis e teste posthoc Dunn test com ajuste de Bonferroni para TRA e
ANOVA seguida de teste Tukey para EUA e EUAi. Onde: ** = p < 0,02 e *** = p < 0,001.

4.4 Efeitos dos tratamentos de desbaste e fertilização no desempenho
fotossintético de B. excelsa
Para compreendermos melhor as respostas e estratégias fotossintéticas de B.
excelsa ao ser submetida ao desbaste e fertilização analisamos os parâmetros
morfológicos e fisiológicos relacionados ao desempenho fotossintético das plantas.
Os

parâmetros

morfológicos

relacionados

ao

tamanho

da

folha,

e

consequentemente, a superfície de captação e absorção de energia luminosa necessária
para realização da fotossíntese, foram avaliadas por meio das análises de área foliar e área
foliar específica. A área foliar do T3 foi 56% e 44% superior ao T0 e T1, respectivamente.
Sendo possível observar diferenças significativas (Tabela 9).
Tabela 9. Parâmetros morfológicos foliares (área foliar e área foliar específica) de B. excelsa
em plantio misto submetida a tratamentos de desbaste e fertilização nitrogenada.

Tratamentos
Variáveis

Área Foliar (cm2)

p valor
T0

T1

T2

T3

154±6,68 c

167±5,85 bc

202±9,99 ab

240±10,3 a

0,0000 ***
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AFE (cm2 g-1)

133±9,0

139±7,2

138±10,1

146±8,1

0,283

De acordo com o teste de Kruskal-Wallis e teste posthoc Dunn test com ajuste de Bonferroni. Onde: *** =
p < 0,001.

Os pigmentos fotossintetizantes protagonistas na captação e absorção de energia,
assim como na proteção dos fotossistemas foram analisados. Por meio dos resultados
obtidos foi possível observar diferenças estatisticamente significativas em todos as
variáveis relacionadas aos teores de pigmentos fotossintetizantes (Tabela 10). Os
tratamentos de maior intensidade luminosa apresentaram os maiores valores de conteúdo
de clorofila a, com destaque para os tratamentos com fertilização (T0 < T1 < T2 < T3). O
inverso ocorre para o teor de clorofila b, no qual o tratamento sombreado apresenta os
maiores valores que se diferenciou do tratamento de maior disponibilidade de luz, mas
não recebeu fertilização.
É possível verificar que o T0 apresenta maiores valores de clorofilas totais, o que
é justificado pela sua permanência no ambiente sombreado, enquanto T1 que teve seu
ambiente de luz alterado bruscamente com o desbaste, parece ter sofrido danos
fotooxidativos que reduziram os teores de pigmentos. E os tratamentos desbastados e
fertilizados, parecem ter sido afetados ao início do experimento, mas recuperaram seus
valores próximos ao T0. Assim, os nutrientes fornecidos provavelmente foram utilizados
para a síntese de novos pigmentos. E para os teores de carotenóides, os valores seguiram
a ordem: T1 < T0 < T2 < T3.
Para a razão clorofila a e clorofila b, os maiores valores também foram para T3,
T2 e T0, com diferença significativa entre T1 e T3. E a razão clorofila total e carotenóides
apresentou maior média no ambiente sombreado, o diferenciando dos demais, seguindo
a seguinte ordem: T1 < T3 < T2 < T0.
Tabela 10. Teor de pigmentos fotossintetizantes de B. excelsa em plantio misto submetida a
tratamentos de desbaste e fertilização nitrogenada.

Variáveis

Tratamentos

p valor

51

(µg /g MS)

T0

T1

T2

T3

Chl a

1067±166,2 cd

1198±127,4 bc

1367±80,9 ab

1455±96,6 a

0,00041 ***

Chl b

870±56,4 a

723±67,6 c

819±32,5 abc

838±56,3 ab

0,00462 **

Chl Totais

2362±158,6 a

1566±189,7 b

2186±110,0 a

2294±151,5 a

4,33e-08 ***

Carotenóides

410±36,8 bc

389±33,5 cd

454±17,1 ab

484±37,0 a

0,00094 ***

Razão Chl a/b

1,69±0,03 ab

1,66±0,03 b

1,69±0,04 ab

1,74±0,03 a

0,02160 *

Razão Chl T/Crt

5,88±0,67 a

4,02±0,35 cd

4,82±0,25 b

4,75±0,09 bc

3,44e-06 ***

De acordo com a ANOVA seguida de teste Tukey. Onde: * = p < 0,05, ** = p < 0,02 e *** = p < 0,001.

Em relação as trocas gasosas, foi possível observar variação entre os tratamentos
quanto ao desempenho fotossintético dos indivíduos de B. excelsa (Figura 5). Para a taxa
fotossintética máxima (Amax) o destaque foi o tratamento T3. As taxas de condutância
estomática (gs) também variaram entre os tratamentos, com menores valores para o
tratamento no ambiente de maior intensidade luminosa e sem tratamento de fertilização,
cerca de 2 vezes inferior ao T3. Para a taxa de transpiração (E), T1 também apresentou
os menores valores, que diferiram de T3 (p = 0,0206).
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Figura 5. Boxplots com os resultados das análises de variância de Kruskal-Wallis, com teste
posthoc Dunn test e correção de Bonferroni, Onde * = p < 0,05 e ** = p-valor < 0,02. A) Taxa
fotossintética, B) Condutância estomática e C) Transpiração.
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5. DISCUSSÃO
5.1 Efeitos dos tratamentos de fertilização na disponibilidade de nutrientes no
solo
O solo da área de plantio é antigo e de baixa fertilidade natural, com baixa
disponibilidade de cálcio (Ca), potássio (K) e magnésio (Mg), com pH ácido e da
expressiva presença de alumínio trocável como na maior parte dos solos da Amazônia
brasileira (Salati e Vose 1984; Quesada et al. 2012). Entretanto, o histórico de plantios
com espécies leguminosas parece ter influenciado na presença de fósforo no solo. Uma
vez que a presença dessas espécies em plantios mistos e a fertilização nitrogenada têm
sido relacionadas ao aumento das concentrações de todas as frações de P disponível no
solo (Aleixo et al 2020). A capacidade de fixação de N2 tem sido demonstrada como
vantagem na obtenção de P uma vez que as plantas podem aumentar o investimento em
enzimas fosfatases (Houlton et al. 2008; Silva et al. 2017).
Além disso, apesar de não terem sido encontradas diferenças significativas entre
os tratamentos por meio das análises de solo, é possível verificar que houve um
incremento no teor de nutrientes do solo em comparação ao início do experimento. De
forma geral, os teores de Carbono e M.O foram superiores aos 10 meses de experimento
para a primeira camada do solo. E os teores de nitrogênio aumentaram para ambas as
camadas analisadas. Além do pH que também apresentou aumento em todos os
tratamentos ao final do experimento.
A presença de uma leguminosa, T. vulgaris, reconhecida na literatura pela alta
produção de biomassa e serapilheira, pode ter influenciado o aumento nos teores de
nutrientes do solo por meio das taxas de decomposição da serapilheira associadas com a
sazonalidade das chuvas na região (Hayashi et al 2012, Wang et al. 2019). Além disso, a
prática de desbaste pode influenciar a ciclagem de nutrientes ao modificar as condições
microclimáticas do plantio. Favorecendo os processos de decomposição (Costa 2015,
2019).
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Desse modo, os plantios mistos com espécies fixadoras de N2 e espécies de
interesse econômico tem se mostrado uma opção viável para aumentar os estoques de
nutrientes no solo e na biomassa vegetal, principalmente C, N e P, a longo prazo em solos
degradados e aumentar a performance dos indivíduos (Voigtlaender et al. 2019). E a falta
de evidências para diferenciar os teores de nutrientes entre os tratamentos, inclusive entre
os não fertilizados e fertilizados, pode estar relacionada ao tempo de experimento (10
meses) que pode não ter sido suficiente para alterar as características químicas do no solo.

5.2 Efeitos dos tratamentos de desbaste e fertilização no crescimento de B.
excelsa
O crescimento vegetal, fundamentado pelo aumento de biomassa, resulta do
balanço entre os processos fisiológicos que contribuem para o estoque de carbono
(fotossíntese, absorção de nutrientes e metabolismo) e aqueles que limitam os ganhos de
carbono (restrições por fatores externos e internos). As taxas de crescimento das árvores
estão diretamente relacionadas a eficiência do desempenho do aparato fotossintético,
refletindo as formas de alocação de carbono assimilado (Hartmann e Trumbore, 2016).
Em uma meta-análise realizada por Morron e Epron (2019) foi possível observar
o aumento da produtividade dos plantios em 18% em plantios mistos com espécies
fixadoras de N2 comparados a plantios homogêneos. Estudos recentes também têm
demonstrado a eficiência desses sistemas no aumento do crescimento e produção de
biomassa (Germon et al 2018, Jaquetti e Gonçalves 2017; Marron e Epron 2019).
Ambientes de luz contrastantes têm sido estudados para o desempenho de B.
excelsa em plantios produtivos. Scoles et al. (2014) observaram maiores taxas de
crescimento nas áreas de capoeira em plantios de enriquecimento, com valores em altura
e em diâmetro cerca de 4,6 e 3,1 vezes superiores ao plantio no sub-bosque da floresta,
respectivamente. A prática de desbaste em plantios de enriquecimento florestal também
apresentou resultados relevantes quanto ao aumento das taxas de crescimento de B.
excelsa (Santos e Ferreira, 2020).
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Além disso, o N tem fortes correlações com o crescimento de B. excelsa
(Camargos et al. 2012). A adubação orgânica com uso de resíduos vegetais aumentou a
taxa de crescimento em diâmetro e altura, 2,4 mm mês-1 e 10,4 cm mês-1, respectivamente,
em plantas jovens da espécie em plantios de recuperação de páreas degradadas (Ferreira
et al., 2012). Assim, B. excelsa, submetida a alteração do ambiente de luz e aos
tratamentos de fertilização pôde investir em crescimento em altura e diâmetro.

5.3 Efeitos dos tratamentos de desbaste e fertilização na eficiência no uso da água
e dos nutrientes de B. excelsa
A eficiência no uso do magnésio, do cálcio, do nitrogênio, do fósforo e do potássio
foram positivamente correlacionados ao PC1 e os teores foliares de Mn, Mg, Ca e K,
assim como as eficiências no uso da água foram correlacionados ao PC2. Assim, a
distribuição dos dados do tratamento T3 foram positivamente relacionados a PC1 e
negativamente a PC2. Enquanto o T0 e T1 apresentaram correlações negativas com PC1,
T0 foi positivamente correlacionado ao PC2 e T2 apresentou fracas correlações com
ambos os componentes.
Por meio da PCA foi possível diferenciar as estratégias nutricionais e hídricas
entre os tratamentos. Sendo assim, é possível afirmar que os tratamentos de fertilização
após a prática de desbaste influenciaram no aumento da eficiência no uso dos nutrientes,
com os indivíduos de B. excelsa investindo no aumento das taxas fotossintéticas por
unidade de nutriente foliar. Enquanto os indivíduos não fertilizados investiram em
segurança hídrica, por meio no controle estomático, para reduzir a perda de água.
Os nutrientes essenciais atuam nos processos metabólicos e fisiológicos das
plantas e são importantes para a rápida reversão aos estresses sofridos (Costa et al 2020).
O fornecimento adequado de nutrientes para as árvores, principalmente em combinação
com intervenções que alterem bruscamente o microclima do sítio florestal, é de suma
importância para a manutenção e promoção da produtividade.
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Teores de nutrientes foliares e eficiência no uso dos nutrientes
Plantios mistos favorecerem o aumento da densidade e biomassa de raízes finas e
aumentaram a capacidade dos indivíduos em absorver nutrientes e água de camadas mais
profundas, aumentando a capacidade de resiliência dos plantios (Germon et al. 2018).
Entretanto, assim como Schroth et al. (2015), não foi possível verificar diferenças
significativas entre os teores de nutrientes foliares de B. excelsa. Segundo os autores, a
não diferenciação entre os tratamentos fertilizados se deve as taxas de mineralização de
N no solo e a associação da espécie com uma leguminosa (Schroth et al. 2001b; 2015).
No presente trabalho, a combinação da espécie com uma leguminosa de rápido
crescimento e acúmulo de biomassa, pode explicar essa ausência de diferenças pelo
fornecimento de N no solo, por meio da fixação de N2 e deposição de serapilheira.
Apesar de reconhecida na literatura por sua adaptabilidade aos solos pouco férteis
de grande parte da região Amazônica, B. excelsa parece apresentar estratégias eficientes
para absorver e alocar os nutrientes disponíveis no solo, enquanto demonstra apresentar
uma alta demanda nutricional por Ca e Mg (Schroth et al. 2001a; 2015). Os maiores
valores dos teores de N, P e K nas folhas de B. excelsa no tratamento de maior
disponibilidade de luz com fertilização orgânica e química, podem estar relacionados ao
aumento da eficiência dos mecanismos relacionados a absorção, alocação e eficiência no
uso desses nutrientes (Jaquetti et al. 2014). Uma vez que os teores de nutrientes no solo
não apresentaram diferença.
A redução da densidade do povoamento favorece o aumento nos teores foliares de
N, P e K e da eficiência no uso dos nutrientes e da água de B. excelsa (Costa et al 2015).
Enquanto, tratamentos de fertilização de cobertura com material vegetal determinam o
aumento da produção de raízes finas contribuindo para melhorar a aquisição dos
nutrientes e eficiência no uso de nutrientes essenciais ligados ao funcionamento do
aparato fotossintético (N, P, Ca e Mg) (Jaquetti et al. 2014). O uso de resíduos vegetais
determina o aumento da disponibilidade de macro e micronutrientes, principalmente N e
C pelo elevado teor desses nutrientes na biomassa dos tecidos lenhosos e foliares e, Ca
pela degradação de lignina (Ferreira et al. 2015; Jaquetti et al. 2016). Principalmente se
esses resíduos vegetais forem de espécies leguminosas fixadoras de N2. Teores foliares
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de N e P em B. excelsa submetidas a tratamento de adubação orgânica com capoeira
picada foram superiores comparados ao tratamento de fertilização química (Ferreira et al.
2012, 2015).

Eficiência no uso da água
Foi possível observar a influência dos tratamentos de desbaste e fertilização na
hidratação dos indivíduos de B. excelsa, a qual diferencia os tratamentos controle
(sombreado) e os de desbaste fertilizados (T2 e T3) com o T1, que teve o ambiente de luz
alterado, mas não recebeu nenhum tratamento nutricional. O T3 teve teor relativo de água
na folha cerca de 1,3 vezes maior que o T1.
O desbaste influencia na alteração do microclima, influenciando no aumento da
temperatura e redução da umidade relativa do ar nos plantios (Santos et al 2020). Por
outro lado, a cobertura de material vegetal oriunda dos tratamentos de fertilização
orgânica é capaz de influenciar na retenção da umidade do solo no entorno das plantas,
aumentando a disponibilidade de água para esses indivíduos (Ferreira et al 2012).
Os valores de TRA se assemelham com os obtidos por Silva et al. (2016) em
plantas de B. excelsa aos 18 meses de idade, hidratadas e em déficit hídrico por 6 dias,
com valores próximos a 80% e 60% respectivamente. Silva et al. (2021) também
encontraram valores próximos em plantios de enriquecimento em vegetação secundária,
aos 16 meses de idade, com teor relativo de água em torno de 67,7 e 63,9% nas áreas de
sub-bosque e clareira, respectivamente.
A EUA está fortemente relacionada com o trade-off entre perder água ou assimilar
CO2, enquanto a EUAi pode nos fornecer informações sobre o ajuste do controle
estomático. Os maiores valores de EUA e EUAi nos tratamentos no maior ambiente de
luz sugere o ajuste de mecanismos relacionados as trocas gasosas. Esse aumento na
eficiência no uso da água pode estar relacionado a mudança brusca no microclima do
plantio nesses tratamentos, principalmente relacionado a redução da umidade relativa do
ar e ao aumento de energia luminosa, que força o aumento das taxas fotossintéticas ao
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passo que requer maior controle estomático. Nesse sentido, o aumento da incidência de
luz somado com a redução da competição, e consequentemente, o aumento no status
hídrico e nutricional (principalmente em relação a P e N), favorecem os processos
fotossintéticos e, dessa forma, o crescimento dos indivíduos remanescentes (Forrester et
al. 2013a; Gebhardt et al. 2014).
Ferreira et al., (2009) demonstraram como os tratamentos de fertilização,
incluindo orgânica e química, foram capazes de reduzir o estresse em mudas de B. excelsa
em plantio de recuperação de áreas degradadas na Amazônia. Com destaque para a
aplicação de tratamentos de fertilização com resíduos vegetais, e combinações destes com
químicos, que estão relacionados ao aumento na eficiência no uso da água (Ferreira et al.
2009, 2012). Uma vez que estes tratamentos influenciam no aumento do teor de matéria
orgânica, na disponibilidade de nutrientes e no teor de umidade do solo, contribuindo para
melhorias químicas, mas também físicas do solo (Ferreira et al. 2009, 2012).

5.4 Efeitos dos tratamentos de desbaste e fertilização no desempenho
fotossintético de B. excelsa
Parâmetros morfológicos foliares
Nossos resultados corroboram os dados encontrados por Ferreira et al. (2012) e
Garate-Quispe et al. (2020) que observaram maiores valores de área foliar para B. excelsa
em ambientes com maior disponibilidade de luz, estratégia para potencializar a
interceptação de energia, contribuindo para o aumento das taxas fotossintéticas.
Apesar da área foliar específica não ter se diferenciado estatisticamente entre os
tratamentos, o T0 apresentou valor médio 1,1 vezes inferior ao T3. Encontramos valores
de AFE superiores aos de Silva et al. (2021), que obtiveram valores próximos a 139 em
ambientes com maior disponibilidade de luz e 114 em ambientes menos iluminados em
plantas de 16 meses de idade de B. excelsa na regeneração de florestas secundárias.
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A área foliar específica é representada pela razão entre área e massa foliares. A
maior área foliar se refere ao maior interceptação e aproveitamento da energia incidente.
Essa variável tem sido utilizada para avaliar a alocação de nutrientes na folha,
principalmente C, uma vez que estes podem ser investidos preferencialmente em área
foliar, para captar a luz, ou em massa foliar, para processá-la. A AFE é fortemente
relacionada à concentração de N foliar, assimilação de carbono, produção de tecidos
fotossintetizantes e ao aumento das taxas fotossintéticas (Bloom et al. 2012). O aumento
da massa foliar específica (massa/área foliar) é relacionado ao aumento da espessura da
epiderme para proteção dos fotossistemas aos danos oxidativos; ou ao aumento do
parênquima paliçádico e do conteúdo de cloroplastos, para processar de forma eficiente
o excesso de luz (Wu et al. 2018, Lopes et al. 2019).
A variação no ambiente de luz quando acompanhada do fornecimento adequado
de nutrientes essenciais as plantas podem aumentar a área foliar e a área foliar específica.
Particularmente, a fertilização nitrogenada contribui para o aumento da área foliar
(Andrews et al. 2013). Nossos dados, entretanto, superam os encontrados por Ferreira et
al. (2012) em plantio homogêneo em área degradada na Amazônia Central. Os autores
encontraram menores valores de AFE para os indivíduos fertilizados com adubação
orgânica. Os valores variaram entre 78 e 91 cm2 g-1 nos tratamentos controle, fertilização
química e orgânica, respectivamente, em mudas de 8 meses de B. excelsa.
Os maiores de valores da AFE no presente estudo se devem à rápida resposta
morfológica da espécie para aproveitar a luz incidente com o investimento em área foliar.
Nossos dados entre 154 e 240 cm2 demonstram a plasticidade da espécie aos diferentes
ambientes de luz e aos tratamentos de fertilização.

Pigmentos cloroplastídicos
Os pigmentos fotossintetizantes são protagonistas na captação e absorção de
energia, assim como na proteção dos fotossistemas (Taiz et al. 2017). O teor de pigmentos
é fortemente correlacionado com o status nutricional e com os ambientes de luz, e são
sensíveis a altas temperaturas, que podem degradar esses compostos (Silva et al. 2016).
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Os parâmetros relacionados aos pigmentos são usados para avaliar a plasticidade
fisiológica das espécies (Silva et al. 2016). No presente estudo, todas as variáveis
relacionadas ao teor de pigmentos fotossintetizantes apresentaram diferenças
estatisticamente significativas entre os tratamentos.
O T0 apresentou os maiores teores de clorofilas totais e pode estar relacionada a
resposta a baixa incidência luminosa, uma vez que requer menor número de clorofilas
para absorver e processar a baixa intensidade de energia que estes indivíduos recebem
por dia. Enquanto é possível verificar que o T0 apresentou os maiores valores de
pigmentos totais, pela sua permanência no ambiente sombreado, T1 que teve seu
ambiente de luz alterado bruscamente com o desbaste, parece ter sofrido danos
fotooxidativos que degradaram a clorofila (Costa et al 2020). Os tratamentos desbastados
e fertilizados, por sua vez, parecem ter sido afetados ao início do experimento, mas
recuperaram seus valores próximos ao T0 aos 10 meses de experimento.
Os carotenóides são fundamentais para a proteção dos fotossistemas sob alta
irradiância, atuando ativamente na estabilização de proteínas por meio do ciclo das
xantofilas (Lambers et al. 2008). Sob alta irradiância ocorre a realocação do nitrogênio
no aparato fotossintético com maior investimento na síntese de componentes dos
mecanismos fotoprotetores (Müller et al. 2001; Lambers et al. 2008; Ahmad 2019). A
partir disso, foi possível diferenciar os tratamentos, com os menores valores para o T1.
Nossos resultados sugerem que a alteração no ambiente de luz, pós desbaste, sem o
fornecimento adequado de nitrogênio, pode reduzir a capacidade da espécie de ajustar os
mecanismos de fotoproteção.
Maiores valores da razão clorofila a/b estão correlacionadas a ambientes com
maior disponibilidade de luz e representa a maior interceptação da luz e maior número de
cloroplastos nas plantas (Guo et al 2018). E indica o maior investimento na síntese de
clorofilas a dos centros de reação, em detrimento de proteínas do complexo coletor de luz
(Lichtenthaler et al., 1981, Guo et al 2018). Ao passo que a clorofila a é capaz de absorver
maior intensidade de energia, enquanto a clorofila b, enquanto os carotenoides são
componentes essenciais a fotoproteção do aparato fotossintético (Kalaji et al. 2012).
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Costa et al. (2020) observaram a redução da razão clorofila a/b nos indivíduos
remanescentes da prática de desbaste possivelmente pela degradação dos pigmentos pela
formação de EROs sintetizadas pelo excesso de energia interceptada. No presente estudo,
é possível diferenciar o T1 dos demais tratamentos, nos demonstrando que a fertilização
foi importante para a retomada dos valores da razão clorofila a/b após o desbaste. O
fornecimento adequado de nutrientes e a maior eficiência no uso destes são fundamentais
para a síntese de novos pigmentos. Em particular, o nitrogênio foliar é utilizado, entre
outras funções, para a síntese de proteínas e de pigmentos que compõem os complexos
antena e centro de reação (Salomon et al. 2013).
A análise das variáveis relacionadas aos pigmentos cloroplastídicos, em especial
as razões clorofila a/b e clorofilas totais/carotenóides, nos ajuda a compreender os
mecanismos de eficiência na absorção de energia e na prevenção a danos fotooxidativos
(Hallik et al. 2012). O destaque dos tratamentos fertilizados representa a capacidade
destes de remediar os possíveis estresses e danos fotooxidativos causados pela alteração
no ambiente de luz (Costa et al 2020).

Trocas gasosas
A análise detalhada das trocas gasosas nos permite inferir sobre os mecanismos
estratégicos de assimilação, alocação de carbono e crescimento das plantas. Neste
trabalho investigou-se o desempenho das plantas de castanheira em plantio consorciados
com a espécie T. vulgaris depois da aplicação dos tratamentos silviculturais (desbaste e
fertilização). Este modelo experimental permitiu compreender a capacidade de
aclimatação da espécie alvo às variações edafoclimáticas do plantio florestal do ponto de
vista da fotossíntese. B. excelsa é capaz de ajustar seu aparato fotossintético a diferentes
ambientes de luz, apresentando tolerância a altos níveis de irradiância, com eficiente
ajuste dos mecanismos morfofisiológicos, especialmente relacionado a regulação das
trocas gasosas, reduzindo os efeitos negativos de estresse fisiológico, garantindo altas
taxas fotossintéticas e o uso eficiente dos recursos nos plantios florestais (Ferreira et al.
2015; Lopes et al. 2019, Costa et al 2020).
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Os menores valores das variáveis de trocas gasosas encontradas no presente
estudo, no tratamento controle, podem estar relacionados ao alto nível de sombreamento
em que as plantas de B. excelsa se encontravam aos 3 anos no plantio misto. Uma vez que
os indivíduos de T. vulgaris eram, em média, 2,8 vezes mais altos do que os indivíduos
de castanheira. As menores taxas fotossintéticas, da ordem de 6 a 8 μmol m-2 s-1, sugerem
que as plantas de B. excelsa estavam sendo limitadas, principalmente, pela baixa
disponibilidade de luz. O aspecto prático que definiu estes resultados pode ser atribuído
ao adensamento do sistema de plantio (2 x 2 m). Os plantios mistos com B. excelsa devem
ser planejados considerando o momento adequado da intervenção de desbaste, para
prevenir a limitação do desempenho da espécie pelo excesso de sombreamento.
A variação entre os tratamentos quanto ao desempenho fotossintético dos
indivíduos de B. excelsa foi observada, com destaque para os indivíduos dos tratamentos
de maior intensidade luminosa e que receberam fertilização. As diferenças encontradas
entre T0 e T3 e T1 e T3 são justificadas pelo aumento na disponibilidade de luz e
fornecimento de nutrientes, em particular, a adição nitrogênio. Com destaque ao T3 que
recebeu fertilização orgânica e química após o desbaste, demonstrando evidente benefício
para os indivíduos deste tratamento que puderam investir mais na síntese de compostos
relacionados ao maior desempenho do processo fotossintético, a exemplo de enzimas e
pigmentos cloroplastídicos.
Quando se trata de trocas gasosas, os resultados de desempenho tornam-se amplos
no que se referem às regulações dos processos, assim os valores de T3 não está
relacionado apenas ao aumento das taxas fotossintéticas, mas o fino ajuste do controle
estomático. Os valores de condutância estomática e de transpiração reforçam os
resultados encontrados de eficiência no uso da água. Em contrapartida, é possível
perceber, pelos baixos valores de gs para os indivíduos do T1, que a ausência do
tratamento de fertilização pode ter limitado a recuperação do aparato fotossintético após
a brusca alteração do ambiente ocasionada pelo desbaste. A alteração microclimática do
plantio, além da brusca alteração na disponibilidade de luz, está fortemente relacionada
ao aumento da temperatura e do déficit de pressão de vapor (VPD), que por sua vez,
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podem interferir diretamente no processo difusivo do contínuo solo-planta-atmosfera
(Forrester et al 2013, Santos et al 2021).
Estudando o comportamento de B. excelsa em experimento realizado o município
de Itacoatiara (AM), com aplicação de desbaste em plantio adensado, Costa (2015)
observou alterações no funcionamento do aparato fotossintético dos indivíduos
remanescentes diferentes dos indivíduos do tratamento controle (sem desbaste). Neste
experimento foi possível observar que a redução da densidade do povoamento favoreceu
o incremento em massa foliar por área (MFA), teores foliares de N, P e K e a eficiência
no uso da água. O conjunto destes resultados combinados pode explicar o aumento das
taxas de trocas gasosas, com taxas de assimilação líquida (Amax) dos indivíduos
remanescentes 34% superior aos indivíduos do tratamento controle (Costa et al. 2015).
Em outro estudo com indivíduos adultos de B. excelsa submetidos a aplicação de calcário
e a fertilização fosfatada, verificou-se que estes tratamentos foram eficientes em
potencializar a performance fotoquímica de B. excelsa. Segundo os autores, após a
realização do desbaste no plantio homogêneo de B. excelsa, os tratamentos de fertilização
foram importantes para manter as taxas fotossintéticas e reduzir o estresse após a alteração
do plantio (Costa et al 2020).
Os tratamentos de fertilização, incluindo orgânica e química, também têm sido
realizados com resultados relevantes sobre o crescimento e o desempenho fisiológico de
B. excelsa, quase sempre regulando as respostas e/ou reduzindo ao estresse luminoso da
espécie (Ferreira et al. 2009, 2012, 2015, Costa et al 2020). Plantas jovens de B. excelsa
fertilizadas aumentaram a fotossíntese, a eficiência do uso da água e o desempenho
fotoquímico sob tratamento de fertilização química e orgânica, conforme indicado pelo
índice de desempenho aumentado (PIABS) e pelos valores de eficiência fotoquímica
máxima (FV/FM) da fluorescência da clorofila a (Ferreira et al. 2009).
A fertilização orgânica com uso de resíduos vegetais em cobertura foi associada a
maior eficiência fotossintética em plantas jovens de B. excelsa, refletindo em taxas
fotossintéticas três vezes superiores ao tratamento sem fertilização em plantios realizados
para a recuperação de áreas degradadas na Amazônia Central (Ferreira et al. 2015). No
presente estudo, o maior teor de nitrogênio foliar, a maior eficiência no uso da água e dos
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nutrientes e, o incremento da síntese de pigmentos fotossintetizantes e da fotossíntese sob
adubação orgânica refletem no bom desempenho de B. excelsa e corroboram os resultados
já realizados com a espécies em diferentes condições de sítio e diferentes idades das
árvores (Ferreira et al. 2009, 2012, 2015). Aumentando tanto performance fisiológica e
fotossintética dos indivíduos quanto fortalecendo a resiliência em face às mudanças
edafoclimáticas do ambiente (Ferreira et al., 2009; 2012). Assim como observado por
Ferreira et al. (2009), esses resultados podem ser relacionados não apenas à
disponibilidade de nutrientes, mas também ao aumento no teor de umidade do solo,
fazendo referência também a capacidade de reter umidade que o tratamento com a
cobertura orgânica pode proporcionar (Ferreira et al. 2009, 2012).
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6. CONCLUSÕES
Os resultados obtidos neste trabalho reforçam a alta plasticidade e a resposta a
curto prazo de B. excelsa em plantios florestais na Amazônia Central. Concluímos que a
prática de desbaste foi importante para a alterar o ambiente de luz limitado pelo plantio
adensado do consórcio (B. excelsa e T. vulgaris). Portanto, o desbaste foi responsável por
reverter a condição de limitação que as plantas de castanheira estavam passando aos 3
anos de idade do plantio misto. Também foi possível demonstrar a necessidade da
fertilização nitrogenada para minimizar o processo de estresse ocasionado após a brusca
alteração do ambiente de luz, muito evidente a partir da falta de resposta do tratamento
T1.
Sugerimos que intervenções como o desbaste sejam realizados antes que o
sombreamento limite o desempenho e crescimento dos indivíduos de B. excelsa e que
sejam acompanhados de fertilização, principalmente de N e P. Além disso, reforçamos a
necessidade de novos estudos silviculturais para que possamos compreender com base
nos parâmetros ecofisiológicos os melhores momentos para realização dessas
intervenções nos plantios produtivos de B. excelsa.
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RESUMO
Estudos sobre as respostas ecofisiológicas e metabólicas das espécies nativas podem
aperfeiçoar os processos de seleção de indivíduos para a condução de plantios produtivos,
com maior capacidade de adaptação aos extremos climáticos previstos para o planeta.
Entre as espécies nativas de maior destaque socioeconômico e ecológico que apresentam
maior grau de plasticidade diante das variações do ambiente, encontra-se Bertholletia
excelsa. Neste capítulo discutimos os efeitos dos tratamentos de desbaste e fertilização
no metabolismo do carbono e do nitrogênio em folhas de B. excelsa em plantio misto com
Tachigali vulgaris. Para conhecer as interações e as relações de causa e de efeito
relacionadas ao desempenho das espécies é importante investigar alterações em rotas
metabólicas específicas, uma vez, que estas refletirão em diferentes estratégias de
alocação de nutrientes e biomassa das espécies. Em especial, o metabolismo do C e do N,
que são protagonistas no ajuste do desempenho fisiológico das espécies, tanto nos
processos relacionados ao crescimento, quanto nos de ação protetora contra estresse.
Nossos resultados demonstram a capacidade de ajuste no teor dos osmólitos e compostos
importantes para a manutenção da produtividade de B. excelsa diante dos tratamentos de
desbaste e fertilização. A espécie, quando sob boas condições nutricionais apresentam
respostas eficientes e rápidas no ajuste do metabolismo, refletindo na reversão dos
quadros de estresse e no melhor desempenho funcional da espécie em campo.

Palavras-chave: metabolismo vegetal, respostas metabólicas e castanha-da-amazônia.
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1 INTRODUÇÃO
Diante de cenários incertos em relação a produtividade das florestas tropicais
frente à mudança do clima global (Nobre et al. 2016, Covey et al 2021), estudos mais
detalhados sobre a rusticidade, a capacidade de adaptação e a plasticidade das espécies
nativas são fundamentais. Estas pesquisas podem aperfeiçoar os processos de seleção de
indivíduos e suas progênies por sua vez serão utilizadas em plantios produtivos, com
maior capacidade para tolerarem os extremos climáticos, que se tornam cada vez mais
frequentes (Pawson et al 2013, Payn et al 2015, Sousa et al. 2018). Consequentemente, o
fomento à silvicultura mais eficiente e competitiva na região amazônica deve ser norteada
pelo conhecimento científico sobre as espécies nativas de interesse econômico a fim de
embasar a tomada de decisões dos processos produtivos no setor florestal (Homma 2017).
Para seguir este propósito, pesquisas sobre a ecofisiologia das espécies arbóreas
na Amazônia precisam avançar bastante, uma vez que somente um número reduzido de
espécies tem sido investigado. Dentre as espécies que já existem um conjunto de
informações razoavelmente sistematizadas, encontra-se a Bertholletia excelsa, sobre a
qual tem sido enfatizado várias características fisiológicas e elevado grau de plasticidade
(Morais et al. 2007; Ferreira et al. 2009; Ferreira et al. 2016; Lopes et al. 2019; Schimpl
et al. 2019; Costa et al. 2020). Entretanto, ainda é necessário preencher muitas lacunas
científica para se obter um conhecimento mais robusto sobre as interações e as relações
de causa e de efeito promovidas pelas diferentes influências que agem de forma
triangular: relacionadas aos fatores do meio de crescimento, respostas das plantas e dos
tratamentos silviculturais. Para buscar estas informações uma das alternativas é investigar
variações metabólicas específicas, como por exemplo o metabolismo do carbono e do
nitrogênio.
O funcionamento das árvores em termos de processos fundamentais, como a
fotossíntese, é muito variável e a sua regulação bastante complexa, desde a captura da
luz, a dinâmica das trocas gasosas, até os produtos do metabolismo do carbono que
implicará substratos para o crescimento dos indivíduos arbóreos (Hartmann e Trumbore,
2016). Adicionalmente, os mecanismos relacionados a tolerância das espécies nativas
tropicais para os diferentes tipos de estresses ainda não são integralmente conhecidos e,
a maior ou menor disponibilidade de recursos primários influenciará, sobremaneira, o
78

desempenho funcional e a plasticidade das árvores (Campoe et al. 2014, Jaquetti et al.
2014; Guimarães et al. 2018, Schimpl et al. 2019; Costa et al. 2020).
Diante dos argumentos supracitados, para subsidiar a seleção das espécies mais
adequadas para os plantios florestais se faz relevante aprofundar o conhecimento sobre
as respostas ecofisiológicas das espécies (Schimpl et al 2019). A partir da compreensão
das respostas ecofisiológicas das espécies é possível identificar características
fenotípicas, fenológicas, morfológicas e fisiológicas que influenciam o fitness dos
indivíduos (Violle et al. 2007), características estas que são altamente relevantes para
compreender as estratégias de estabelecimento das plantas em campo (Campoe et al.
2014; Guimarães et al. 2018). A regulação dessas características está diretamente
relacionada à eficiência no uso dos recursos disponíveis e com o metabolismo das
espécies, refletindo em diferentes estratégias de alocação de nutrientes e biomassa das
espécies (Guimarães et al. 2018; Jaquetti e Gonçalves 2017, 2021). Portanto, o
aprofundamento nos processos metabólicos exige maior conhecimento das dinâmicas de
síntese e degradação molecular associadas às rotas metabólicas específicas, a exemplo do
metabolismo dos carboidratos ou mesmo do metabolismo de compostos nitrogenados.
A semelhança de outros processos fisiológicos vitais para as árvores, as
características funcionais relacionadas ao metabolismo do carbono e do nitrogênio variam
de acordo com as condições ambientais do sítio florestal e com as intervenções
silviculturais adotadas. Para o desenvolvimento de uma silvicultura competitiva e
eficiente na mitigação dos efeitos da mudança do clima, é preciso considerar as
particularidades edafoclimáticas, especialmente na Amazônia, região onde deve-se
priorizar práticas de manejo sustentáveis do solo, com foco na sustentabilidade dos
plantios (Pawson et al 2013, Bhattacharya et al. 2016; Santos et al. 2018).
Os plantios mistos de espécies de interesse econômico com espécies pioneiras
fixadoras de N2 têm sido frequentemente considerados por pesquisadores e produtores
para promover a resiliência e a produtividade dos sistemas (Germon et al 2018,
Voigtlaender et al. 2019). Estes sistemas, por combinarem múltiplos benefícios, podem
aumentar a disponibilidade de nitrogênio (N) no solo e favorecer a restauração dos demais
ciclos biogeoquímicos, principalmente do carbono (C) e fósforo (P) (Jaquetti et al. 2016;
Jaquetti e Gonçalves 2017; Chou et al. 2018; Voigtlaender et al. 2019).
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Os benefícios intraespecíficos do sistema de plantio consorciado quase sempre se
devem aos atributos fisiológicos das espécies envolvidas e quando estas vantagens são
favorecidas por meio de práticas silviculturais há chance de se potencializar a
produtividade do plantio florestal. Por exemplo: devido ao rápido crescimento das
espécies pioneiras em comparação às espécies nativas de interesse econômico, se faz
necessária a realização de desbaste nos plantios mistos, para favorecer o crescimento dos
indivíduos restantes e otimizar a qualidade da produção. A redução da densidade de
árvores ocasiona alterações nas condições edafoclimáticas a nível de plantio, como o
aumento da disponibilidade de luz, que pode ser interessante para os indivíduos
remanescentes (Forrester et al. 2013, Santos et al. 2020). Mas, por outro lado, pode causar
algum estresse pelo aumento da temperatura, diminuição da umidade relativa do ar,
redução do déficit de pressão de vapor. Não obstante, esses estresses podem ser
amenizados pelo uso da biomassa de copa proveniente dos indivíduos desbastados
utilizando-se em cobertura do solo (Ferreira et al. 2009, Gebhardt et al. 2014).
Dessa forma, as alterações ambientais podem resultar em alterações a nível
individual, com o ajuste dos processos metabólicos dos indivíduos remanescentes,
influenciando seu desempenho e produtividade (Forrester et al. 2013, 2013a, Gebhardt et
al. 2014, Santos e Ferreira 2020). Quando se investiga as bruscas alterações no ambiente
de luz ocasionada pela prática de desbaste, é possível observar sua a influência em
espécies adaptadas a altas intensidades luminosas no investimento em compostos
relacionados à etapa bioquímica da fotossíntese, em comparação com aqueles associados
à captação de luz (Dusenge et al. 2015, Santos e Ferreira 2020). Quando alteramos o
ambiente de luz, modificamos os mecanismos de ajuste do metabolismo das árvores nos
plantios (Costa et al. 2020, Santos e Ferreira 2020b). E assim como ocorrem alterações
nos processos fotossintéticos, a alocação e metabolismo do carbono e nitrogênio também
são alterados. Os carboidratos têm papel chave na regulação dos processos metabólicos
sob alta irradiância, principalmente em condições de bruscas alterações da
disponibilidade de luz (Jaquetti e Gonçalves 2021).
Sob elevada irradiância, a castanheira apresenta menor eficiência fotoquímica, o
que pode comprometer em longo prazo, a fotossíntese, em particular, o metabolismo dos
carboidratos e, consequentemente, o crescimento da espécie (Lopes et al. 2019, Costa et
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al. 2020). Mas, a situação oposta, em níveis de irradiância inferiores a 800 µmol m -2 s-1,
o ambiente limitado de luz pode comprometer a sobrevivência da espécie em médio e
longo prazo (Lopes et al. 2019). Ainda no que se refere ao ambiente de luz, outro aspecto
que não deve ser negligenciado é a interação do metabolismo do carbono e do nitrogênio,
o fato é que estes metabolismos são intrinsicamente relacionados (Pasquini e Santiago
2012).
Diante do exposto, para que haja adequado funcionamento dos sistemas de
plantios consorciados, é indispensável fornecer condições favoráveis para que ajustes
fisiológicos possam ser realizados de forma mais rápida e eficiente, sendo imprescindível
o suprimento adequado de nutrientes (Costa et al. 2020). Assim, para o desenvolvimento
pleno dos plantios florestais, se faz relevante a aplicação de fertilizantes, principalmente
os nitrogenados, devido o suporte do nitrogênio para o metabolismo do carbono e do
fósforo. O N tem papel central no processo fotossintético, atuando na estabilização da
membrana, estrutura da cadeia transportadora de elétrons, proteínas, aminoácidos,
coadjuvante na produção de ATP e assimilação de carbono (Lambers et al. 2008, Taiz et
al. 2017).
As plantas responderão as alterações microclimáticas ajustando seu metabolismo.
Por sua vez, compreender as alterações no metabolismo das espécies nativas nos fornece
informações sobre os impactos e as respostas das mudanças climáticas nas florestas
tropicais (Dietze et al. 2014, Ghosh et al. 2021, Signori-Müller et al. 2021). Em especial,
o metabolismo do C e do N, que são protagonistas no ajuste do desempenho fisiológico
das espécies. Os compostos ou "esqueletos" de carbono estão, fundamentalmente,
relacionados aos incrementos nas taxas de crescimento das árvores (Jaquetti et al. 2021).
Ao passo que, sob estresse, também atuam na estrutura e função de moléculas ligadas aos
mecanismos de defesa (Jaquetti et al. 2021, Ghosh et al. 2021). Adicionalmente, os
compostos nitrogenados apresentam importantes funções metabólicas e estabilizadoras
das estruturas celulares relacionadas a processo enzimáticos (atividade da rubisco) e não
enzimáticos, pela síntese de proteínas, aminoácidos, iminoácidos (prolina e
hidroxiprolina), outros compostos estruturantes como os complexos proteicos do aparato
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fotossintético, além dos síntese dos pigmentos cloroplastídicos (Larcher 2006, Maathuis
2009, Schimpl et al. 2019).
Diante das questões acima expostas sobre plantios florestais na Amazônia, é de
suma importância compreender como espécies florestais ajustam os seus metabolismos
do carbono e do nitrogênio, principalmente, como repercute a aplicação de tratos
silviculturais. Mesmo havendo um relativo conhecimento sobre aspectos ecofisiológicos
de B. excelsa, ainda pouco se sabe sobre as relações e os ajustes do metabolismo do C e
do N da espécie nos plantios florestais ou em quaisquer outras condições de crescimento.
Neste capítulo, pretende-se responder a seguinte questão: Quais os efeitos da prática de
desbaste e de fertilização nitrogenada sobre o metabolismo do carbono e do nitrogênio
em folhas de Bertholletia excelsa em plantio misto na Amazônia?

2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
O objetivo deste capítulo foi investigar o efeito da intervenção de desbaste e da
fertilização sobre o metabolismo do C e do N em folhas de B. excelsa em plantio misto
em consórcio com T. vulgaris, uma espécie facilitadora fixadora de N2.

2.2 Objetivos Específicos
I.

Determinar a influência do desbaste e da fertilização no metabolismo do carbono
em folhas de B. excelsa, com ênfase para o teor dos carboidratos não estruturais
(açúcares solúveis e amido);

II.

Determinar os efeitos do desbaste e da fertilização no metabolismo do nitrogênio
nas folhas de B. excelsa, destacando as análises da atividade da enzima redutase
do nitrato (Rdn) e os teores de proteínas e aminoácidos.
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3 MATERIAL E MÉTODOS
3.1 Caracterização da área de estudo
O experimento foi realizado no Campo Experimental do Caldeirão CPAA/Embrapa Amazônia Ocidental, no município de Iranduba (AM), localizada entre
as coordenadas geográficas 03º 14’22” e 60º 13’02”. O tipo de solo predominante é o
Argissolo Amarelo álico (Rodrigues et al. 1991) e o clima da região é classificado como
Af segundo Köppen (Rodrigues et al. 1991). A temperatura média anual é de 26,7 ºC,
com mínima de 23,5º C e máximo de 31,2º C e a média de precipitação é de 2.101 mm
anual, com duas estações do ano bem definidas: a estação chuvosa (de novembro a maio),
e a seca (entre julho e setembro).
Tabela 11. Característica química e de fertilidade do solo (em duas profundidades) do plantio
misto da B. excelsa em consórcio com T. vulgaris, antes da instalação dos tratamentos.

Profundidade

pH

C

M.O

Al

H+Al

(cm)

H2O

0 – 15

4,07

11,71

20,14

1,07

5,03

0,37

1,45

5,41

7,12

73,80

15 – 30

4,09

12,22

21,03

1,07

5,04

0,37

1,44

5,41

7,06

73,90

Profundidade

N

P

K

Na

Ca

Mg

Fe

Zn

Mn

Cu

(cm)

g kg-1

0 – 15

0,51

62,80

6,13

1,07

0,32

0,04

64,00

1,31

10,43

0,34

15 – 30

0,52

61,53

6,07

1,07

0,32

0,03

63,07

1,20

10,07

0,34

g kg-1

SB

T

T

V

cmolc dm-3

mg dm-3

M
%

cmolc dm-3

mg dm-3

Onde: pH = potencial hidrogeniônico em água – relação 1:2,5; M.O = Matéria Orgânica (carbono orgânico)
x 1,724 - Walkley-Black; H+Al = Extrator Acetato de Cálcio 0,5 mol/L - pH 7,0; SB = Soma de Bases
Trocáveis; t = CTC (Capacidade de Troca Catiônica Efetiva); T = CTC (Capacidade de Troca Catiônica a
pH 7,0); V = Índice de Saturação por Bases; e m = Índice de Saturação por Alumínio.

A área faz parte do experimento “Seleção e Manejo de Espécies Vegetais para
Fins Energéticos na Região de Iranduba-AM”, implantado em 1995 com o objetivo de
selecionar espécies com potencial energético e avaliar suas questões silviculturais quanto
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à implantação de plantios comerciais. A área experimental do presente estudo foi
instalado em solo degradado e compactado pelo uso agropecuário estando atualmente na
quarta etapa do experimento (Azevedo et al. 2002).
O presente estudo foi conduzido em um sistema de plantio misto, instalado em
janeiro de 2017, composto por B. excelsa e T. vulgaris (Figura 6). O plantio tem área total
de 1.140 m² e foi instalado no espaçamento de 2 x 2 metros sem correção do solo e sem
fertilização.

Figura 6. Croqui da área de experimental, combinação de espécie e condição do plantio pré-instalação do
experimento.

Antes da instalação dos tratamentos, em junho de 2020, a área foi inventariada e
foram coletadas a altura total (até a gema apical), com uso de vara de manobra telescópica
(VIT), e diâmetro na altura da base (DAB – 5 cm acima do solo) com fita dendrométrica
de todos os indivíduos de B. excelsa. Aos três anos de plantio, 34 indivíduos de T. vulgaris
e apenas 2 indivíduos de B. excelsa morreram e as médias do inventário estão dispostas
na tabela abaixo.
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Tabela 12. Características alométricas (dados médios de altura e de diâmetro) de duas espécies
arbóreas em plantio misto antes da instalação do experimento de desbaste e fertilização.

Espécie

Sobrevivência (%)

Diâmetro (cm)

Altura (m)

B. excelsa

96

4,30 ± 0,48

2,80 ± 0,39

T. vulgaris

84,7

9,33 ± 0,54

7,92 ± 0,90

Em que: Diâmetro = DAP (diâmetro a altura padrão) para os indivíduos de T. vulgaris e DAB (diâmetro a
altura da base) para os indivíduos de B. excelsa.

3.2 Delineamento experimental
O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado (DIC)
com quatro tratamentos e 10 repetições, totalizando 40 árvores amostradas. Por razões de
limitações espaciais, apenas os indivíduos do T0 foram agrupados nos extremos da
parcela, para evitar a influência do desbaste (Figura 7).

Figura 7. Croqui da área experimental após a realização do desbaste com definição dos tratamentos. Os
retângulos vermelhos delimitam os indivíduos do tratamento controle, e os demais vetores coloridos
abrangem os indivíduos dos tratamentos de desbaste e fertilização. Onde: T0: controle, sem desbaste ou
fertilização; T1: Realização do desbaste; T2: Desbaste + fertilização orgânica e T3: Desbaste + fertilização
orgânica + fertilização química.
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3.3 Tratamentos aplicados
Os tratamentos silviculturais aplicados no experimento foram estruturados da
seguinte forma:

na

O T1 consistiu na realização do desbaste dos indivíduos de T. vulgaris presentes
mesma
linha
de
plantio
de
B.
excelsa
(

Figura 2).

Após a prática de desbaste dos indivíduos selecionados de T. vulgaris

todo o material residual do desbaste foi retirado da área de plantio para observarmos o
efeito do desbaste de forma isolada. No T2, após a realização do desbaste dos indivíduos
de T. vulgaris, o material residual – galhos finos e folhas – foi moído em moinho de
martelo e 9 kg desse material foi sobreposto no entorno da base dos indivíduos de B.
excelsa em um raio de 50 cm (Costa 2019), totalizando 789,45 kg ha-1. No T3, após a
realização do desbaste, foram adicionados 350 g de Sulfato de Amônio superficialmente
no entorno da base dos indivíduos de B. excelsa, totalizando 3,07 kg ha-1 e, em seguida,
o material residual do desbaste também foi sobreposto em torno das plantas (789,45 kg
ha-1).
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3.4 Caracterização nutricional da fertilização orgânica
Amostras dos resíduos do desbaste dos indivíduos de T. vulgaris foram coletados
e armazenados em sacos de papel. Esse material foi seco em estufa de ventilação forçada
a 65º durante 72 h e enviado para o Laboratório Temático de Solos e Plantas do INPA
para determinação dos teores de macronutrientes (N, P, K, Ca e Mg) e micronutrientes:
(Fe, Mn e Zn). Sendo o teor de N total determinado pelo método Kjeldahl (Bremner e
Multvaney, 1982), por meio da digestão com ácido sulfúrico. Para os demais nutrientes,
as amostras foram submetidas a digestão nitroperclórica, sendo os teores de P
determinados por espectrofotometria do visível, com o método azul de molibdênio. Os
teores dos demais macro e micronutrientes foram determinados pela espectrofotometria
de absorção atômica (EAA) (Malavolta et al. 1997; Embrapa 2017). Os dados nutricionais
dos resíduos aplicados como fertilização orgânica se encontram na tabela abaixo.

Tabela 13. Características químicas (teores de nutrientes) dos fragmentos de galhos e folhas
residuais do desbaste de T. vulgaris provenientes do plantio misto e utilizados como cobertura do
solo ao redor dos indivíduos de B. excelsa.

N

N-total

Ca+2

K+

P

Fe+2

g kg-1

(%)

1.16

Mg+2

11.60

4.43

1.24

Zn+2

Mn+2

mg kg-1

2.98

0.96

95.53

24.03

103.28

3.5 Características químicas do solo
Ao final do experimento foram coletadas amostras de solo no entorno de 3
indivíduos de cada tratamento nas profundidades de 0-15 e 15-30 cm. Após secagem e
preparo das amostras, as análises foram realizadas no Laboratório Temático de Solos e
Plantas do INPA.
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O pH do solo foi determinado em água e em KCl (Embrapa 2017). O N total foi
determinado pelo método Kjeldahl (Bremner e Multvaney 1982). O C orgânico foi
determinado pelo método Walkley-Black (Walkley e Black 1934). O P disponível foi
determinado por espectrofotometria com o método azul de molibdênio e turbidimetria (λ
= 660nm) (Embrapa 2017). O Ca, Mg, K trocável e os micronutrientes foram
determinados por espectrofotometria de absorção atômica (Perkin–Elmer 1100B,
Uberlingen, Germany) (Miyazawa et al. 1999; Embrapa 2017). A capacidade de troca
catiônica (CTC) foi determinada pela soma dos cátions básicos e acidez trocável.

3.6 Coleta de dados
A coleta de folhas, para análise das variáveis bioquímicas, foi realizada no mês de
abril de 2021 no período da manhã (veja dados de precipitação total e temperatura média
mensal ao longo do período de experimentação, Figura 8). Para isso, foram escolhidas
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folhas completamente expandidas, maduras e em bom estado fitossanitário, localizadas
no lado leste e no terço médio da copa conforme descrito por Jaquetti et al. (2021).
700
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Precipitação (mm)

Temperatura (°C)

Figura 8. Climograma da Estação Automática de Manaus. Dados: INMET. No qual são apresentadas a
precipitação total (barras) e temperatura média (linha) mensal ao longo do período de experimentação
(2020–2021).

O conjunto de análises foi focado em variáveis relacionadas aos metabolismos do
carbono e do nitrogênio conforme podem ser verificadas a partir das metodologias
apresentadas em seguida:

Metabolismo do carbono
3.7 Teores dos carboidratos não estruturais (açúcares solúveis e amido)
A fim de quantificar os carboidratos não estruturais (açúcares solúveis e amido)
folhas foram coletadas no período da manhã, entre 9 e 12 h, visando a obtenção de folha
com nível das reações metabólicas mais elevadas. Depois, as amostras foliares foram
acondicionadas em papel alumínio e transportadas em boxes com gelo. As folhas foram
liofilizadas e maceradas com nitrogênio líquido no Laboratório de Fisiologia e
Bioquímica Vegetal (LFBV) do INPA e, depois, encaminhadas para o Laboratório de
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Fisiologia Vegetal da UFV para o processamento e análises dos componentes metabólicos
relacionados ao metabolismo do carbono.
No Laboratório de Fisiologia Vegetal da UFV, as amostras de 10 mg do material
foliar macerado foram submetidas a extração em metanol, água e clorofórmio de acordo
com metodologia de Lisec et al., (2006), exceto pela adição de ribitol. As frações solúveis
em metanol foram utilizadas para quantificação dos teores de glicose, frutose e sacarose,
e na fração insolúvel, foram determinados os teores de amido (Fernie et al. 2001).

3.8 Determinação dos teores de Fenóis totais
A partir do material macerado foi utilizado cerca de 10 mg de material vegetal
extraídos em metanol, água e clorofórmio, conforme previamente descrito (Lisec et al.,
2006), exceto pela adição de ribitol, para determinação dos teores de fenóis totais.
Alíquotas foram retiradas na fração solúvel em metanol de onde foram quantificados os
teores de fenóis totais de acordo com Sun et al. (2007) com leituras a 725 nm.

Metabolismo do nitrogênio
3.9 Determinação da atividade da enzima redutase do nitrato (Rdn) em folhas
Para determinação da atividade da enzima redutase do nitrato (E.C.1.6.6.1) foi
realizado um experimento “in vitro” de acordo com Jawoerkis (1971) e Stewart et al.
(1986), com alguns ajustes metodológicos em relação ao tempo de incubação, massa das
amostras e volume da reação. As folhas coletadas foram armazenadas em papel alumínio,
acondicionadas em caixa térmica com gelo e encaminhadas para o LFBV do INPA. As
folhas foram seccionadas em pequenos fragmentos e 0,4 g do material vegetal foram
infiltrados a vácuo durante 10 minutos em 5 ml de solução tampão de potássio (0,1 M a
pH 7,5), KNO3 (20 mM) e isopropanol 3% (v/v). Após a aplicação do vácuo, as amostras
foram submetidas a controle de temperatura em banho-maria (30 ºC) na ausência de luz
durante 1 hora. Sendo as amostras agitadas durante 5 minutos, antes e após o banhomaria.
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Após a incubação, alíquotas de 0,4 mL das amostras foram adicionadas ao meio
de reação, constituído por 0,3 mL de sulfanilamida 1% (p/v) em HCl (3M) e 0,3 mL de
N-(1-naftil)-etilenodiamina a 0,02% (p/v), homogeneizadas e após 5 minutos foram
realizadas as leituras da absorbância em espectrofotômetro ʎ = 540 nm. A curva padrão
foi construída com solução padrão de nitrito de potássio (P.A). A atividade enzimática foi
expressa em μmol de NO2- g MF-1 h-1.

3.10

Determinação dos teores de proteínas solúveis
A fim de determinar o teor de proteínas, as folhas coletadas foram liofilizadas e

maceradas com nitrogênio líquido e encaminhadas para o Laboratório de Fisiologia
Vegetal da UFV. As amostras contendo 10 mg de material vegetal macerados foram
extraídos em metanol, água e clorofórmio, conforme previamente descrito por Lisec et
al., (2006), exceto pela adição de ribitol. As proteínas foram quantificadas na fração
insolúvel de acordo com Bradford (1976). Uma alíquota de 0,1 mL de amostra e 5,0 mL
do reagente de Bradford (solução filtrada de 100 mg de coomassie brilliant G em 50 mL
de etanol 95%, 100 mL de H3PO4 85% p/v e água destilada). As leituras foram realizadas
após 10 minutos a 595 nm.

3.11

Determinação dos teores dos Aminoácidos
Para determinar a influência dos tratamentos na síntese de aminoácidos, as folhas

coletadas foram liofilizadas e maceradas com nitrogênio líquido e encaminhadas para o
Laboratório de Fisiologia Vegetal da UFV. A partir de amostras de 10 mg de material
vegetal macerado extraídas em metanol, água e clorofórmio, conforme previamente
descrito (Lisec et al., 2006) foram quantificados os aminoácidos. As análises foram
realizadas de acordo com Yemn e Cocking (1995) na fração solúvel em metanol, com
leitura a 570 nm.
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3.12

Determinação do teor de Prolina
Para obter o conteúdo de prolina nas folhas foi utilizado o mesmo material

macerado extraído em metanol, água e clorofórmio (Lisec et al. 2006). As leituras foram
feitas a 520 nm com alíquotas retiradas da fração solúvel (Carillo e Gibon, 2011).

3.13

Análises estatísticas
Todos os dados foram submetidos às análises de normalidade (Shapiro-Wilk) e

homogeneidade da variância (teste de Levene). Por atenderem os pressupostos de
normalidade foram utilizadas análises paramétricas de comparação de médias entre os
tratamentos qualitativos apresentados na Figura 8. Dessa forma, os dados foram
submetidos à análise de ANOVA e teste posthoc Tukey (p < 0,05).
Os dados também foram processados por meio da análise multivariada com uso
da análise de componentes principais (PCA) para avaliar as principais respostas da
espécie frente os desbaste e tratamentos de fertilização. Por meio dessa análise de matriz
de distâncias podemos observar o agrupamento dos dados, assim como, reduzir o número
de variáveis em dois eixos, os componentes principais. Para tal, as variáveis foram
padronizadas usando a fórmula z-score ( ᴢ = (𝑥 − µ)/𝜎 ). Além disso, para testar a
similaridade nos agrupamentos formados na PCA foi realizada uma PERMANOVA, teste
de variância multivariada permutacional, onde os valores de p foram obtidos usando 999
permutações sob um modelo reduzido (Anderson, 2017). O processamento dos dados foi
realizado no software RStudio® e para a construção das PCAs foi utilizado o pacote
Factoshiny.

4 RESULTADOS
4.1 Influência do desbaste e da fertilização no metabolismo do C em folhas de B. excelsa
Dentre as variáveis relacionadas ao metabolismo do carbono nas folhas analisadas
no presente estudo apenas os teores de amido apresentaram diferenças significativas entre
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os tratamentos (Tabela 14). Com valor do tratamento T3 superior em aproximadamente
30 e 41 % comparado aos teores de amido observados para os tratamentos T0 e T1,
respectivamente. Apesar de não ter apresentado diferença significativa para os teores de
glicose e frutose é possível observar maiores valores nos tratamentos não sombreados.
Enquanto, para sacarose, é possível observar os maiores valores para o T1. Para os teores
de fenóis totais foi possível verificar diferença apenas entre os tratamentos não
sombreados, com diferenças entre T1 e T2 versus T3.

Tabela 14. Metabolismo do carbono (teores de amido, glicose, frutose e sacarose) e teor de fenóis
totais em folhas de B. excelsa em plantio misto submetida a tratamentos de desbaste e fertilização
nitrogenada.

Tratamentos

Variáveis

p valor
(μmol g-1 MS)

T0

T1

T2

T3

Amido

89,5±5,9 ab

82,4±14,9 b

96,3±22,7 ab

116±14,7 a

0,03175 *

Glicose

68,3± 12,3 a

79,1±11,9 a

76,1±7,3 a

85,1±8,7 a

0,1705

Frutose

25,3±6,1 a

31,3±6,1 a

37,3±9,8 a

34,5±4,6 a

0,1226

Sacarose

18,3±8,1 a

30,2±7,3 a

22,6±6,3 a

19,5±5,3 a

0,0881

52,2±7,23 abc

43,1±6,66 bc

50,5±5,47 b

63,5±3,21 a

0,00032 ***

Fenóis totais

Médias seguidas pelas mesmas letras nas linhas não apresentam diferenças entre os tratamentos de acordo com
a ANOVA e teste posthoc Tukey (p < 0,05). Onde a glicose é apresentada em μmol glicose equivalente g-1
MS. Onde: T0: controle, sem desbaste ou fertilização; T1: Realização do desbaste; T2: Desbaste + fertilização
orgânica e T3: Desbaste + fertilização orgânica + fertilização química.

4.2 Influência do desbaste e da fertilização no metabolismo do N em folhas de B. excelsa
Para determinar os efeitos dos tratamentos de desbaste e da fertilização no
metabolismo do nitrogênio nos indivíduos de B. excelsa foi realizada uma PCA com os
dados de teores de compostos nitrogenados nas folhas. A partir da construção da PCA
(Figura 9) foi possível agrupar as variáveis mais explicativas nos eixos principais. Os
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principais componentes (PC1 e PC2) da PCA foram capazes de explicar 45,77% da
variação dos dados relacionados ao metabolismo do N nas folhas de B. excelsa, onde é
possível observar a formação dos agrupamentos (clusters) formados pelos tratamentos. O
PC1 apresenta associações positivas principalmente com os teores de proteínas e teor de
nitrogênio nas folhas e explica 24,89% da variação dos dados. Enquanto o PC2 tem fortes
correlações positivas com a atividade da enzima nitrato redutase e eficiência no uso do
nitrogênio, explicando 20,86% da variação dos dados (Tabela 16).
A partir disso, é possível afirmar que o PC1 está relacionado, principalmente, ao
uso do nitrogênio foliar para síntese proteica. Enquanto o PC2 está relacionado a
assimilação e uso do nitrogênio foliar para as taxas assimilatórias de carbono. Dessa
forma, por meio dos loadings, é possível observar que T3 está positivamente relacionado
com ao PC1 e PC2, enquanto T0 está negativamente associado ao PC2.
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Figura 9. Análise dos componentes principais dos status nutricional e hídrico e de B. excelsa. A)
Gráfico de cargas fatoriais B) Gráfico de escores individuais.
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Tabela 15. Análise dos componentes principais com as variáveis correlacionadas
significativamente aos principais eixos ordenados.

Variáveis

PC1
Correlação

p-valor

Variáveis

PC2
Correlação

Proteínas

0.84

1.07E-11

Nitrato redutase

0.76

1.21E-08

N foliar

0.76

1.45E-08

EUN

0.75

2.99E-08

Prolina

-0.50

1.01E-03

Prolina

0.35

2.59E-02

T0

PC1
-0.25

PC2
-1.17

PC3
-0.32

PC4
0.22

PC5
0.37

T1

-0.55

-0.04

0.31

-0.47

-0.59

T2

-0.20

0.10

0.13

0.27

-0.19

T3

1.00

1.12

-0.13

-0.02

0.41

p-valor

Loadings

Diferenças estatísticas entre os tratamentos foram encontradas nas estratégias de
alocação e metabolismo de nitrogênio foliar. De acordo com a Permanova, teste de
permutação de uma matriz de distância, os agrupamentos formados na PCA diferem entre
si (PERMANOVA, F =3,17, p = 0,001), com baixa porcentagem de classificação de R2
= 0,21. O baixo valor de R2 demonstra a heterogeneidade da distribuição dos dados.
As variáveis relacionadas a assimilação e ao metabolismo de nitrogênio foliar
avaliadas no presente estudo apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos.
Os valores médios estão na Tabela 16. Para a atividade da enzima nitrato redutase nas
folhas foi possível verificar diferenças significativas entre o tratamento do ambiente
sombreado com os tratamentos de maior disponibilidade de luz, com valores médios entre
5,00 e 6,49. Esses resultados sugerem que os indivíduos de B. excelsa adotaram
estratégias diferentes para a assimilação do nitrogênio de acordo com o ambiente de luz.
Os teores de aminoácidos nas folhas foram superiores nos tratamentos com maior
disponibilidade de luz e que foram fertilizados. Os menores valores foram encontrados
no T1, tratamento com maior disponibilidade de luz, mas sem fertilização, cerca de 49%
inferior ao T3. Para o conteúdo de proteínas nas folhas os resultados foram semelhantes,
com diferença estatística entre T3 e os demais tratamentos. Para prolina, foi possível

96

verificar diferença significativa apenas entre o T0 e T2, com os valores do tratamento
sombreado cerca de 37% menor.

Tabela 16. Metabolismo do nitrogênio (atividade da redutase do nitrato, teores de proteínas,
aminoácidos e prolina) em folhas de B. excelsa em plantio misto submetida a tratamentos de
desbaste e fertilização nitrogenada.

Tratamentos
Variáveis

p valor
T0

T1

T2

T3

Nitrato redutase

5,00±0,4 b

6,18±0,4 a

5,84±0,4 a

6,49±0,4 a

4.42e-05 ***

Proteínas

97,8±11,29 b

95,2±7,27 b

112±11,68 b

135±15,03 a

0,00010 ***

Aminoácidos

11,2±0,93 ab

9,14±1,54 b

12,6±1,32 a

13,6±1,91 a

0,00105 **

Prolina
0,505±0,09 b
0,536±0,09 ab
0,692±0,07 a
0,552±0,06 ab 0,01480 *
Médias seguidas pelas mesmas letras nas linhas não apresentam diferenças entre os tratamentos de acordo com a
ANOVA e teste posthoc Tukey (p < 0,05). Onde a glicose é apresentada em μmol glicose equivalente g-1 MS. Onde:
T0: controle, sem desbaste ou fertilização; T1: Realização do desbaste; T2: Desbaste + fertilização orgânica e T3:
Desbaste + fertilização orgânica + fertilização química.

5 DISCUSSÃO
5.1 Influência do desbaste e da fertilização no metabolismo do C em folhas de B. excelsa
Os estudos relacionados ao metabolismo do carbono, em particular, aos
carboidratos não estruturais são importantes para compreendermos as estratégias de
alocação de carbono das espécies florestais, sendo possível examinar o trade-offs entre as
taxas de assimilação e os processos demandantes dos fotoassimilados (Richardson et al.
2013, Guo et al. 2018, Signori-Müller et al 2021). Estudo recente de Signori-Müller et al
(2021) associa o entendimento do metabolismo do carbono às estratégias de fuga ao
estresse hídrico de espécies nativas na Amazônia, e afirmam a importância desse
conhecimento para melhor compreender as respostas da floresta à mudança climática.
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A síntese, acúmulo e uso dos carboidratos nas folhas são traços associados ao
aumento das taxas fotossintéticas e da demanda de energia metabólica pelas folhas
(Richardson et al 2013, Schimpl et al 2019). Amido, sacarose, glicose e frutose – os
açúcares não estruturais – têm papel fundamental na estrutura da planta como um todo e
no metabolismo vegetal (Hartmann e Trumbore 2016). Envolvidos em inúmeras respostas
a fatores de crescimento, por um lado, ou estressores em direção oposta, funcionam como
moléculas sinalizadoras na tradução de hormônios, atuando diretamente na expressão de
genes, contribuindo na manutenção da turgescência celular e na estabilização das
membranas celulares, mesmo com aumento da perda de água, pelo aumento das taxas de
transpiração (Richardson et al 2013, Hartmann e Trumbore 2016, Schimpl et al 2019).
Adicionalmente, os carboidratos são associados ao aumento do tecido paliçádico e massa
foliar específica (Lopes et al 2019).
O aumento no acúmulo de açúcares é fortemente relacionado à tolerância ao
estresse a alta irradiância e a deficiência hídrica (Schimpl et al 2019, Lopes et al 2019).
A regulação desses mecanismos está diretamente ligada à eficiência no uso dos recursos
disponíveis e desempenho fisiológicos, refletindo em diferentes estratégias de alocação
de nutrientes e biomassa em plantas de B. excelsa (Schimpl et al 2019, Lopes et al 2019,
Costa et al 2020).
O acúmulo de carboidratos define o crescimento e ganho de biomassa, mas
também é muito importante, a curto prazo, para a fuga de diferentes tipos de estresses.
No estresse por alta irradiância, os carboidratos podem como moléculas moduladoras na
síntese de hormônios, e são também relacionados à estabilização das membranas celulares
sendo crucial na aclimatação de plantas diante da variação de luz (Schmitz et al. 2014;
Lopes et al. 2019). Além disso, a tolerância ao déficit hídrico de B. excelsa pode ser
atribuída, em parte, à alocação de carboidratos por meio do aumento dos teores de
açúcares solúveis em detrimento dos teores de amido nas folhas, refletindo no ajuste
osmótico e na manutenção energética sob condições de baixa disponibilidade hídrica
(Silva et al. 2016; Schimpl et al. 2019, Signori-Müller et al. 2021).
A brusca alteração no ambiente de luz, promovida pelo tratamento de desbaste
pode causar estresse fisiológico das árvores, e o acúmulo de carboidratos nas folhas é um
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mecanismo eficiente de proteção do aparato fotossintético (Costa et al 2020). Entretanto,
a nutrição mineral adequada com nutrientes essenciais aos processos fisiológicos e
metabólicos das plantas pode reverter os quadros de estresse e influenciar no ajuste fino
do metabolismo do carbono (Ahmad 2019). Diante do exposto, é possível afirmar que os
tratamentos de desbaste e de fertilização nitrogenada aplicados ao plantio da B. excelsa
crescendo em consórcio com T. vulgaris representam a possibilidade de alterar o ambiente
de crescimento da espécie estudada e, por outro lado, as respostas da espécie aos
tratamentos suportam a hipótese original desta pesquisa, na medida em que, mesmo
confirmando-se a alta plasticidade da B. excelsa a mudança drástica no ambientes de luz
(após a prática de desbaste), a fertilização nitrogenada foi capaz de alterar o metabolismo
do carbono, refletindo-se em ganhos no desempenho fisiológico/metabólico (teores de
amido, açúcares solúveis e fenóis totais).
Amido
O amido é o principal carboidrato de reserva da planta. E sua produção e acúmulo
estão fortemente relacionados aos processos fisiológicos. Nossos resultados de teor de
amido nas folhas seguem a mesma sequência dos tratamentos com maiores taxas
fotossintéticas: T3 > T2 > T0 > T1. Isso porque as maiores taxas fotossintéticas dos
indivíduos refletem na maior produção e acúmulo de amido nas folhas (MartínezVilalta et al. 2016). Dessa forma, assim como as trocas gasosas foram influenciadas pela
alteração do ambiente de luz e pela fertilização nitrogenada, os teores de amido foliares
também foram ajustados.
Os resultados encontrados no presente estudo são corroborados pelos encontrados
por Silva et al. (2021) que observaram valores 4,4 superiores de amido nas folhas de B.
excelsa, no ambiente de maior disponibilidade de luz. O acúmulo de grânulos de amido é
associado a mecanismos de fotoproteção dos fotossistemas e para o ajuste osmótico das
folhas. Schimpl et al (2019) observou que o acúmulo de amido nas folhas de B. excelsa
poderia estar relacionado a uma adaptação a estresse hídrico e ao ajuste nutricional da
espécie.
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Açúcares solúveis
O balanço entre amido e açúcares solúveis dependem fortemente da assimilação
de CO2, da capacidade de armazenamento e da demanda dos órgãos dreno (Taiz et al
2017). Por estar correlacionado com os mecanismos de regulação fisiológica e
metabólica, é fortemente influenciado pelo ambiente em que as plantas estão inseridas
(Signori-Müller et al 2021). Os açúcares solúveis têm papel chave no metabolismo celular
e na estrutura dos vegetais, estando relacionados a mecanismos de sinalização de defesa
ao estresse. E quando consideramos as alterações no ambiente de luz e na disponibilidade
de água, esses açúcares são agentes reguladores das taxas fotossintéticas, por meio da
sinalização da produção das ERO’s, ajuste do turgor celular e proteção contra danos às
membranas (Deslauriers et al 2014, Ghosh et al. 2021).
Nossos resultados não apresentaram diferenças estatisticamente significantes para
os teores de açúcares solúveis nas folhas de B. excelsa nos diferentes tratamentos de luz
e fertilização. Entretanto, é possível verificar que T3 apresentou maior valor para glicose,
T2 para frutose e T1 para sacarose. Enquanto T0 apresentou os menores valores para
todas as variáveis. Assim como encontrados em dados da literatura, observamos que
enquanto o teor de amido era maior nas plantas sem estresse, os açúcares solúveis eram
mais acumulados nas plantas estressadas, no nosso caso pela alteração do ambiente de luz
(Schimpl et al 2019, Signori-Müller et al 2021). Sendo possível verificar que houve uma
mobilização de reservas de amido para açúcares solúveis nas folhas como mecanismo da
espécie para fotoproteção dos indivíduos sob estresse lumínico do T1, principalmente
sacarose.
A glicose, produto primário da fotossíntese, e frutose são solutos fortemente
relacionados ao ajuste osmótico de árvores, com destaque para as respostas de controle
estomático e contra o estresse hídrico. Estão fortemente correlacionadas com as taxas
fotossintéticas e são comumente utilizadas para a respiração e síntese de outros compostos
(Hartmann e Trumbore 2016). Conforme se aumenta o processo de estresse, ocorre maior
acúmulo desses açúcares (Kozlowski e Pallardy 2002). Por isso foi possível observar
maiores valores nos tratamentos de maior intensidade luminosa. Os valores de glicose
encontrados são contrários aos observados por Silva et al. (2021) em plantio de
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enriquecimento, onde os indivíduos de B. excelsa apresentaram maiores valores de
glicose no sub-bosque. Com teores médios de glicose iguais a 8,65 e 6,70 µg mg-1 MS no
sub-bosque e nas clareiras, respectivamente (Silva et al 2021). O mesmo ocorreu com os
dados de teor de frutose nas folhas, onde Silva et al (2021) também encontraram valores
superiores no sub-bosque, em comparação a clareira, nos indivíduos de B. excelsa.
A sacarose é um dissacarídeo produzido no citosol e transportada pelo floema
para fornecer energia para os órgãos dreno (Dietze et al 2014), e que desempenha papel
chave na via metabólica síntese de polissacarídeos (Júnior et al 2021). Sendo fundamental
no processo de sinalização da partição de carbono entre os tecidos vegetais (Taiz et al
2017). O acúmulo de sacarose é fortemente relacionado ao estresse, sendo possível
observar maiores valores de sacarose nas folhas de B. excelsa quando submetida ao
estresse hídrico (Silva et al 2016). Isso explica o fato de termos encontrado maiores
valores de sacarose para o T1, tratamento sobre estresse lumínico e na ausência de
fertilização.
Ao comparar o tratamento controle – sombreado e não fertilizado – com o T1, é
possível verificar que o T0 apresentou valores cerca de 65% inferiores, demonstrando que
T0 não estava sob estresse. E quando fazemos esse exercício de comparação entre T1 e
os tratamentos de desbaste e fertilização, é possível perceber que esses tratamentos foram
importantes na regulação e fuga ao estresse pelo aumento da irradiância. Nossos dados
são corroborados pelos valores encontrados por Silva et al (2021), superiores em
aproximadamente 37% nas clareiras em comparação ao sub-bosque.
Fenóis
Os compostos fenólicos realizam diversas funções no desenvolvimento vegetal,
podendo ser dos grupos dos flavonoides, taninos, ligninas, ácidos fenólicos e cumarinas.
Em estudo recente, B. excelsa se destacou entre outras espécies nativas pelos maiores
teores de fenóis totais, especialmente taninos, em plantio de enriquecimento na Amazônia
Central (Silva et al 2020). Os autores mencionam que o alto investimento na produção
foliar, justificado pelo lento processo de troca de folhas, pode explicar os altos teores de
fenóis totais em B. excelsa (Silva et al 2020).
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Os valores encontrados no presente estudo variam entre 43,1 e 63,5 μmol g-1 MS
para os teores de fenóis totais nas folhas de B. excelsa em plantio misto. Com maiores
valores de acordo com a sequência de T3 > T0 > T2 > T1, onde foi possível observar
diferença significativa entre T3 e T1 e T3 e T2. O aumento na concentração desses
compostos nas folhas está relacionado à taxa fotossintética líquida dos indivíduos, que
atua na biossíntese de produtos intermediários para sua síntese. Além disso, no
metabolismo vegetal os grupos fenólicos são associados à constituição da parede celular,
à regulação do transporte de auxina e à ação antioxidante – agindo na eliminação das
EROs e atuando na fuga ao estresse (Hasanuzzaman et al 2019).
Os dados apresentados são próximos aos valores de fenóis totais encontrados nas
folhas de plantas jovens de B. excelsa em plantio de enriquecimento na Amazônia Central.
Onde os valores para a clareira e sub-bosque, foram iguais a 69 e 74 µg mg-1 MS
respectivamente, mas sem diferenças significativas para os ambientes contrastantes de luz
(Silva et al. 2021). E demonstram que os tratamentos de fertilização foram importantes
para as respostas de regulação metabólica nas folhas de B. excelsa, quando submetida ao
estresse pela brusca alteração do ambiente de luz.

5.2 Influência do desbaste e da fertilização no metabolismo do N em folhas de B. excelsa
O nitrogênio é um nutriente essencial ao metabolismo e crescimento vegetativo e
compões entre 1 e 5% da matéria seca das plantas (Pasquini e Santiago 2012; PereiraSilva et al. 2012). Ele é o protagonista na síntese de aminoácidos, proteínas, enzimas,
ácidos nucléicos e muitos compostos relacionados à fotossíntese, como os pigmentos
fotossintetizantes, os carreadores de elétrons e a Rubisco (Evans, 1989, Raven et al. 2007,
Pasquini e Santiago 2012). Dessa forma, entre os fertilizantes mais utilizados no mundo
para o cultivo de plantas estão os fertilizantes nitrogenados. O metabolismo fotossintético
do nitrogênio está relacionado a eficiência no uso desse nutriente ora para síntese de
compostos associados à captação de luz ora para a síntese de proteínas para a etapa da
carboxilação (Dusenge et al. 2015).
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No processo fotossintético parte do nitrogênio foliar é alocado para síntese de
proteínas e de pigmentos cloroplastídicos que participam do processo de captura de
energia, sendo parte, por exemplo, dos complexos-antena, estruturas envolvidas com a
cadeia transportadora de elétrons e com a fixação de carbono (Eichelmann et al. 2005;
Salomon et al. 2013). Como observado a partir da PCA o PC1 está relacionado
principalmente ao uso do nitrogênio foliar para síntese proteica. Enquanto o PC2 está
relacionado a assimilação e uso do nitrogênio foliar para as taxas assimilatórias de
carbono. Dessa forma, por meio dos loadings, é possível observar que T3 está
positivamente relacionado com ao PC1 e PC2, enquanto T0 está negativamente associado
ao PC2. A separação desses agrupamentos é importante para compreendermos as
respostas dos indivíduos sob os tratamentos de desbaste e fertilização no metabolismo do
nitrogênio nos indivíduos de B. excelsa.
Enquanto os indivíduos sob desbaste e fertilização química combinada com
orgânica se sobressaíram na síntese proteica e na eficiência do uso do nitrogênio para
aumentar as taxas fotossintéticas, o tratamento controle investiu menos na síntese de
compostos relacionados aos processos fotossintéticos.

Nitrato redutase
A disponibilidade de luz e tolerância das espécies aos ambientes de luz, somado
com a disponibilidade de nutrientes determinam a absorção, transporte e assimilação de
nitrogênio (Dusenge et al. 2015). A enzima citosólica nitrato redutase (NR, EC 1.6.6.1) é
protagonista na rota de assimilação do nitrogênio inorgânico. Sendo o nitrato é a principal
forma deste nutriente disponível nos solos e a nitrato redutase a primeira enzima do
processo de redução do nitrogênio nas plantas (Oliveira 2005, Dovis et al 2014).
A partir da análise da atividade da enzima nitrato redutase nas folhas é possível
avaliar parte do processo metabólico do nitrogênio nas plantas (Lima et al. 2015). E por
meio na avaliação da dinâmica do nitrogênio é possível compreender de que forma as
plantas respondem aos fatores de estresse nos plantios florestais (Aidar et al. 2003).
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Foi possível verificar diferenças significativas entre o tratamento do ambiente
sombreado com os tratamentos de maior disponibilidade de luz. Assim, os resultados
sugerem que os indivíduos de B. excelsa adotaram estratégias diferentes para a
assimilação do nitrogênio de acordo com o ambiente de luz. Com destaque para os
indivíduos nos tratamentos sob fertilização química e orgânica. Isso se deve ao fato de a
atividade dessa enzima ser determinada, entre outras questões, pela disponibilidade de
luz, de CO2 e de nitrato na solução do solo (Dovis et al 2014). Além disso, a maior
atividade da enzima apresenta correlação com o suprimento adequado de nutrientes e com
maiores taxas fotossintéticas (Correia et al 2005, Dovis et al 2014).
Proteínas
As proteínas são compostas de aminoácidos que assumem diversas funções
celulares, incluindo a função de catalização de reações, estrutura e plasticidade dos
tecidos vegetais (Taiz et al 2017). A biossíntese dessas moléculas está correlacionada aos
teores de enzimas nas células e aos mecanismos metabólicos de aclimatação das espécies
às condições ambientais (Hasanuzzaman et al 2019). Por sua vez, as alterações ambientais
e os estresses abióticos, como o excesso de irradiância, podem levar a desnaturação de
uma diversidade de proteínas nas células, reduzindo a capacidade produtiva das árvores
(Estravis-Barcala et al 2020).
Em contrapartida, as plantas desenvolveram mecanismos de reversão de danos ao
estresse relacionado à síntese de novas proteínas estabilizadoras, para proteção de
compostos metabólicos contra esses fatores de estresses (Hasanuzzaman et al 2019, Chi
et al. 2019, Estravis-Barcala et al 2020, Lai et al 2020). Ainda, algumas proteínas
especializadas, que podem sofrer reações redox reversíveis, se adaptando ao estado redox
celular, atuam na detecção e sinalização das EROs (Estravis-Barcala et al 2020). Dessa
forma, ao passo que as proteínas podem ser degradadas diante o estresse pelo excesso de
irradiância, proteínas de outros grupos podem ser sintetizadas em maiores quantidades
pelo fornecimento adequado de nutrientes e pela eficiência na alocação desses compostos
das espécies, atuando na proteção ao estresse (Chi et al 2019, Estravis-Barcala et al 2020).
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Os maiores conteúdos de proteínas nas folhas de B. excelsa foram encontrados
nos tratamentos fertilizados sob desbaste, respeitando a seguinte ordem: T3 > T2 > T0 >
T1. Esses resultados reforçam a importância da fertilização nitrogenada combinada a
prática de desbaste para favorecer o processo de aclimatação da espécie diante da brusca
alteração do microclima e da disponibilidade de luz. Nesse sentido, o fornecimento
adequado de nitrogênio pode direcionar a alocação desse nutriente essencial para a síntese
de compostos proteicos que atuam tanto na captura de energia, compondo o aparato
fotossintético, quanto na assimilação de carbono, por meio das proteínas da etapa de
fixação, e ainda na síntese de compostos antioxidantes (Eichelmann et al. 2005; Salomon
et al. 2013, Taiz et al 2017).
Aminoácidos
Os aminoácidos são compostos formados de um grupo carboxila e uma amina, e
apresentam papel estrutural e enzimático, atuam no transporte de solutos e na defesa aos
fatores de estresse bióticos e abióticos, desempenhando papel fundamental no
metabolismo vegetal (Wu et al., 2016, Taiz et al 2017, Hasanuzzaman et al 2019). Os
aminoácidos atuam como moléculas reguladoras e sinalizadoras de vários processos
metabólicos relacionados ao crescimento e a adaptabilidade das plantas (Hasanuzzaman
et al 2019).
No presente trabalho, observamos os maiores valores de aminoácidos nas folhas
dos indivíduos sob desbaste com fertilização, com os menores valores encontrados para
T1. Esses dados reforçam nossa hipótese de que a brusca alteração do ambiente de luz e,
consequentemente do microclima do plantio, causou um quadro de estresse nos
indivíduos de B. excelsa. Esse quadro de estresse foi revertido pela nutrição mineral com
os resíduos vegetais e sulfato de amônio. Dessa forma, é possível verificar que a nutrição
influenciou na expressão de enzimas capazes de conter os danos causados pelas EROs e
reverter o quadro de estresse das plantas (Estravis-Barcala 2020).
Prolina
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A adaptação das plantas as variações edafoclimáticas influenciam o ajuste dos
mecanismos de síntese e acúmulo de componentes orgânicos, como a prolina (Hayat et al
2012). A prolina é um aminoácido proteinogênico que atua como osmólito, componente
da parede celular, carreador de elétrons, e na estabilização de membranas e é sintetizada
a partir do glutamato (Sharma e Dietz, 2006, Hayat et al 2012).
O aumento nos teores de prolina estão relacionados a eficiência do ajuste osmótico
e na manutenção da homeostase dos nutrientes, e frequentemente à fuga ao estresse
(Sharma e Dietz, 2006, Aranjuelo et al. 2011, Hasanuzzaman et al 2019). Incluindo o
estresse lumínico, pois atua na defesa antioxidante com a degradação das EROs (Hayat
et al 2012, Hasanuzzaman et al 2019).
Os maiores valores de prolina no presente estudo foram encontrados nos
tratamentos de maior disponibilidade de luz, os tratamentos de desbaste. Reforçando que
B. excelsa é eficiente em ajustar sua atividade metabólica, relacionada a síntese desses
compostos, para reversão do quadro de estresse lumínico. Sobretudo, a fertilização
nitrogenada favoreceu a síntese de prolina, aumentando a tolerância da espécie à
modificação do ambiente de luz (Hayat et al 2012).

6 CONCLUSÕES
Os tratamentos de desbaste e fertilização influenciaram no teor dos osmólitos e
compostos importantes para a manutenção da produtividade da espécie. B. excelsa é uma
espécie eficiente em ajustar seu metabolismo do carbono e do nitrogênio nas folhas sobre
estresse lumínico. O tratamento de fertilização tornou as respostas nos ajustes
metabólicos rápidas e mais eficientes, refletindo no melhor desempenho fisiológico da
espécie em campo.
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CONCLUSÕES GERAIS
Estudar as respostas ecofisiológicas e relacionadas ao metabolismo das árvores
em plantios submetidos a intervenções silviculturais, como a prática de desbaste e
fertilização, nos fornece informações relevantes sobre o tempo e magnitude de resposta
das espécies, subsidiando a tomada de decisão sobre a intensidade e momento adequado
para realização dessa intervenção silvicultural no manejo de plantios florestais mistos.
B. excelsa se destaca pela plasticidade e rápidas respostas de reversão de danos
frente ao estresse lumínico. O ajuste do aparato fotossintético e do metabolismo do
carbono e do nitrogênio diante das intervenções silviculturais conferem a espécie grande
destaque no cenário silvicultural da região Amazônica.
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