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RESUMO 

 

O bioma Caatinga vem sendo explorado de forma acelerada nos últimos anos devido 

principalmente ao consumo de lenha nativa para fins domésticos e industriais. O conhecimento, 

quanto à exportação e ciclagem de nutrientes, morfologia e química dos horizontes orgânicos, 

as relações do povoamento florestal com o ambiente, a produção de biomassa, tanto acima como 

abaixo do solo, são necessários para entender o comportamento das espécies e suas inter-

relações com os demais componentes. Assim, conhecer o sistema radicular, sobretudo, o 

comportamento das raízes finas em diferentes condições, é importante para entender o 

comportamento fisiológico da parte aérea, principalmente no que diz respeito à nutrição mineral 

e ao balanço hídrico da árvore. A Acacia mangium e Mimosa caesalpiniifolia Benth são 

espécies que se desenvolvem bem em solos pobres, apresentam rápido crescimento e são muito 

utilizadas na recuperação de áreas degradadas. Com isso, objetivou-se estudar o crescimento e 

a distribuição das raízes finas de acácia (Acacia mangium) e sabiá (Mimosa caesalpiniifolia 

Benth.), submetidas a dois sistemas de manejo do solo, com 12 e 48 meses de idade. O 

delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com dois sistemas de manejo do solo (A= 

menos intensivo e B= mais intensivo) e quatro repetições considerando três posições (L- linha, 

E-entrelinha e D-diagonal) e três profundidades (0-20, 20-40, 40-60) de coleta. Em ambos os 

tratamentos e nas duas espécies a maior densidade de raízes finas encontraram-se na camada 

superficial do solo (0 a 20 cm), tendendo a reduzir com a profundidade aos 12 e 48 meses de 

idade na acácia e no sabiá. A adição de esterco bovino, superfosfato triplo, calcário e a 

realização dos sulcos favoreceram a produção e distribuição vertical de raízes finas nos 

primeiros 12 meses de idade da acácia; já aos 48 meses de idade, na acácia, o crescimento 

radicular foi semelhante nos dois sistemas de cultivo, tanto o mais intensivo como o menos 

intensivo e o sabiá não respondeu positivamente ao sistema de manejo do solo mais intensivo. 

Palavras Chaves: Acácia, sabiá, raízes finas, silvicultura. 
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ABSTRACT 

The Caatinga biome has been explored in an accelerated way in the last years especially due to 

the native wood consumption for domestic and industrial purposes. Knowledge regarding the 

exportation and cycling of nutrients, morphology and chemistry of organic horizons, stand 

relationships with the environment, biomass production both above and below the soil is 

necessary in order to understand the species behavior and its interrelationships with the other 

natural elements. Thus, knowing the root system, especially the behavior of the fine roots in 

different conditions, is important to understand the physiological behavior of the aerial part, 

mainly with respect to mineral nutrition and the hydric balance of the tree. Acacia mangium 

and Mimosa caesalpiniifolia Bent. are species which develop well on poor soils, have rapid 

growing and are widely used in the recovery of degraded areas. Under this perspective, this 

study aimed to verify the growth and distribution of fine roots of acacia (Acacia mangium) and 

sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Bent.), subjected to two soil management systems. The 

experimental design used randomized blocks with two soil management systems (A= less 

intensive and B= more intensive) and four replications considering three positions (L-line, E-

interlining and D-diagonal) and three depths (0-20, 20-40, 40-60). In both treatments and in 

both species the highest density of fine roots was found in the superficial layer of the soil (0 to 

20 cm), tending to reduce with depth at 12 months of acacia and sabiá and at 48 months of 

acacia age. The addition of bovine manure, triple superphosphate, limestone and the 

implementation of the furrows favored the production and vertical distribution of fine roots for 

the first 12 months of age in both species. At 48 months of acacia age, root growth was similar 

in the two cultivation methods, both the more and the less intensive ones, and the sabiá did not 

respond positively to the more intensive soil management system. 

 

Keywords: Acacia, sabiá, fine roots, silviculture. 
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INTRODUÇÃO GERAL  

 

A degradação do bioma caatinga, devido à exploração desordenada dos recursos 

florestais, principalmente para a produção de lenha e carvão vegetal, vem causando grandes 

impactos no solo e colocando em risco o desenvolvimento de diversas espécies florestais 

nativas (MMA, 2016; MOREIRA et al., 2006), alternativas para aumentar a disponibilidade de 

matéria prima, como a introdução de técnicas de manejo do solo e a implantação de espécies 

tanto nativas como exóticas, que se desenvolvem bem nas condições de clima do bioma, vem 

sendo utilizadas visando à sustentação da demanda para geração de energia. 

Dentre as espécies exóticas introduzidas no Brasil, a Acacia mangium é uma espécie 

que tem apresentado significativa capacidade de adaptações às condições edafoclimáticas 

brasileiras (BALIEIRO et al., 2004; ROSSI et al., 2003). É uma leguminosa que apresenta 

rápido crescimento e se desenvolve bem em solos degradados, ácidos, com baixa 

disponibilidade de nutrientes (IPEF, 2016; CIPRIANI, et al., 2013, GARAY et al., 2003).  

A espécie vem sendo utilizada em plantações comerciais devido ao seu poder de fixação 

de N atmosférico e a simbiose com fungos micorrízicos, o que facilita seu estabelecimento em 

solos pobres em nutrientes e matéria orgânica (IPEF, 2016; GARAY et al., 2003). 

A Mimosa caesalpiniifolia Benth., é uma espécie nativa bastante usada para o 

reflorestamento de áreas degradadas, apresenta bom desenvolvimento em solos pobres com 

baixa disponibilidade de nutrientes, com precipitações variando de 600 a 1.000mm. É uma 

árvore de pequeno porte, muito utilizada no nordeste brasileiro para produção de mourões, 

estacas, lenha e carvão (RIBEIRO, et al., 2008; BARBOSA et al., 2008; BARRETO et al., 

2010). 

O manejo do solo é uma prática que, em alguns casos, torna-se necessário realizar o 

desmatamento e o revolvimento do solo, para melhorar a camada superficial e deixar o solo 

com melhores condições, principalmente no caso de ser uma área com históricos de usos 

anteriores uma forma de preparo inicial que é utilizado para criar condições para favorecer o 

crescimento e desenvolvimento das plantas tanto acima como abaixo do solo (ANJOS et al., 

2010). 

Esse manejo tem como objetivo melhorar as condições para favorecer o crescimento e 

desenvolvimento das plantas tanto acima como abaixo do solo, pois abaixo do solo se encontra 

o sistema radicular, que é o órgão responsável pela fixação dos vegetais no solo e pela absorção 

de água e elementos essenciais. As práticas de manejo têm reflexo direto na distribuição das 
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raízes ao longo do perfil, permitindo maior ou menor exploração do sistema, melhor absorção 

de água e aquisição de nutrientes pelas plantas (KOHN et al., 2016). 

O conhecimento quanto à exportação e ciclagem de nutrientes, morfologia e química 

dos horizontes orgânicos, as relações do povoamento com o ambiente, a produção de biomassa, 

tanto acima como abaixo do solo, é necessário para entender o comportamento da espécie e 

suas inter-relações com os demais elementos naturais. O fator produtivo está intimamente 

ligado à eficiência na aquisição e utilização de recursos do ambiente, sendo as raízes finas 

responsáveis pelo sistema de aquisição de água e nutrientes do solo. São elas responsáveis por 

aproximadamente 40% da produção primária liquida total, fornecendo água e nutrientes para a 

biomassa acima do solo (LOPES et al., 2013; ROSADO et al., 2011; FU, et al.,2015). 

Com isso, o conhecimento do sistema radicular é imprescindível como fonte de 

subsídios para explicar processos ecofisiológicos básicos, principalmente relacionados com a 

nutrição mineral e balanço hídrico das árvores (GONÇALVES & MELLO, 2005; MARTINS 

et, al.; 2004). 

Os estudos sobre o sistema radicular são indispensáveis na concepção do planejamento 

de sistemas de manejo que visem à otimização da produtividade florestal (BONI et al., 2008). 

As raízes são necessárias para maximizar o aproveitamento de água e nutrientes, elementos 

essenciais à vida vegetal (COSTA, et al., 2015) 

O desenvolvimento das raízes é um processo muito complexo, controlado por 

características inerentes a planta, fertilidade, densidade, disponibilidade de oxigênio, textura, 

temperatura, a acidez, a toxidez e o excesso ou deficiência de nutrientes no solo e também pelas 

circunstâncias em que a espécie se desenvolve, tais como: competição e espaçamento entre 

árvores (LOPES et al., 2013; WITSCHORECK, et al.,2003; GONÇALVES & MELLO, 2000). 

As raízes não recebiam atenção em relação a estudos até recentemente, principalmente 

pela dificuldade por se encontrarem aterradas e difíceis de realizar coletas de amostras. Nos 

últimos anos, os estudos visando entender as interações solo-raiz vêm ganhando destaque 

(CARDUCCI et. al., 2014). 

Os estudos dessa natureza, realizados com árvores, são feitos em maior parte com 

florestas de Eucalipto. Porém, os resultados variam de espécie para espécie.  Assim, é 

necessário a ampliação desses estudos para as demais espécies, como as que apresentam 

potencial de produção no semiárido.  

O desenvolvimento desse trabalho se deu pela necessidade de estudos que pudessem 

subsidiar o planejamento e as práticas de manejo do solo, visando à exploração sustentável de 
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determinadas áreas. O conhecimento do desenvolvimento radicular das espécies exóticas e 

nativas, contribui no momento de tomada de decisão de quais práticas de manejo adotar. 

 A dissertação está dívida em dois capítulos, os quais compõem artigos científicos 

produzidos através de trabalhos realizados com as espécies acácia (Acacia mangium Willd.) e 

sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia Benth.), utilizando-se de diferentes sistemas de manejo do 

solo. 

 O primeiro capítulo intitulado “Crescimento e distribuição de raízes finas de acácia 

(Acacia mangium Willd.) Submetida a dois sistemas de manejo” teve como objetivo estudar o 

crescimento e a distribuição das raízes finas de acácia (Acacia mangium Willd) com 12 e 48 

meses de idade, submetida a dois sistemas de manejo do solo, em Macaíba- RN. 

O segundo capítulo intitulado “Crescimento e distribuição de raízes finas de sabiá 

(Mimosa caesalpiniaefolia Benth.), submetida a dois sistemas de manejo”. Teve como objetivo 

estudar o crescimento e a distribuição das raízes finas de sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia 

Benth.) com 12 e 48 meses de idade, submetida a dois sistemas de manejo do solo, em Macaíba- 

RN. 
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GROWTH AND DISTRIBUTION OF FINE ROOTS OF Acacia mangium Willd 

UNDER TWO FARMING SYSTEMS 

ABSTRACT 

Knowledge about the root system, especially the behavior of the fine roots in different 

management conditions, is important to understand the physiological behavior of the aerial part 

of the tree. Acacia mangium has been used for forestation and reforestation due to its rapid 

growth and good development in soils with low water and nutritional availability. The objective 

of this study was to study the growth and distribution of fine roots of Acacia mangium under 

two farming methods after 12 and 48 months of age. The experimental design was a randomized 

block design with two cultivation methods (A = less intensive and B = more intensive) and four 

replicates considering three positions (L-row, E-between the rows and D-diagonal) and three 

depths (0- 20, 20-40, 40-60). In both treatments the highest density of fine roots was found in 

the superficial layer of the soil (0 to 20 cm), tending to reduce with depth from 12 months to 48 

months of age. The addition of bovine manure, triple superphosphate, limestone and the 

performance of the furrows did not favor the production and vertical distribution of fine roots. 

Keywords: Soil management, Reforestation, Fast growth species 

CRESCIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE RAÍZES FINAS DE Acacia manguim 

SUBMETIDA A DOIS SISTEMAS DE MANEJO 

RESUMO 

Conhecer o sistema radicular, sobretudo, o comportamento das raízes finas em diferentes 

condições de manejo, é importante para entender o comportamento fisiológico da parte aérea, 

principalmente no que diz respeito à nutrição da árvore. A Acacia mangium vem sendo utilizada 

em florestamentos e reflorestamentos por seu rápido crescimento e por apresentar bom 

desenvolvimento em solos com baixa disponibilidade nutricional e sujeitos a déficit hídrico. O 

objetivo do trabalho foi estudar o crescimento e a distribuição das raízes finas de acácia (Acacia 

mangium) com 12 e 48 meses de idade, submetida a dois sistemas de manejo do solo. O 

delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com dois sistemas de cultivo (A= menos 

intensivo e B= mais intensivo) e quatro repetições considerando três posições (L- linha, E-

entrelinha e D-diagonal) e três profundidades (0-20, 20-40, 40-60) de coleta. Em ambos os 

tratamentos a maior densidade de raízes finas encontrou-se na camada superficial do solo (0 a 

20 cm), tendendo a reduzir com a profundidade. O manejo do solo A (menos intensivo) 
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influenciou positivamente o comprimento, área superficial, ARE e IAR, apenas para os 12 

meses de idade. Para a massa seca, o manejo do B (mais intensivo), foi responsável pela maior 

média, somente aos 48 meses de idade.  

Palavras-chave: Manejo de solo. Reflorestamento. Espécies de rápido crescimento. 

INTRODUÇÃO  

 O avanço da degradação e da desertificação no bioma Caatinga vem gerando grandes 

preocupações nos últimos anos e, devido a isso, os ambientalistas têm procurado desenvolver 

projetos e ações para a conservação e recuperação dos ambientes que foram degradados. Um 

dos principais pontos adotados para recuperação do bioma Caatinga é o manejo do solo e a 

introdução de espécies nativas e exóticas que apresentem bom desenvolvimento nas condições 

de solo e clima da região. 

 Dentre as espécies exóticas com potencial para recuperação de solos degradados, a 

Acacia mangium Willd foi introduzida no Brasil em virtude de seu rápido crescimento e por 

apresentar bom desenvolvimento em solos com baixa disponibilidade hídrica e nutricional 

(IPEF, 2016; OLIVEIRA, 2015; GARAY et al., 2003). A espécie tem potencial para plantio e 

propagação no Nordeste brasileiro. Isso se dá em virtude da mesma produzir biomassa sob 

condições adversas contribuindo para recuperação gradativa da matéria orgânica do 

ecossistema, aumentando o conteúdo de nutrientes acumulados e, também, as trocas na 

ciclagem entre os diferentes compartimentos do ecossistema florestal (POLETTO et al., 2006). 

 O manejo do solo tem como objetivo melhorar as condições para favorecer o 

crescimento e desenvolvimento das plantas, tanto acima como abaixo do solo. Abaixo do solo 

se encontra o sistema radicular, que é o órgão responsável pela fixação dos vegetais no solo e 

pela absorção de água e elementos essenciais. Os sistemas de manejo realizados no solo têm 

reflexo direto na distribuição das raízes ao longo do perfil, permitindo maior ou menor 

exploração do sistema, melhor absorção de água e aquisição de nutrientes pelas plantas. 

Conforme a arquitetura das raízes, o sistema radicular tende a atingir camadas mais profundas 

do solo ou concentrar-se na superfície (KOHN et al., 2016). 

Várias características do solo e também, as diferentes formas de preparo e manejo, afetam 

o desenvolvimento radicular. Dentre essas formas podem-se destacar a diminuição da 

porosidade devido ao adensamento natural formado por processos pedogenéticos ou por 

compactação devido ao manejo, a toxidade de alguns elementos químicos, a falta de nutrientes 

e o excesso de água (SCHUMACHER, et al.,2003).  
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O conhecimento das características de crescimento e distribuição do sistema radicular 

auxiliam na definição de práticas de preparo de solo e fertilização (local e época de aplicação), 

sendo fundamental para o entendimento e avaliação da magnitude de processos ecofisiológicos 

básicos, principalmente aqueles relacionados com a nutrição mineral e o balanço hídrico das 

árvores (GONÇALVES e MELLO, 2005; MARTINS et, al.; 2004). Apesar disto, existe pouca 

informação a respeito dos efeitos do manejo do solo sobre o crescimento radicular e, 

consequentemente, sobre o potencial produtivo de determinada espécie florestal (MELLO IVO 

e MIELNICZUK, 1999). 

Considerando a importância de se conhecer o sistema radicular das espécies florestais, 

objetivou-se estudar o crescimento e a distribuição das raízes finas de acácia (Acacia mangium 

Willd) com 12 e 48 meses de idade, submetida a dois sistemas de manejo do solo, em Macaíba- 

RN. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 O presente experimento foi conduzido na Área de Experimentação Florestal da Escola 

Agrícola de Jundiaí (EAJ), Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

(UAECIA), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), campus Macaíba – RN 

e no Laboratório de Compostagem desta mesma unidade. 

O experimento foi implantado na Área de Experimentação Florestal (AEF) em um 

Latossolo Amarelo, com textura arenosa e topografia plana (BELTRÃO et al., 1975). Com 

clima entre a transição As e BSw, segundo a classificação de Köppern, com temperatura média 

ao longo do ano de 27 °C, sendo máxima de 32°C e mínima de 21°C com estação chuvosa de 

outono a inverno. A região apresenta precipitação pluviométrica que varia de 800 a 1200 mm 

por ano caracterizado como clima sub-úmido (IDEMA, 2016; CESTARO e SOARES, 2004). 

 Os tratamentos foram constituídos por dois sistemas de manejo do solo, A = menos 

intensivo e B = mais intensivo (Tabela 1). O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, 

foram plantadas aleatoriamente 4 parcelas de 576 m², com espaçamento entre plantas de 3,0 m 

x 3,0 m, sendo 64 plantas por parcela e uma parcela útil de 36 plantas, sendo 28 de bordadura. 

A implantação e tratos culturais foram realizados de acordo com a metodologia descrita por 

NOBREGA, (2014). 
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Tabela 1. Sistemas de manejo do solo utilizados no plantio da Acacia mangium 

DESCRIÇÃO 
SISTEMA DE MANEJO 

A B 

Gradagem cruzada X X 

Sulcos (40 cm x 70 cm)  X 

Esterco Bovino (4,0 t /ha) 

Superfosfato triplo (P2O5 – 146,0 kg/ ha)  
 X 

X 

Covas (20 cm x 15 cm)  X X 

NPK (6-30-6) (100 g/planta)  X X 

Aplicação de Calcário (2,0 t/ ha)   X 

A: Menos intensivo e B: Mais intensivo. 

  

As coletas de raízes finas foram realizadas aos 12 e 48 meses de idade após o plantio onde 

se selecionou uma planta de porte médio, da bordadura de cada parcela, tomando-se como base 

o DAP (diâmetro a altura do peito) e H (altura) médios das plantas vivas na parcela útil. O DAP 

médio foi considerado como sendo o diâmetro correspondente ao da área seccional média do 

povoamento (Equação 1). O diâmetro do fuste aos 12 meses de idade foi medido com 

paquímetro digital de 15 centímetros (cm), graduado em milímetros (mm) e a altura foi medida 

com régua de 4,0 metros, graduada em centímetros (cm). Aos 48 meses de idade a 

circunferência do fuste foi medida com fita métrica graduada em (cm) e a altura foi medida 

com uma vara graduada de 6,0 m. 

 

𝐷𝐴𝑃𝑚é𝑑𝑖𝑜=√(Σ𝐷𝐴𝑃²/𝑛𝑖)                                                                                               (1)                                                                                                

Onde:  

ΣDAP – Somatório dos Diâmetros à Altura do Peito; 

 ni – Número de indivíduos vivos. 

As amostras foram coletadas em um quarto da área útil de cada planta média, com um 

trado tipo sonda, na linha do sulco (L), na entrelinha (E) e na diagonal (D), com distâncias, a 

partir da base da planta de 0,50 m, 1,0 m e 1,5 m. Para coleta das raízes finas (Ø ≤ 2 mm) 

realizou-se a extração do solo e raízes, com três amostras em cada ponto, nas profundidades de 

0-20, 20-40 e 40-60 cm (Figura 1). 
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Figura 1. Direções de coleta das amostras – linha (L), entrelinha (E) e diagonal (D), distâncias 

em relação à base da planta (B); e dimensões das amostras (0-20 cm, 20-40 cm e 40-60 cm). 

 

Posteriormente, as amostras foram acondicionadas em sacos plásticos. O solo de cada 

unidade amostral foi peneirado e as raízes foram separadas manualmente da massa de solo. As 

amostras foram lavadas em água corrente, utilizando-se peneiras com diferentes aberturas (de 

0,5 mm a 1,19 mm). Depois de lavadas, as raízes foram colocadas em recipientes plásticos de 

fundo branco com água e, com ajuda de pinças, deu-se início à seleção das raízes finas vivas 

conforme descrito por Hertel et al. (2003). Papéis toalha foram utilizados para a retirada do 

excesso de água das raízes finas antes do armazenamento em envelopes de plástico. Todas as 

raízes finas, separadas, foram colocadas em saquinhos de plástico identificados de acordo com 

o bloco, a posição de amostragem e a profundidade, e foram armazenadas para conservação na 

geladeira.  

Para a determinação do comprimento e área superficial radicular, as amostras de raízes 

foram digitalizadas em scanner HP Deskjet 2540 series (200 dpi), em seguida, as imagens foram 

processadas utilizando-se o software de Análise de Fibras e Raízes – SAFIRA (JORGE, 2010). 

Depois de escaneadas, as amostras foram acondicionadas em saquinhos de papel e levadas à 

estufa à temperatura de 65ºC. Após a secagem, as raízes foram retiradas do saquinho e pesadas 

em balança analítica de quatro casas decimais para a determinação da massa seca de raízes finas 

em cada profundidade de solo.  

A partir da obtenção dos dados morfométricos e de massa seca foram calculados a ARE 

(Área Radicular Especifica), que consiste na razão entre a área superficial radicular e a massa 

da raiz, e o IAR (Índice de Área Radicular), que é a razão entre a área superficial radicular e a 

área de solo coletada. Os dados experimentais foram analisados com o programa estatístico 
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Assistat 7.7 Beta (SANTOS, 2007), foram feitas as análises de variância (ANOVA) e aplicado 

o teste de Tukey ao nível de 5% significância (p ≤ 0,05) ou 1% (p ≤ 0,01). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Comprimento de raízes finas 

A análise dos dados, aos 12 meses de idade, indicou que os sistemas de manejo do solo 

diferiram quanto à distribuição do comprimento de raízes finas nas diferentes profundidades, 

sendo o sistema de manejo o responsável por uma maior distribuição das raízes finas em 

profundidade (Figura 2). Para os 48 meses de idade não se constataram diferença significativa 

entre os sistemas de manejo do solo. O maior comprimento de raízes finas em ambos os 

tratamentos e nas diferentes idades se encontraram na profundidade de 0-20 cm (Figura 2), onde 

aos 12 meses de idade tiveram um valor médio de 18.037,84 km/ha (65 %) para o manejo do 

solo A e 11.690,51 km/ha (68 %) para o manejo do solo B, e aos 48 meses de idade a média 

para o manejo do solo A foi de 30.160,97 km/ha (67 %) e para o manejo do solo B foi de 

26.127,51 km/ha (53 %), esses valores vão diminuindo à medida que se aumenta a profundidade 

de coleta. 

Aos 12 meses de idade, na profundidade de 20-40 cm, na posição linha, o manejo do solo 

B apresentou média de 1.406,91 km/ha e o manejo do solo A 730,91 km/ha sendo o manejo do 

solo B 50% maior que o manejo do solo A (Figura 2). Isso se dá devido à profundidade até 40 

cm ser justamente até onde foi à abertura do sulco e a adição de esterco bovino. Esses dados 

estão de acordo com os resultados encontrados por CECONI et al., (2008), onde ele verificou 

que a densidade de raízes finas num povoamento de Acacia mearnsii se concentra na camada 

superficial do solo (0-20cm). 

 Navroski et al. (2010) concluiu que o comprimento de raízes finas nos 20 cm é maior em 

relação as outras profundidades e também diminuiu com o aumento da profundidade.  O autor 

atribui esse resultado ao maior teor de matéria orgânica, aeração e disponibilidade de nutrientes 

nas camadas superficiais do solo. Além do que, as camadas mais profundas tendem a apresentar 

solo mais adensado e presença de rochas.  

Para Valcarcel et al. (2007), a maior concentração de raízes na camada superficial está 

relacionada ao microambiente favorável causado pela serrapilheira, maior retenção de água, 

maior arejamento e, portanto, maior disponibilidade de oxigênio e nutrientes oriundos de sua 

decomposição. Isso favorece o crescimento das raízes, principalmente as mais finas, pois a 

planta aloca essas raízes na camada mais superficial a fim de aproveitar essas condições. 
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 A concentração de raízes finas na camada superficial do solo se dá por estar sendo 

realizada a decomposição inicial da serapilheira, a decomposição de matérias como folhas, 

galhos, madeira e etc.. Essa decomposição ocasiona a liberação de nutrientes para o solo 

fazendo com que a planta se desenvolva mais para a absorção desses nutrientes, assim 

aumentando a produção de raízes finas nessa camada.  

 

12 meses 

Diagonal 

48 meses 

Diagonal 

  

 

Figura 2. Comprimento (km/ha) de raízes finas de acácia (Acacia mangium Willd) com 12 e 48 

meses de idade, submetida a dois manejos do solo (A menos intensivo e B mais intensivo), em 

três posições de coleta (linha, entrelinha e diagonal) e três profundidades (0-20 cm, 20-40 cm e 

40-60 cm). 
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Massa seca de raízes finas 

A massa seca de raízes finas de acácia não apresentou diferença significativa aos 12 meses 

de idade em relação aos sistemas de manejo do solo. Já aos 48 meses de idade o método de 

manejo do solo B apresentou maior média, indicando que a adição de esterco bovino e abertura 

de sulcos favoreceram em longo prazo a produção e distribuição de raízes finas. O maior 

incremento da variável massa seca de raízes finas se concentra na camada de 0-20 cm nos dois 

manejos do solo, nas três posições de coleta, diminuindo à medida que aumenta a profundidade 

de coleta (figura 3).  

Aos 12 e 48 meses de idade a porcentagem na camada de 0-20 cm é de 60 %, tanto no 

manejo do solo A como no manejo do solo B, esses valores podem ser explicados por ser a 

camada que apresenta condições favoráveis ao desenvolvimento radicular, pois à medida que 

aumenta a profundidade do solo, ocorre à diminuição da biomassa e comprimento das raízes 

finas, o que pode ser motivado pela maior aeração e disponibilidade de nutrientes das primeiras 

camadas do solo, como as camadas mais profundas são mais adensadas pode-se dificultar a 

penetração e o desenvolvimento das raízes finas (SALES JUNIOR et al.,2010). 

Porém na posição linha aos, 48 meses de idade, a porcentagem de raízes finas na camada 

de 0-20 cm (36 %) é menor que na camada 20-40 cm (45 %) no manejo do solo B, podendo ser 

justificada pela abertura dos sulcos e adição de esterco bovino que foi justamente na 

profundidade de 20-40 cm.  
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 12 meses 

Diagonal 

48 meses 

Diagonal 

 

  

 

Figura 3. Massa seca (kg ha-1) de raízes finas de Acacia mangium com 12 e 48 meses de idade 

submetida a dois manejos do solo (A: menos intensivo e B: mais intensivo), em três posições 

de coleta (L: linha, E: entrelinha, D: diagonal) e três profundidades (0-20 cm, 20-40 cm e 40-

60 cm).  

Os resultados encontrados estão de acordo com CECONI et al., (2007) onde em um 

plantio de acácia negra estabelecida em uma área degradada, constatou que 86,78% das raízes 

finas se encontraram na profundidade de 0-20 cm. Abaixo dos 20 cm, a tendência é que haja 

decréscimo na quantidade e biomassa de raízes à medida que aumenta a profundidade. 

Tratando-se de espécies florestais, vários autores constataram que a maior quantidade de raízes 

finas se encontra mais superficialmente no solo e, inclusive, na camada de serapilheira 

(NAVROSKI et al., 2010).  

A produção total de raízes finas da acácia aos 12 meses de idade para o sistema de manejo 

do solo A, em média, foi 2.472 kg/h-1ˉ1; enquanto, para o B foi 2.651 kg/ha-1ˉ1, em torno de 7% 

maior. 
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 A produção total de biomassa seca de raízes finas da acácia aos 48 meses de idade foi, 

em média, 13.681,66 kg/ha-1ˉ1 para o sistema de manejo A e 20.648,22 kg/ha-1ˉ1 para o sistema 

de manejo B, em torno de 50 % maior. Isso indica que a abertura do sulco, no qual foram 

aplicados esterco bovino e adubação fosfatada, favoreceram em longo prazo a produção e 

distribuição de raízes finas em profundidade, principalmente na linha de plantio, profundidade 

20-40 cm. 

 

Área superficial de raízes finas (m².ha-1) 

 

 A área superficial de raízes finas (ASRF) em função da profundidade decresceu 

exponencialmente de acordo com a profundidade em ambos os tratamentos e nas diferentes 

idades (Figura 4). Para os 12 meses de idade, o manejo do solo A apresentou maior 

superfície de contato raiz-solo por camada de solo (0 – 20 cm, 20 – 40 cm, 40 – 60 cm). No 

manejo do solo A, a ASRF total, até 60 cm de profundidade (64.117,7 m².ha-1), foi equivalente 

a mais que três vezes o valor do manejo do solo B (20.244, 5 m².ha-1). Em relação à posição de 

coleta (linha) na profundidade de 20-40 cm no manejo do solo B (8.713,4 m².ha-1), apresentou 

resultados superiores ao manejo do solo A (6.984,7 m².ha-1) sendo justificado, pois nessa 

profundidade foi realizada a abertura do sulco e a adição do esterco bovino. 

Em relação aos 48 meses de idade, mesmo não apresentando diferença significativa entre 

os sistemas de manejo do solo, o manejo do solo B apresentou valor superior (86.164,1 m².ha-

1) ao manejo do solo  A (71.066,1 m².ha-1) esses valores comprovam que o manejo do solo B 

apresentou resultados maiores em relação ao manejo do solo A após o primeiro ano da espécie.  

Para a posição de coleta aos 48 meses de idade a posição linha na profundidade de 20 a 

40 cm foi à única que apresentou diferença significativa onde o manejo do solo B (39.915,8 

m².ha-1) foi o responsável pelo maior valor, quando comparado o manejo do solo A (24.584,2 

m².ha-1). 

Os dados encontrados em relação à profundidade de coleta estão de acordo com os 

encontrados por Behling (2009) onde constatou-se que 72% da superfície radicular encontram-

se nas camadas superficiais do solo. As raízes finas de acácia apresentaram resultado de acordo 

com a grande maioria das pesquisas com relação à distribuição vertical. A biomassa, o 

comprimento e superfície de raízes finas tenderam a reduzir com a profundidade. 

 

12 meses 

Diagonal 

48 meses 

Diagonal 
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Figura 4. Área superficial de raízes finas (ASRF) aos 12 e 48 meses de idade em dois manejos 

do solo (A e B), em três posições de coleta (L = linha, E = entrelinha, D = diagonal) e três 

profundidades (0 – 20 cm, 20 – 40 cm e 40 – 60 cm) 

 

 

Área radicular específica (ARE) 

A ARE, aos 12 meses de idade, apresentou diferença significativa sendo o manejo do solo 

A responsável pela maior média. A área radicular específica vai diminuindo de acordo com a 

profundidade, em relação à posição de coleta, o manejo do solo A também apresenta maior 

média (Figura 5). 

 Aos 48 meses de idade a área radicular especifica também diminui de acordo com a 

profundidade, sendo a camada de 0-20 cm com maior concentração em torno de 60% em ambos 
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os sistemas de manejo do solo, já para as variáveis (manejo do solo e posição de coleta) não 

apresentou diferença significativa (Figura 5).  

12 meses 48 meses 

  

 

Figura 5. Área radicular especifica (m²/kg) aos 12 e 48 meses de idade em dois manejos do solo 

(A e B), em três posições de coleta (L = linha, E = entrelinha, D = diagonal) e três 

profundidades (0 – 20 cm, 20 – 40 cm e 40 – 60 cm). 

Segundo LOURENÇO (2009), quanto maior o valor encontrado para ARE maior a 

efetividade estratégica da planta para maximizar a superfície radicular em relação ao 

investimento de carbono e provavelmente aumentar a absorção de recursos e o potencial de 

crescimento da floresta. 

 Os estudos envolvendo o ARE e IAR em sistemas agrícolas e florestais são limitados. 

Assim dificultando a interpretação e comparação dos dados.  
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Índice de área radicular (IAR) 

O manejo do solo B não influenciou no aumento do IAR comparado com o manejo do 

solo A para os 12 meses de idade.  

Os resultados do IAR da profundidade de coleta seguem as mesmas características das 

outras análises, diminui à medida que se aumenta a profundidade. Quando analisada a posição 

de coleta aos 12 meses de idade foi constatado que na posição linha dos 20-40 cm o manejo do 

solo B deferiu estatisticamente do manejo do solo A, podendo ser justificado pela abertura de 

sulcos e adição de esterco bovino ter sido realizada justamente nessa posição e nessa 

profundidade (Figura 6). 

 O manejo do solo não apresentou diferença significativa aos 48 meses de idade, o IAR 

diminui a medida que aumenta a profundidade de coleta, em relação à posição de coleta também 

não houve diferença. O Índice de Área Radicular para os 12 meses de idade teve uma média 

para o manejo do solo A até 60 cm de profundidade de 0,71 m².m-2, enquanto no método de 

cultivo B, a média foi de 0,22 m².m-2, cerca de três vezes maior (Figura 6). 

 Com relação à IAR Lourenço (2009) encontrou valores entre 0,43 e 2,20 m² m². O IAR 

aumentou significativamente seu valor médio em resposta à aplicação controlada de água e 

nutrientes (via irrigação ou fertirrigação) para os quatro materiais genéticos estudados. Em 

geral, os valores de ARE e IAR não podem ser comparados diretamente devido às diferenças 

intrínsecas a cada espécie e aos diferentes sistemas de coleta e de medida da superfície radicular. 

Além disso, há também muita variação com relação à idade das plantas avaliadas. 
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12 meses 48 meses 

  

 

Figura 6. Índice de Área Radicular (m²/m²) aos 12 e 48 meses de idade em dois manejos do solo 

(A e B), em três posições de coleta (L = linha, E = entrelinha, D = diagonal) e três 

profundidades (0 – 20 cm, 20 – 40 cm e 40 – 60 cm). 
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meses de idade. Para a massa seca o manejo do B foi responsável pela maior média, somente 

aos 48 meses de idade.  
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CRESCIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE RAÍZES FINAS DE Mimosa caesalpiniifolia 

Bent. SUBMETIDA A DOIS SISTEMAS DE MANEJO 
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GROWTH AND DISTRIBUTION OF FINE ROOTS OF UNDER TWO Mimosa 

caesalpiniifolia Bent. FARMING SYSTEMS 

ABSTRACT 

 

Due to the degradation processes of the caatinga biome, it is important to have knowledge on 

the relationship between the forest stand and the environment, in order to understand the species 

behavior and its relation to these factors. Thus, the knowledge on the root system, especially on 

the behavior of fine roots under different management conditions, is important to understand 

the physiological behavior of the aerial part, mainly with regard to the tree nutrition. Mimosa 

caesalpiniifolia Bent. has been used in forest plantations and reforestation because of its rapid 

growth and good development in soils with low hydric and nutritional availability. This work 

aimed to study the growth and distribution of the fine roots of the sabiá (Mimosa 

caesalpiniifolia Bent.) at 12 and 48 months of age, subjected to two soil management systems. 

The experimental design used randomized blocks with two soil management systems (A= less 

intensive and B= more intensive) and four replications considering three positions (L- line, E- 

interlining and D- diagonal) and three depths (0-20, 20-40, 40-60). In both treatments the 

highest density of fine roots was found in the superficial layer of the soil (0 to 20 cm), tending 

to reduce with depth. Soil managements, both A (less intensive) and B (more intensive), 

influenced each variable in different ways. 

 

CRESCIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE RAÍZES FINAS DE Mimosa caesalpiniifolia 

Bent. SUBMETIDA A DOIS SISTEMAS DE MANEJO 

RESUMO 

Devido aos processos de degradação do bioma caatinga é importante conhecer as relações do 

povoamento florestal com o ambiente, para entender o comportamento da espécie e suas 

relações com esses fatores. Com isso o conhecimento do sistema radicular, sobretudo o 

comportamento das raízes finas em diferentes condições de manejo, é importante para entender 

o comportamento fisiológico da parte aérea, principalmente no que diz respeito à nutrição da 

árvore. A Mimosa caesalpiniifolia Bent. vem sendo utilizada em plantios florestais e 

reflorestamentos por seu rápido crescimento e por apresentar bom desenvolvimento em solos 

com baixa disponibilidade hídrica e nutricional. Objetivou-se estudar o crescimento e a 

distribuição das raízes finas do sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Bent.) com 12 e 48 meses de 
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idade, submetida a dois sistemas de manejo do solo. O delineamento experimental foi em blocos 

ao acaso, com dois sistemas de manejo do solo (A= menos intensivo e B= mais intensivo) e 

quatro repetições considerando três posições (L- linha, E-entrelinha e D-diagonal) e três 

profundidades (0-20, 20-40, 40-60) de coleta. Em ambos os tratamentos a maior densidade de 

raízes finas encontrou-se na camada superficial do solo (0 a 20 cm), tendendo a reduzir com a 

profundidade. O manejo do solo tanto o A (menos intensivo) como o manejo do solo B (mais 

intensivo) influenciaram de formas diferentes cada variável. 

Palavras-chave: sistemas de cultivo. Reflorestamento. Sabiá.  

INTRODUÇÃO  

 Os processos de degradação do bioma caatinga ocasionados pela pecuária intensiva e 

pela exploração desordenada dos recursos florestais vem provocando a escassez de recursos 

florestais como a lenha. Uma das alternativas para recuperar essas áreas degradas é o manejo 

do solo e a introdução de espécies nativas e ou exóticas que se adaptem ao bioma. 

Os diferentes sistemas de manejo de solos têm a finalidade de criar condições favoráveis 

ao desenvolvimento das culturas, onde a estrutura e a composição do solo podem sofrer 

alterações que influenciam diretamente no crescimento das plantas, tanto a cima como abaixo 

do solo, os efeitos sobre o sistema radicular afetam a habilidade das raízes em extrair água e 

nutrientes do solo em quantidades adequadas (TAVARES FILHO, et al., 2001; MULLER, et 

al, 2001). 

O conhecimento das características do sistema radicular das plantas (quantidade, 

distribuição e interação com o solo), principalmente o das raízes finas, é essencial para a 

definição e tomada de decisões sobre práticas de preparo do solo e fertilização (local e época 

de aplicação). Ao lado dessas aplicações práticas, o conhecimento da configuração do sistema 

radicular é imprescindível como fonte de subsídios para explicar processos ecofisiológicos 

básicos, principalmente relacionados com a nutrição mineral e balanço hídrico das árvores 

(GOLÇALVES E MELO, 2015; SANTOS et al.,2005). 

No Nordeste brasileiro, uma das espécies mais propícias para implantação de florestas 

é o sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth.), devido ao seu rápido crescimento, seu excelente 

valor protéico e energético, como forrageira, e de suas várias outras utilidades, como estacas, 

mourões de cerca, lenha e carvão, podendo ser estabelecida em cerca-viva e pastos arbóreos, 

além da grande produção de serapilheira (FERREIRA, et al., 2007) 

O sabiá ocorre naturalmente em terrenos profundos, em solos de textura arenosa. Por 

sua baixa exigência em fertilidade e umidade dos solos, desenvolve-se bem, inclusive, em áreas 
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muito degradadas, onde tenha havido movimentação de terra e exposição do subsolo. 

(CARVALHO, P. E. R. 2007). 

As alterações ocasionadas pela degradação dos solos atingem o desenvolvimento 

radicular, onde, excluindo as fissuras, os macroporos - que são poros grandes, 

preferencialmente ocupados pelas raízes - e os poros biológicos (canais), os quais formam 

nichos para o crescimento das raízes, o alongamento radicular no solo só é possível quando a 

pressão radicular é maior que a impedância mecânica. Existem, ainda, outros fatores inter-

relacionados que influem no crescimento radicular, como a continuidade dos macroporos, a 

fertilidade química, a presença de microrganismos patogênicos ou simbióticos nos macroporos, 

a oxigenação do solo e a quantidade de água disponível (MULLER, et al, 2001). 

Considerando a importância de se conhecer o sistema radicular de espécies florestais, 

objetivou-se estudar o crescimento e a distribuição das raízes finas do sabiá (Mimosa 

caesalpiniifolia Benth.) com 12 e 48 meses de idade, submetida a dois sistemas de manejo do 

solo, em Macaíba-RN. 

 

MATERIAIS E METODOS 

 O presente experimento foi conduzido na Área de Experimentação Florestal da Escola 

Agrícola de Jundiaí (EAJ), Unidade Especializada em Ciências Agrárias (UAECIA), da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus Macaíba – RN e no Laboratório de 

Compostagem desta mesma unidade. 

 O experimento foi implantado na Área de Experimentação Florestal em um Latossolo 

Amarelo, com textura arenosa e topografia plana (BELTRÃO et al., 1975). Com clima entre a 

transição As e BSw, segundo a classificação de Köppern, com temperatura média ao longo do 

ano de 27 °C, sendo máxima de 32°C e mínima de 21°C com estação chuvosa de outono a 

inverno. A região apresenta precipitação pluviométrica que varia de 800 a 1200 mm por ano 

caracterizado como clima sub-úmido (IDEMA, 2016; CESTARO & SOARES, 2004). 

 Os tratamentos foram constituídos por dois sistemas de manejo do solo, A = manejo do 

solo menos intensivo e B = manejo do solo mais intensivo. O delineamento experimental foi 

em blocos ao acaso, foram plantadas aleatoriamente 4 parcelas de 576 m², com espaçamento 

entre plantas de 3 x 3 m, sendo 64 plantas por parcela e uma parcela útil de 36 plantas, sendo 

28 de bordadura. 



38 
 

 A implantação e tratos culturais foram realizados de acordo com a metodologia descrita 

por NOBREGA, 2014. Onde os sistemas de cultivo diferiam de acordo com as características 

presentes na tabela 1. 

Tabela 1. Descrição do manejo realizado nos dois sistemas de cultivo do solo para plantio da 

Acácia na Área de Experimentação Florestal da UAECIA, EAJ, UFRN. 

DESCRIÇÃO SISTEMA DE MANEJO 

A B 

Gradagem cruzada X X 

Sulcos (40 cm x 70 cm)  X 

Esterco Bovino (4,0 t /ha)  X 

Superfosfato triplo (P2O5 – 146,0 kg/ ha)   X 

Covas (20 cm x 15 cm)  X X 

NPK (6-30-6) (100 g/planta)  X X 

Aplicação de Calcário (2,0 t/ ha)   X 

A: Menos intensivo e B: Mais intensivo. 

 As coletas de raízes finas foram realizadas aos 12 e 48 meses de idade após o plantio, 

onde se selecionou uma planta de porte médio da bordadura de cada parcela, tomando-se como 

base o DAP (diâmetro a altura do peito) e H (altura) médios das plantas vivas na parcela útil. O 

DAP médio foi considerado como sendo o diâmetro correspondente ao da área seccional média 

do povoamento (Equação 1). O diâmetro do fuste aos 12 meses de idade foi medido com 

paquímetro digital de 15 centímetros (cm), graduado em milímetros (mm) e a altura foi medida 

com régua de 4,0 metros, graduada em centímetros (cm). Aos 48 meses de idade a 

circunferência do fuste foi medida com fita métrica graduada em (cm) e a altura foi medida 

com uma vara graduada de 6,0 m. 

 

𝐷𝐴𝑃𝑚é𝑑𝑖𝑜=√(Σ𝐷𝐴𝑃²/𝑛𝑖)                                                                                               (1)                                                                                                

Onde:  

ΣDAP – Somatório dos Diâmetros à Altura do Peito; 

 ni – Número de indivíduos vivos. 

As amostras foram coletadas em um quarto da área útil de cada planta média, com um 

trado tipo sonda, na linha do sulco (L), na entrelinha (E) e na diagonal (D), com distâncias, a 

partir da base da planta de 0,50 m, 1,0 m e 1,5 m. Para coleta das raízes finas (Ø ≤ 2 mm) 
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realizou-se a extração do solo e raízes, com três amostras em cada ponto, nas profundidades de 

0-20, 20-40 e 40-60 cm (Figura 1). 

 

Figura 1. Direções de coleta das amostras – linha (L), entrelinha (E) e diagonal (D), distâncias 

em relação à base da planta (B); e dimensões das amostras (0-20 cm, 20-40 cm e 40-60 cm). 

 

Posteriormente, as amostras, foram acondicionadas em sacos plásticos. O solo de cada 

unidade amostral foi peneirado e as raízes foram separadas manualmente da massa de solo. As 

amostras foram lavadas em água corrente, utilizando-se peneiras com diferentes aberturas (de 

0,5 mm a 1,19 mm). Depois de lavadas, as raízes foram colocadas em recipientes plásticos de 

fundo branco com água e, com ajuda de pinças, deu-se início à seleção das raízes finas vivas 

conforme descrito por Hertel et al. (2003). Papéis toalha foram utilizados para a retirada do 

excesso de água das raízes finas antes do armazenamento em envelopes de plástico. Todas as 

raízes finas separadas foram colocadas em saquinhos de plástico identificados de acordo com 

o bloco, a posição de amostragem e a profundidade, e foram armazenadas para conservação na 

geladeira.  

Para a determinação do comprimento e área superficial radicular, as amostras de raízes 

foram digitalizadas em scanner HP Deskjet 2540 series (200 dpi), em seguida, as imagens foram 

processadas utilizando-se o software de Análise de Fibras e Raízes – SAFIRA (JORGE, 2010). 

Depois de escaneadas, as amostras foram acondicionadas em saquinhos de papel e levadas à 

estufa à temperatura de 65ºC. Após a secagem, as raízes foram retiradas do saquinho e pesadas 

em balança analítica de quatro casas decimais para a determinação da massa seca de raízes finas 

em cada profundidade de solo.  

A partir da obtenção dos dados morfométricos e de massa seca foram calculados a ARE 

(Área Radicular Especifica), que consiste na razão entre a área superficial radicular e a massa 

da raiz, e o IAR (Índice de Área Radicular), que é razão entre a área superficial radicular e a 
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área de solo coletada. Os dados experimentais foram analisados com o programa estatístico 

Assistat 7.7 Beta (SANTOS, 2007), foram feitas as análises de variância (ANOVA) e aplicado 

o teste de Tukey ao nível de 5% significância (p ≤ 0,05) ou 1% (p ≤ 0,01). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Comprimento radicular 

 A análise dos dados aos 12 meses e 48 meses de idade indicou que os sistemas de manejo 

do solo não diferiram quanto à distribuição do comprimento de raízes finas. Nas diferentes 

profundidades a distribuição radicular tende a diminuir à medida que aumenta a profundidade 

(Figura 2). 

 Para a posição de coleta aos 12 meses de idade a posição linha na profundidade de 40-

60 cm apresentou diferença estatística sendo o sistema de manejo do solo B responsável por 

um maior comprimento radicular, já para as demais posições não houve diferença significativa. 

Aos 48 meses de idade não apresentou diferença significativa em nenhuma posição de coleta. 

O maior comprimento de raízes finas, em ambos os tratamentos e nas diferentes idades 

se encontraram na profundidade de 0-20 cm (Figura 2), onde aos 12 meses de idade tiveram um 

valor médio de 8.400,13 km/ha (60 %) para o manejo do solo A e 8.328,28 km/ha (55 %) para 

o manejo do solo B, e aos 48 meses de idade a média para o manejo do solo A foi de 29.601,5 

km/ha (61 %) e para o manejo do solo B foi de 35.37778 km/ha (62 %), esses valores vão 

diminuindo à medida que se aumenta a profundidade de coleta.  

Esses dados são semelhantes à maioria dos artigos encontrados (KOHN, et al., 2016; 

Navroski et al., 2010; CECONI et al., 2008; Valcarcel et  al.,2007). Onde em diferentes espécies 

a concentração de raízes se encontra nas camadas 0-20 cm de profundidade. Segundo SALES 

JÚNIOR et al, (2010), a maior concentração de raízes finas nas camadas superficiais dos solos 

se dar pela maior aeração e disponibilidade de nutrientes das primeiras camadas do solo, assim 

facilitando o desenvolvimento radicular.  

 O desenvolvimento de raízes finas na camada da superfície do solo no ecossistema 

florestal é visto como uma estratégia para adquirir nutrientes em solos inférteis, nos quais há 

limitação de nutrientes (LACLAU et al., 2004). 
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Figura 2. Comprimento (km/ha) de raízes finas de Sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Bent.) Com 

12 e 48 meses de idade, submetida a dois manejos do solo (A menos intensivo e B mais 

intensivo), em três posições de coleta (linha, entrelinha e diagonal) e três profundidades (0-20 

cm, 20-40 cm e 40-60 cm). 

 

Massa seca de raízes finas. 

A massa seca de raízes finas aos 12 e 40 meses de idade não apresentou diferença 

significativa entre os tratamentos. Quando analisado por posição de coleta aos 12 meses de 

idade a posição linha na profundidade de 40-60 cm apresentou diferença significativa, sendo o 

sistema de manejo do solo B mais eficiente. Já para os 48 meses de idade em relação as posições 

de coleta na posição linha nas profundidades de 0-20 cm e 20-40 cm o manejo do solo B foi o 

mais eficiente. 
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Na variável profundidade de coleta a massa seca das raízes finas tende a diminuir de 

acordo com a profundidade (Figura 3). 
 12 meses 

Diagonal 

48 meses 

Diagonal 

 

  

 

Figura 3. Peso Seco (kg/ha) de raízes finas de Sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Bent.) Com 12 e 

48 meses de idade, submetida a dois manejos do solo (A menos intensivo e B mais intensivo), 

em três posições de coleta (linha, entrelinha e diagonal) e três profundidades (0-20 cm, 20-40 

cm e 40-60 cm). 

Esses dados são concordantes com os valores encontrados por Witschoreck & 

Schumacher (2001), onde os autores avaliaram a biomassa de raízes finas em um povoamento 

de Eucalyptus grandis até 60 cm de profundidade de solo, a mesma esteve distribuída, em sua 

maioria, nos primeiros 20 cm de solo, em torno de 68,7 %. 

Abaixo dos 20 cm, a tendência é que haja decréscimo na quantidade de biomassa de 

raízes à medida que aumenta a profundidade. Tratando-se de espécies florestais, vários autores 

verificaram que a maior quantidade de raízes finas se encontra mais superficialmente no solo e, 
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inclusive, na camada de serapilheira. A presença da serapilheira é uma característica peculiar 

de povoamentos florestais e contribui de maneira representativa para a grande quantidade de 

raízes finas na camada superficial do solo devido, principalmente, à maior disponibilidade de 

nutrientes (Witschoreck et al., 2003; Ceconi et al., 2008). 

De acordo com Gonçalves & Melo (2000), a alocação de carbono nas raízes é 

determinada em parte pela disponibilidade de água e nutrientes no solo. Assim pode-se dizer 

que a maior concentração de raízes finas, na camada superficial, decorre da maior 

disponibilidade de carbono e talvez outros nutrientes nesta mesma camada, fazendo com que 

em solos de baixa qualidade, as raízes de absorção saiam em busca de nutrientes a maiores 

distâncias. 

 Segundo Costa et al, 2011.  Mesmo que certa fração da matéria orgânica dos estercos 

seja decomposta e liberada no período de um a dois anos, outra fração é transformada em 

húmus, que é mais estável. Sob essa forma, os nutrientes são liberados lentamente. Assim, os 

componentes do esterco, convertidos em húmus, exercerão influência nos solos de maneira 

persistente e duradoura. 

Área superficial de raízes finas  

 A densidade de superfície de raízes finas em função da profundidade decresceu 

exponencialmente com o aumento da profundidade, em ambos os tratamentos e nas diferentes 

idades (Figura 4). 

Em relação ao manejo do solo aos 12 3 48 meses de idade não apresentaram diferença 

significativa. Para aposição de coleta aos 12 meses de idade foi constatado que na posição linha 

na profundidade de 40-60 cm o manejo do solo B foi responsável por uma maior densidade de 

raízes finas, para as demais posições de coleta nas diferentes profundidades não houve diferença 

significativa. Para os 48 meses de idade tanto a posição de coleta não apresentou diferença 

significativa. 

Em geral e em diferentes espécies a tendência é que haja decréscimo na quantidade e 

distribuição de raízes finas à medida que aumenta a profundidade. Tratando-se especificamente 

de espécies florestais, vários autores constataram que a maior quantidade de raízes finas se 

encontra mais superficialmente no solo e, inclusive, na camada de serapilheira (Witschoreck et 

al., 2003; Ceconi et al., 2008). 
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Figura 4: Área superficial de raízes finas (ASRF) de Sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth.) aos 12 

e 48 meses de idade em dois manejos do solo (A e B), em três posições de coleta (L = linha, E = 

entrelinha, D = diagonal) e três profundidades (0 – 20 cm, 20 – 40 cm e 40 – 60 cm). 

 

Área radicular específica (ARE) 

A área radicular especifica diminui à medida que aumenta a profundidade assim como 

as outras variais para os diferentes meses de coleta. Em relação a posição de coleta as posições 

diagonal nas profundidades de 0-20 e 40-60 cm e na posição entrelinha na profundidade de 40-

60 cm o método de manejo do solo B foi o responsável pela maior média aos 12 meses de idade 

(Figura 5). Aos 48 meses de idade o sistema de manejo do solo e a variável posição de coleta 

não apresentaram diferença significativa. 

A ARE está inteiramente ligada a capacidade da planta de absorver nutrientes e se 

desenvolver em determinada área, assim segundo LOURENÇO (2009), quanto maior o valor 

y = 6.6809e-0.022x

R² = 0.9851

y = 4.9018e-0.02x

R² = 0.9832

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0 10 20 30 40 50 60

Profundidade (cm)

Manejo A

Manejo B

y = 6.3654e-0.04x

R² = 0.8989

y = 5.4822e-0.028x

R² = 0.9076

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0 10 20 30 40 50 60

Profundidade (cm)

Manejo A

Manejo B

Entrelinha

y = 4.7657e-0.048x

R² = 0.9569

y = 4.9574e-0.031x

R² = 0.9929

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0 10 20 30 40 50 60

Profundidade (cm)

Manejo A

Manejo B

Linha

y = 18.653e-0.028x

R² = 0.9245

y = 29.268e-0.045x

R² = 0.8304

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0 10 20 30 40 50 60

Profundidade (cm)

Manejo A

Manejo B

y = 24.191e-0.045x

R² = 0.9114

y = 17.758e-0.03x

R² = 0.6092

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0 10 20 30 40 50 60

Profundidade (cm)

Manejo A

Manejo B

Entrelinha

y = 19.849e-0.03x

R² = 0.8619

y = 41.139e-0.043x

R² = 0.9787

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0 10 20 30 40 50 60

Profundidade (cm)

Manejo A

Manejo B

Linha



45 
 

encontrado para ARE maior a efetividade estratégica da planta para maximizar a superfície 

radicular em relação ao investimento de carbono e provavelmente aumentar a absorção de 

recursos e o potencial de crescimento da floresta. 
 12 meses 

Diagonal 

48 meses 

Diagonal 

 

  

 

 

Figura 5. Área Radicular Especifica (ARE) de raízes finas de Sabiá (Mimosa caesalpiniifolia 

Benth.). Aos 12 e 48 meses de idade submetida a dois manejos do solo (A menos intensivo e B 

mais intensivo), em três posições de coleta (linha, entrelinha e diagonal) e três profundidades 

(0-20 cm, 20-40 cm e 40-60 cm). 

A falta de estudo em relação a ARE e o IDR principalmente com espécies florestais 

dificultam a discussão de dados. 
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Índice de Área Radicular (IAR)  

 

O índice de área radicular tende a diminuir de acordo com a profundidade, quando 

analisado a influência do manejo do solo tanto para os 12 meses como para os 48 meses de 

idade, verificou-se que o manejo do solo não apresentou influência em nenhuma das idades de 

coleta. Para a posição de coleta, aos 12 meses de idade, na posição linha na profundidade de 

40-60 cm o manejo do solo B apresentou resultados superiores ao manejo do solo A assim 

mostrando eficiência. 

 12 meses 48 meses 

 

  

 

Figura 6. Área Radicular Especifica (ARE) de raízes finas de Sabiá (Mimosa caesalpiniifolia 

Benth.). Aos 12 e 48 meses de idade submetida a dois manejos do solo (A menos intensivo e B 

mais intensivo), em três posições de coleta (linha, entrelinha e diagonal) e três profundidades 

(0-20 cm, 20-40 cm e 40-60 cm).  
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 Com relação à IAR Lourenço (2009) encontrou valores entre 0,43 e 2,20 m² m². O IAR 

aumentou significativamente seu valor médio em resposta à aplicação controlada de água e 

nutrientes (via irrigação ou fertirrigação) para os quatro materiais genéticos estudados. 

 Em geral, os valores de ARE e IAR não podem ser comparados diretamente devido às 

diferenças intrínsecas a cada espécie e aos diferentes sistemas de coleta e de medida da 

superfície radicular. Além disso, há também muita variação com relação à idade das plantas 

avaliadas. 

 

CONCLUSÃO 

 

 O manejo do solo mais intensivo não influenciou a distribuição e a produção de raízes 

finas de sabiá. A distribuição e produção de raízes finas são dependentes da espécie e das 

características ambientais do local onde a espécie se encontra, variando de espécie para espécie. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os manejos dos solos influenciaram no crescimento e na distribuição das raízes finas da 

Acácia e do sabiá de formas diferentes. Isso mostra que cada espécie responde de acordo com 

suas características fisiológicas e adaptação ao ambiente que está inserida. 

 Espera-se que os resultados obtidos nesse estudo possam contribuir significativamente 

para os pequenos e médios produtores, que procuram realizar plantios florestais, onde é possível 

ter uma visão que vai além da parte aérea da espécie e conhecimento sobre práticas de preparo 

do solo e suas reais influências na espécie como um todo. 
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