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RESUMO 

A retirada das folhas durante a atividade extrativista e a invasão de uma planta exótica, 

são dois impactos que podem afetar os estoques de nutrientes no ecossistema das 

palmeiras carnaúba (Copernicia prunifera (Mill.) H.E. Moore). No entanto, atualmente 

não existem pesquisas que quantifiquem a magnitude dessas duas perturbações nos 

carnaubais nativos. O presente estudo tem como objetivo avaliar se a atividade 

extrativista e a invasão de Cryptostegia grandiflora Roxb. ex R. Br., provocam 

variações nos estoques de nutrientes do solo no ecossistema da carnaúba. Assim, 

foram estimadas as idades de 90 carnaúbas, as quais foram submetidas à analise 

foliar e de solo, dentro e fora da projeção da copa das palmeiras, para determinar os 

estoques no solo e as exportações de nutrientes pela colheita das folhas. Pelos 

resultados observa-se que a atividade extrativista não diminui o estoque de nutrientes 

no solo, assim como a presença da invasora não incrementa os níveis de carbono. 

Nesse sentido, ambos impactos não apresentam intensidade suficiente para modificar 

os estoques de nutrientes do solo, ao menos na escala de tempo adotada neste 

estudo. 

Palavras chave: Copernicia prunifera, Cryptostegia grandiflora, estoque de nutrientes 

no solo, exportação de nutrientes. 

  



ABSTRACT 

Leaf extraction and the invasion of an exotic plant are two factors that may affect 

nutrient stock in the ecosystem of carnauba palm (Copernicia prunifera (Mill.) H.E. 

Moore). However, currently there isn´t any research that quantify the magnitude of 

these impacts. This work aimed to assess whether the extractive activity and the 

invasion of Cryptostegia grandiflora Roxb. ex R. Br., modify soil nutrient stocks in the 

carnauba ecosystem. Thus, the age of 90 plants was estimated. Foliar and soil 

analyses were performed, inside and outside tree canopy to determine soil stocks and 

the extraction of nutrients during leaf removal. The results indicate that leaf removal 

does not reduce the soil nutrient stock as well as the presence of an exotic plant does 

not increase soil carbon. In this sense, both impacts are not intensive enough to modify 

soil nutrient stocks, leastwise in the period considered for this study. 

Key words: Copernicia prunifera, Cryptostegia grandiflora, soil nutriente stock, nutrient 

exports. 
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1. INTRODUÇÃO 

O extrativismo de produtos florestais não madeireiros (PFNM) é a atividade 

mais antiga praticada pela humanidade para obtenção de alimentos e fibras na 

natureza, antecedendo a agricultura e a pecuária. Estima-se que entre 4000 e 6000 

espécies de plantas com produtos não-madeireiros são de importância comercial no 

mundo (Iqbal, 1993; SCBD, 2001). Nas últimas décadas, no âmbito da pesquisa, os 

PFNM passaram a ser vistos como uma alternativa de uso do solo, capazes de 

contribuir para o desenvolvimento sustentável e com pouco ou nenhum impacto 

ecológico (Nepstad e Schwartzman, 1992; Arnold e Ruiz-Pérez, 2001; Ticktin, 2004 e 

Schmidt et al., 2007).  

Entretanto, uma avaliação do extrativismo em termos de balanço 

biogeoquímico de nutrientes oferece outro viés, no qual se apresenta uma atividade 

que exporta nutrientes do sistema durante a colheita, e que não contempla a sua 

reposição. Neste sentido, alguns estudos têm retratado níveis de extrativismo de 

PFNM capazes de gerar a redução de recursos do ecossistema (Vásquez e Gentry, 

1989; Peres et al., 2003, Botha et al., 2004).  

Nos trópicos, uma das principais consequências das atividades agrícolas é o 

declínio da fertilidade dos solos. Entre as causas deste fato, encontram-se manejos 

inadequados dos recursos naturais provocando um desbalanço do fluxo de nutrientes. 

Neste contexto, são comuns os agroecossistemas deficitários em nutrientes, devido 

principalmente, à falta de aporte ou às incorporações deficientes (Hartemink, 2006).  

O extrativismo depende fundamentalmente da disponibilidade de nutrientes 

estocados no solo, sendo que não são realizados manejos para a manutenção da 

fertilidade (Sheldrick et al., 2002). Este fato somado a fatores climáticos que podem 

potencializar a aridez, e solos com baixa capacidade de regeneração natural, 

aceleram o esgotamento do solo incrementando a degradação ambiental (Pieri et al., 

1995).  

No Ceará, nordeste do Brasil, uma das atividades agrícolas notáveis na história 

do desenvolvimento do estado é a exploração da carnaúba ou carnaubeira (Lorenzi  

et al., 1998). Copernicia prunifera (Mill.) H.E. Moore, é uma palmeira nativa da região 

semiárida com grande importância socioeconômica, devido à sua grande 

versatilidade: As raízes têm aplicações medicinais, o tronco é utilizado em 
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construções, o palmito e os frutos servem como alimentação nutritiva para os animais 

de criação, e as palhas para confecção de utensílios (D’Alba, 2007). No entanto, a 

atividade de maior significância econômica é representada, principalmente, pelo 

beneficiamento do pó cerífero proveniente das folhas da carnaúba (D’Alba, 2007).  

A maior concentração de carnaubais se encontra nos vales dos rios e lagos em 

consórcio com outras espécies arbóreas, trepadeiras e gramíneas, formando as matas 

ciliares ou matas ripárias (Tadaieski e Calbo, 2004). Estas áreas podem permanecer 

alagadas por alguns meses e, posteriormente, submetidas ao estresse de falta de 

água nos meses mais secos (Lorenzi, 1998). É, portanto, nas planícies aluviais do 

sertão, onde às altas temperaturas se aliam a presença de solos arenoso-argilosos, 

formados por processos de sedimentação, onde a carnaúba encontra seu ótimo 

ecológico e habitat preferencial (D’Alba, 2007).  

A carnaúba também pode ser encontrada, com feições menos exuberantes do 

que nas várzeas, no domínio da caatinga, dos tabuleiros litorâneos e em áreas 

alagadas, demonstrando formidável resistência tanto à ausência prolongada de água 

como à inundação permanente (Lorenzi et al., 2010).  

Os carnaubais nativos são afetados por atividades humanas cujas 

consequências ainda não foram avaliadas. Um destes impactos é a exploração da 

carnaúba, que essencialmente extrativista, consiste na remoção das folhas (Silva et 

al., 2009; Reis et al., 2010; Reis et al., 2011). Esta palmeira, no Ceará, é explorada 

uma vez ao ano durante o período seco, que se estende de julho a dezembro (Da 

Silva et al., 2013).  

A retirada anual das folhas da carnaúba, para o beneficiamento do pó presente 

na folha, provoca uma interrupção parcial do ciclo biogeoquímico que conecta a 

palmeira com a porção de solo que a sustenta, impedindo a ciclagem da matéria. 

Segundo Vogt e Grier (1986) em um ecossistema florestal os nutrientes transitam 

entre a vegetação e o solo através da deposição de serapilheira, galhos grossos e 

troncos e pela morte de raízes, principalmente as finas. Assim, a serapilheira é a 

principal via de transferência de carbono, nitrogênio, fósforo e cálcio; o potássio é 

devolvido principalmente por meio da precipitação interna, e o magnésio é variável 

entre diferentes florestas (Cole e Rapp, 1980).  
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Outra interrupção do processo de reciclagem nas florestas é representada pela 

quebra do ciclo bioquímico da palmeira ou a impossibilidade de reabsorção de 

nutrientes devido à retirada de folhas verdes. Este mecanismo, pelo qual os nutrientes 

são transportados desde os tecidos envelhecidos para tecidos em desenvolvimento, 

desempenha um papel importante no funcionamento e ciclagem de nutrientes nos 

ecossistemas florestais (Aerts, 1996). Em média, as plantas reabsorvem cerca de 50% 

de nitrogênio e fósforo da folha, embora haja uma grande variação entre as espécies 

(Aerts e Chapin 1999; Vergutz et al., 2012). Neste sentido, espécies que habitam solos 

pobres em nutrientes são mais dependentes do mecanismo de reabsorção do que 

espécies instaladas em solos com maior disponibilidade de nutrientes (Wright e 

Westoby, 2003).  

Assim, nos carnaubais explorados, a importância do fornecimento de nutrientes 

para as palmeiras a partir dos dois mecanismos principais de ciclagem de nutrientes 

em florestas, a incorporação ao solo de biomassa e a reabsorção de nutrientes, será 

diminuída, passando o estoque de nutrientes do solo a ter um papel principal nutrição 

vegetal. 

Sobre estas premissas elaborou-se a primeira hipótese do trabalho; frente a um 

cenário de interrupção parcial da ciclagem de matéria pela exportação de nutrientes, 

prevê-se que no solo do carnaubal haja esgotamento do estoque de nutrientes. 

Outro impacto causado no ecossistema da carnaúba é o produzido pela 

invasão da Cryptostegia grandiflora Roxb. ex R. Br., um arbusto perene, trepador, e 

conhecido popularmente como unha do diabo ou boca de leão. Nativa de Madagascar 

(Klackenberg, 2001), a planta é considerada uma espécie invasora muito danosa, pelo 

seu elevado potencial de disseminação e pelos grandes impactos ecológicos e 

econômicos causados nas áreas onde foi introduzida (McFadyen e Harvey 1990; 

Kriticos et al., 2003; Rodríguez-Estrella et al., 2010).  

C. grandiflora pode produzir mais de 8.000 sementes dispersas pelo vento em 

um único episódio reprodutivo, sendo que, se a umidade for adequada, mais de 90% 

das sementes germinam (Grice, 1996). A unha do diabo, ao longo do tempo, torna-se 

dominante sobre espécies nativas. Nas planícies aluviais, onde se encontram as 

carnaúbas, esta espécie domina a composição florística ocupando grandes áreas e 



 

12 

 

provocando o sombreamento das copas das palmeiras que em muitos casos, provoca 

a morte das mesmas. 

Estudos conduzidos por Witkowski (1991) e Stock et al., (1995) indicam que a 

introdução de invasoras em um ecossistema altera o estoque de nutrientes produzindo 

mais biomassa acima do solo. Neste sentido, a segunda hipótese do trabalho prevê 

que a invasora C. grandiflora incremente o teor de carbono orgânico no solo.   

Com base nas hipóteses do trabalho estabeleceram-se as seguintes previsões: 

1. Ao comparar carnaúbas de menor e maior idade, o teor de nutrientes no solo 

sob a projeção da copa será menor nas primeiras. 

2. O estoque de nutrientes na porção de solo sob a projeção da copa das 

palmeiras será correlacionado negativamente com a quantidade de nutrientes 

exportada ao longo de vida das carnaúbas pela atividade extrativista;  

3. O estoque de nutrientes no solo sob a projeção da copa das palmeiras será 

menor do que o estoque de nutrientes fora da projeção da copa;  

4. No caso que o estoque no solo seja o principal fornecedor de nutrientes, existirá 

um número limite de colheitas que comprometa a existência do carnaubal; 

5. O teor de carbono orgânico nas camadas mais superficiais do solo sob a 

projeção da copa das palmeiras, aumentará com a presença de maior 

quantidade de indivíduos de C. grandiflora  

O objetivo principal deste estudo é avaliar se a atividade extrativa da folha de 

Copernicia prunifera e a invasão de Cryptostegia grandiflora provoca variação nos 

estoques de nutrientes do solo no ecossistema das palmeiras carnaúba. Pretende-se 

com as informações obtidas como resultado deste trabalho contribuir para um melhor 

entendimento deste ecossistema e dos principais impactos que o afetam, assim como 

inferir sobre a sustentabilidade do extrativismo. Visa-se também incorporar novos 

enfoques que avaliem o extrativismo de produtos florestais não madeireiros (PFNM), 

já que são poucos os estudos que abordam o impacto da colheita utilizando uma 

perspectiva ecossistêmica e particularmente da dinâmica de nutrientes. 

 



 

13 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. A área de estudo 

A pesquisa de campo foi realizada entre julho de 2014 e janeiro de 2015, em um 

carnaubal nativo identificado por Figueiredo (1997) como unidade fitoecológica VC - 

Floresta mista dicótilo-palmácea (mata ciliar com carnaúba e dicotiledôneas), situado 

no assentamento Boqueirão Capim-Grosso no município de Caucaia-CE (Figura 1). 

Segundo relatos dos extrativistas que realizam a coleta da folha, o carnaubal tem sido 

explorado para produção de cera há aproximadamente 30 anos. 

Neste ecossistema coexistem carnaúbas em diferentes estádios fenológicos e 

tamanhos. O carnaubal, sobre solos predominantemente da ordem Planossolos 

(EMBRAPA, 2013) encontra-se nas coordenadas 3°45'49.28"S, 38°51'12.37"O, e 

entre 45 e 50 m acima do nível do mar. A classificação climática na área do estudo é 

Aw’: tropical chuvoso quente-úmido (Köeppen,1948) com temperatura média anual 

variando de 26ºC a 28ºC, e o período chuvoso identificado entre os meses de janeiro 

a maio, com pluviometria média anual de 1.243 mm (IPECE, 2012).  

  

Figura 1: Mapa de localização do carnaubal, da área experimental e do assentamento Boqueirão 
Capim-Grosso no município de Caucaia (CE) 
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2.2. Determinação estimada da idade das carnaúbas e do número de colheitas 

Muitas das estimativas de idade de palmeiras nativas são feitas a partir de 

informações obtidas da experiência acumulada pelas comunidades de pessoas que 

convivem neste ecossistema, mas estas estimativas frequentemente necessitam de 

validação independente (Miranda et al., 2008, 2009). Nas palmeiras, não é possível 

calcular a idade a partir dos anéis de crescimento internos, já que na maioria das 

espécies, em contraste com árvores dicotiledôneas, há pouco ou nenhum verdadeiro 

crescimento secundário, sendo que o estipe alcança o diâmetro máximo antes de 

começar a crescer em altura (Corley e Tinker, 2003). 

Um método para estimar a idade de algumas espécies de palmeiras pode ser 

estabelecido a partir das cicatrizes de seus estipes provenientes do desprendimento 

das folhas (Corner, 1966; Sist, 1989; Borgtoft e Balslev, 1990; Ataroff e Schwarzkopf, 

1992; Oyama,1993 e Miller, 2002). Desta forma, a seguinte equação foi utilizada para 

estimar a idade das carnaúbas; 

(1) �� = � � + � � / ��  

Onde; �� é a idade estimada de cada carnaúba, � �  o número cicatrizes ou 

marcas foliares ao longo do estipe, � � o número cicatrizes foliares na copa e  

��  o número cicatrizes foliares produzidas no ano de referência. 

Na carnaúba, da mesma forma que no dendezeiro (Elaeis guineenses Jacq.), 

as folhas se dispõem ao redor do caule a partir de oito espirais. Assim, 

invariavelmente, oito folhas ou marcas de desprendimento foliar circundam o caule 

conformando um andar. Desta forma, e para simplificar a coleta de dados, foi 

contabilizado o número de andares no estipe de todas as carnaúbas onde 

permanecem as marcas de desprendimento foliar. A equação (1) foi adaptada 

substituindo o número de marcas foliares pelo número de andares de marcas foliares 

tal como segue: 
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(1b) �� = � � + � � / ��  

Onde; �� é a idade estimada de cada carnaúba, � �  o número de andares de 

cicatrizes foliares ao longo do estipe, � � o número de andares de folhas na copa 

e produzidas no ano de referência e ��  o número de andares de folhas produzidas 

no ano de referência. 

As carnaúbas possuem marcas de desprendimento foliar até uma altura 

aproximada de quatro metros, limite a partir do qual estas palmeiras começam a se 

desprender da biomassa aderida ficando o estipe exposto, num processo 

aparentemente sincronizado com o início da maturidade. Portanto, a equação (1b) 

pode estimar a idade de palmeiras de até aproximadamente quatro metros. Para 

palmeiras de maior altura foi necessário configurar um modelo de crescimento em 

base os dados da equação (1b) e informações sobre a morfologia e a fenologia da 

carnaúba, assim como estimativas de idades propostas pelas comunidades dos 

extrativistas que trabalham nos carnaubais. 

Para o cálculo da estimativa do número de colheitas ao qual foi submetido uma 

palmeira foi utilizada a seguinte equação; 

(2) � =  �� − �  

Onde; � é o número de vezes que uma carnaúba foi colheita,  �� a idade estimada e �  a idade na qual foi coletada por primeira vez. 

Para estimar �  foram recolhidas informações com os extrativistas da 

comunidade que explora o carnaubal do estudo, acerca da altura aproximada das 

carnaúbas na qual se dá início a coleta das folhas. A partir dos dados de altura e com 

auxílio do modelo de crescimento se estimou � . 

2.3. Delineamento experimental e coleta de amostras para determinação do impacto 

do extrativismo  

No carnaubal nativo estudado foi delimitada uma superfície aproximadamente 

retangular de 16.297 m² com homogeneidade ambiental, florística e fitossociológica 

(Figura 2). Nesta área de experimentação todos os indivíduos de carnaúba foram 

numerados, completando um total de 261 palmeiras com densidade de 160,15 



 

16 

 

palmeiras/ha. Mediante aleatorização, selecionaram-se 90 palmeiras marcando a sua 

posição com GPS e medindo a altura com auxílio de fita métrica e clinômetro.  

 

Figura 2. Desenho da área do estudo com identificação das carnaúbas amostradas no solo sob 
projeção da copa (SPC) e dos pontos de coleta de solo para caraterização da área experimental, fora 
da projeção da copa das palmeiras (SFC) 

As palmeiras foram agrupadas segundo a classificação adotada por Da Silva 

et al., (2013) em função da altura do estipe. Assim, entre as 90 palmeiras, foram 

selecionadas 30 capoteiros, com altura de 1,00 até 2,50 m; 30 palmeiras novas com 

altura compreendida entre 2,50 e 4,00 m (não reprodutivas) e 30 palmeiras velhas, 

reprodutivas e com alturas superiores a 4,00 m.  Segundo esta classificação, na 

parcela experimental de 16.297 m² foram contabilizados 67 capoteiros, 40 palmeiras 

novas e 154 palmeiras velhas, resultando em 41,11 capoteiros, 24,54 palmeiras novas 

e 94,50 palmeiras velhas por hectare. 
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2.4.  Amostragem e determinação da concentração de nutrientes em folha 

De cada palmeira selecionada foram subtraídas todas as folhas da copa, 

excetuando entre dois e três olhos (brotos apicais) que garantam a supervivência. A 

denominação de olhos é utilizada pelos extrativistas para se referir aos os brotos 

apicais ou folhas recém emergidas, de cor esbranquiçada. As folhas removidas foram 

quantificadas e a biomassa foliar foi pesada excetuando os pecíolos, que foram 

deixados no campo. Esta parte da folha é rejeitada pelos extrativistas permanecendo 

no solo ou bem aderida ao estipe da carnaúba, portanto não é exportada do 

ecossistema. 

Posteriormente, para determinar a concentração de nutrientes nas folhas das 

carnaúbas, foi retirada uma amostra composta de quatro meias folhas selecionadas 

entre o total coletado de cada palmeira. Se optou por utilizar metade da folha devido 

à sua morfologia simétrica.  

A escolha de cada uma das quatro folhas obedeceu a um critério de idade. 

Assim, a primeira folha que compôs a amostra foi um broto apical recém emergido e 

na fase inicial de desenvolvimento.  A segunda, foi uma folha no início da senescência, 

de coloração verde tendendo a marrom. Segundo Johnson (1972) o ciclo de uma folha 

de carnaúba é de aproximadamente um ano, portanto, as folhas situadas na parte 

mais baixa da copa, de coloração verde amarronzada, tem aproximadamente um ano 

de idade. A terceira folha selecionada foi uma folha jovem, completamente 

desenvolvida e de cor verde intenso, situada na parte superior da copa. Para 

selecionar a quarta folha procurou-se uma com cor intermediaria entre a segunda e a 

terceira, garantindo quatro folhas num intervalo de idade que vai desde brotos apicais 

até folhas senescentes. 

As amostras foram secas em estufa de circulação forçada de ar a 65 °C, 

pesadas e embaladas.  Após seco, o material foi triturado em moinho tipo Willey, 

provido de facas e peneiras em aço inoxidável. O material foi acondicionado em 

recipientes plásticos até o momento da análise.  

O teor de N foi determinado pelo método Semi-micro-Kjeldahl a partir da 

digestão sulfúrica com sais catalisadores. Para determinação do teor de P, K, Ca, Mg, 

Na e S previamente se realizou a digestão nítrico-perclórica do resíduo vegetal. Foram 

utilizados os métodos de espectrofotometria de absorção atômica, fotometria de 
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chama de emissão, colorimetria de metavanadato e turbimetria de sulfato de bário 

para determinação do teor de cálcio e magnésio, potássio e sódio, fósforo e enxofre 

respectivamente, tal como indicam os procedimentos descritos por Malavolta et al., 

(1997). 

2.5. Amostragem e determinação de teor de nutrientes em solos 

Dentro da área experimental foram definidos dois espaços diferentes de coleta 

de amostras de solo (Figura 3). Um representado pelos solos que se encontram sob 

a projeção da copa das palmeiras (SPC), onde a interrupção do processo de ciclagem 

é mais notável, devido a retirada da biomassa foliar. O outro espaço corresponde aos 

os solos que dentro da área experimental, se localizam fora da projeção da copa das 

palmeiras (SFC). Nesta área, na sua grande maioria composta por gramíneas, a 

ciclagem acontece sem a influência da exportação de nutrientes. 

 

Figura 3. Desenho de delineamento experimental e amostragem de folha e solo no carnaubal  

Para a coleta de amostras dos solos na projeção da copa (SPC) foi delimitada 

uma área circular sob a projeção da copa de cada uma das palmeiras.  Com um raio 

igual ao comprimento das folhas da carnaúba de 1,20 m (Braga, 1976), foi 

estabelecida a área de SPC com uma superfície circular ao redor de cada palmeira 

de 4,52 m2.  

Três amostras simples, colhidas no interior da superfície de SPC e em três 

pontos equidistantes (Figura 3), compuseram 90 amostras compostas para 

determinação de teor de nutrientes no solo de cada palmeira. Todas as coletas se 

realizaram em duas profundidades; entre 0 e 10 cm e entre 10 e 30 cm, baseadas nas 
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características do solo e da palmeira. A partir de 25-30 cm de profundidade a 

densidade radicular da carnaúba começa a diminuir e o solo apresenta uma camada 

muito adensada, característica dos Planossolos. Neste sentido, Jourdan e Rey (1997) 

avaliando a arquitetura do sistema radicular da palmeira oleífera (Elaeis guineenses 

Jacq.) concluíram que a maior parte de raízes absorventes desta palmeira se 

encontram nos primeiros 30 cm de solo.  

Para caracterização dos solos da área experimental, fora da projeção da copa 

(SFC), foram feitas coletas em 5 pontos distribuídos em zig-zag nos espaços em que 

as carnaúbas não se encontravam e nas duas profundidades anteriormente 

mencionadas (Figura 3). Assim, em cada um dos pontos, coletaram-se três amostras 

simples para formar uma amostra composta, simulando a disposição das coletas 

anteriormente feitas nos SPC. Nesses mesmos pontos foram retiradas 20 amostras 

indeformadas por meio de trado Uhland, utilizando anéis de 4,75 cm de diâmetro e 

5,30 cm de altura para a determinação da densidade do solo (EMBRAPA, 2011).  

As análises físicas de solo foram realizadas conforme EMBRAPA (2011). As 

amostras deformadas foram secas ao ar e passadas em peneira de 2 mm de abertura  

de malha, obtendo-se a terra fina seca ao ar (TFSA). A granulometria foi realizada 

pelo método do densímetro, usando hidróxido de sódio (NaOH 1 mol.L -1) como agente 

dispersante e agitação lenta (50 rpm) por 16 horas em agitador tipo Wagner. A areia 

foi quantificada por meio de peneiramento úmido com peneira de malha de 0,053 mm 

de abertura, a argila quantificada com o densímetro e o silte por diferença entre as 

frações.  

Para o cálculo da densidade de solo, utilizaram-se amostras indeformadas. 

Determinou-se o volume do anel que contém a amostra e pesou-se o conjunto. 

Posteriormente colocou-se na estufa a 105°C e, após 24 e 48 horas o conjunto foi 

novamente pesado. A densidade foi calculada dividindo-se a massa de solo seco (em 

gramas) pelo volume total do conjunto (em centímetros cúbicos). 

As análises químicas foram realizadas no Laboratório de Manejo do Solo da 

UFC, conforme metodologia da EMBRAPA (1997). As determinações consistiram na 

medida de pH em água, por potenciometria; os cátions trocáveis Ca e Mg, extraídos 

por KCl 1 mol.L-1 e quantificados por absorção atômica; o Al+3 trocável extraído por 

KCl 1 mol.L-1 e quantificado por titulação com NaOH 0,025 mol.L-1; Na+ e K+ extraídos 
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por Mehlich-1 e quantificados por fotometria de emissão em chama. A acidez potencial 

(H+Al) foi avaliada por extração com acetato de cálcio 0,5 mol.L-1 a pH 7,0, titulando 

com NaOH 0,025 mol.L-1. O P disponível foi extraído por Mehlich-1 e determinado por 

colorimetria do metavanadato. O S-SO42- foi extraído por NH4OAc 0,25 mol.L-1 em 

ácido acético 0,5 mol.L-1 e determinado por turbidimetria do sulfato de bário. O 

carbono orgânico foi determinado pelo método da oxidação da matéria orgânica por 

via úmida, com dicromato de potássio em meio sulfúrico.  

2.6. Determinação do estoque de nutrientes no solo e da exportação de nutrientes 

pela colheita 

Os estoques de nutrientes no solo nos primeiros 30 cm de solo foram 

calculados a partir das amostras de solo coletadas nas duas camadas, 0-10 e 10-30 

cm de profundidade, da densidade do solo e da área de projeção da copa das 

palmeiras (SPC) com superfície de 4,52 m2, de acordo com as equações (3) - (5).   

(3) 

� � − = ∑ �  �i= � �  

Onde: � � −  (g.SPC-1) é o estoque do nutriente � no solo sob a projeção da 

copa das palmeiras (SPC) na profundidade 0-30 cm, � (g.kg-1) o teor do nutriente � 

na camada �, � (kg.m-3) a densidade da massa de solo na camada �, � (m) o 

comprimento da camada � e �  a área de SPC. 

(4) 

� � − = ∑ �  �i= � �  

 Onde: � � −  (g.SFC-1) é o estoque do nutriente � no solo fora da projeção da 

copa das palmeiras (SFC) na profundidade 0-30 cm, � (g.kg-1) o teor do nutriente � 

na camada �, � (kg.m-3) a densidade da massa de solo na camada �, � (m) o 

comprimento da camada � e �  a área de SPC. 

(5)                    

� �  =  (� � � �  × �  + � � �� �  × ��  + � � �� � � × � �) +  � � �  × ℎ� / � )      
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Onde; � �  (g.ha-1) é o estoque de um nutriente � nos primeiros 30 cm em 

um hectare de solo do carnaubal avaliado,   � � � � , � � �� �  e � � �� � �  

a média dos estoques de um nutriente � no solo sob a projeção da copa (SPC) de 

cada categoria de palmeira, capoteiro, palmeiras novas e palmeiras velhas, 

respectivamente, na profundidade 0-30 cm. � , ��   � � é o número de 

indivíduos de cada categoria, capoteiros, palmeiras novas e palmeiras velhas, 

respectivamente, em um hectare. � � �  é a média dos estoques de um nutriente � 

na profundidade 0-30 cm em solo fora da copa (SFC), ℎ�  a área de solo do 

carnaubal fora da projeção da copa das palmeiras em um hectare e �  a área de 

SPC, sendo 4,52 m2. 

A exportação de nutrientes anual equivale aos nutrientes contidos na biomassa 

foliar das carnaúbas que anualmente são removidos durante a atividade extrativista. 

Esta biomassa foi produzida durante um ano, já que no carnaubal em estudo, a folha 

é coletada na sua totalidade uma única vez por ano, e sempre no mesmo período.  

A exportação de nutrientes no carnaubal foi determinada a partir da equação 

(6)  e a exportação de nutrientes por palmeira segundo a idade pela equação (7) e (8). 

(6)     

 � =  � � �  �� �  �  + � �� �  ����  ��  + � �� � �  ���� � �� � 

Onde; �  (g.ha-1.ano-1) é a exportação anual de nutriente  � por hectare durante  

atividade extrativista da colheita da folha, � � � ,� �� � ,� �� � �  em (g.kg-1) a 

concentração média do nutriente � nas folhas, �� � , ����  ,���� �  em (kg de MS) 

produção média de biomassa foliar  por categoria, capoteiro, palmeira nova e palmeira 

velha, respectivamente.  � , ��   � � é o número de indivíduos de capoteiro, 

palmeira nova e palmeira velha por hectare, respectivamente. 

 (7) 

� � =  ∑ � � �  �=  

Onde; � �  (g.palmeira-1) é a exportação acumulada de um nutriente � durante o 

período de vida de uma  palmeira, � �  exportação do nutriente � a partir do primeiro 

ano de colheita e   idade atual da palmeira. 
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(8) � � =  � � � �  �� +  � � � �  � +  � � � � � � �   
Onde; � �  (g.ha-1) é a exportação acumulada de um nutriente  �  durante o período 

de existência do carnaubal, � � � � , � � � � , � � � � �  é a exportação 

acumulada média de um nutriente � durante o período de vida de um capoteiro, 

palmeira nova e palmeira velha, respectivamente.  � , ��   � � é o número de 

indivíduos de capoteiro, palmeira nova e palmeira velha por hectare, respectivamente. 

A exportação de nutrientes por palmeira e ano, �  , foi determinada pelas 

seguintes equações de regressão, obtidas a partir do ajuste entre as variáveis, 

exportação anual de nutriente e idade da palmeira; = − , � + , � − ,  ;  = ;  = , ;  < ,   

� = − , � + , � − ,  ;  = ; = , ;  < ,   

� = − , � + , � − ,  ;  = ;  = , ;  < ,   

� = − , � + , � − ,  ;  = ; = , ;  < ,   = − , � + , � − ,  ;  = ; = , ;  < ,   

Onde; , , � , �   (g.palmeira-1.ano-1) é a exportação de Potássio, Fósforo, 

Cálcio, Magnésio e Enxofre, respectivamente, e  � a idade da palmeira em anos. 

Não foi possível determinar a exportação anual de Na devido a não se obter 

um adequado ajuste dos dados das variáveis exportação anual e idade da palmeira 

para este nutriente. 

2.7. Delineamento experimental para determinação da influência da invasora 

Para determinar a influência de C. grandiflora na quantidade de carbono 

orgânico (CO) nas camadas superficiais do solo, foram contabilizados todos os 

indivíduos de C. grandiflora, dentro do SPC de cada palmeira com presença da 

invasora, com diâmetro na base a partir de 1,5 cm. Segundo CRC for Australian Weed 

Management (2003) a C. grandiflora, começa a ser reprodutiva a partir de um diâmetro 

na base de 1,5 cm, que em condições normais em Queensland (Australia) acontece 

após o primeiro ano de crescimento. 

Estes dados foram correlacionados com os resultados de teores de CO na 

camada 0-10 cm nos SPC das palmeiras, obtidos anteriormente para determinação 

do impacto do extrativismo. 
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 2.8. Análise de dados 

Para testar a relação e a intensidade entre duas variáveis foram utilizados 

testes de correlação de Spearman, pois a maioria das variáveis não obedeciam a uma 

distribuição normal dos dados. Desta forma foram testadas as previsões um, dois e 

cinco. Para testar a terceira previsão foi escolhido um teste não paramétrico, o teste 

de Mann-Whitney, para comparação das medianas. Para estimar a idade das 

carnaúbas utilizou-se um modelo de regressão linear no qual a idade foi a variável 

resposta e a altura a variável explicativa. Todos os testes foram considerados com  

p<0,05 e realizados utilizando-se o programa R (R Development Core Team, 2014). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Estimativa da idade das carnaúbas e do número de colheitas 

Na área experimental foram selecionadas 90 carnaúbas com alturas de caule 

compreendidas entre 1 e 12,08 m seguindo a distribuição de frequências apresentada 

na Figura 4. Entre as 90 palmeiras foram identificadas 53 com a presença de marcas 

de desprendimento foliar ao redor do estipe, com alturas compreendidas entre 1,00 e 

4,62 m. 

 
Figura 4. Distribuição de frequências de alturas do estipe das carnaúbas amostradas , n=90. 

 O número de andares médio no estipe foi de 46,0 ± 14,8 unidades, variando 

desde um mínimo de 22 para uma carnaúba de 117 cm até um máximo de 84 na 

palmeira de maior altura sem desprendimento de marcas foliares (4,52 m). O dado 

número de andares produzidos na copa no ano do estudo, foi obtido a partir do número 

de folhas retiradas em cada palmeira durante a amostragem.  
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A periodicidade e a frequência anual de coleta de folhas para o beneficiamento 

do pó cerífero no carnaubal do estudo, garante que as folhas retiradas pela colheita 

representam a quantidade de folhas produzidas nesse ano. Neste sentido, na copa, o 

número médio de andares produzidos anualmente foi de 4,66 ± 0,91 com um mínimo 

de 2,88 e máximo de 7,63, em carnaúbas de 1,44 e 3,05 metros de altura , 

respectivamente. 

Como resultado da equação (1a) obteve-se uma sequência de idades em 

função do número de andares e a produção de folhas na copa no ano do estudo. Os 

valores de idade obtidos variaram entre 4,28 e 16,44 anos para alturas de caule 

compreendidas entre 1,00 e 4,62 metros.  

Visando obter um modelo de crescimento que ofereça uma estimativa da idade, 

foram feitas várias regressões nas quais a variável resposta foi a idade da palmeira 

estimada na equação (1a) e a variável explicativa a altura do estipe, sendo que o 

melhor ajuste dos dados foi obtido para a regressão linear mostrada na Figura 5.  

 

Figura 5.  Modelo de regressão linear a partir do ajuste dos dados de idade estimada em função das 
cicatrizes foliares (equação 1a) e altura do estipe, p<0,001***. 

Como resultado do modelo proposto estima-se que as carnaúbas avaliadas 

(n=90) tenham idades compreendidas entre 6,17 e  32,54 anos, para alturas de caule 

entre 1,00 e 12,08 metros, respectivamente.  

Este modelo cumpre os preceitos estabelecidos na literatura sobre o 

crescimento da carnaúba e coincide com informações fornecidas pelos extrativistas 

da comunidade onde se encontra o carnaubal.  Assim, Henderson et al., (1995) 

afirmou que a primeira floração da carnaúba se dá entre 12 e 15 anos.  
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No modelo de crescimento essas idades corresponderiam a carnaúbas entre 

3,5 e 4,60 m de altura. Neste sentido, no carnaubal do estudo, não foram encontradas 

carnaúbas florescidas com estipes menores que 3,5 metros. Por outro lado, segundo 

a datação consensual dos extrativistas, as palmeiras maiores da área experimental 

teriam uma idade aproximada de 30 anos. Pelo modelo proposto, a idade das 

carnaúbas de maior comprimento de fuste (entre 10 e 12 m), seria de 27,8 e 32,5 

anos. Além disso, Rizzini e Mors (1995) afirmaram que carnaúbas em condições 

ótimas para o desenvolvimento tem um crescimento médio de 30 cm por ano, dados 

que se adequam ao modelo. 

Apesar da regressão linear proposta estimar adequadamente a idade do 

carnaubal do estudo com R2 de 0,61 e p<0,001, esta apresenta limites na sua 

aplicabilidade. O modelo foi desenvolvido no contexto de um carnaubal jovem, onde 

o crescimento das palmeiras ainda se comporta linearmente. Entretanto, como 

qualquer ser vivo, a carnaúba apresenta um limite de crescimento, que segundo 

Rizzini e Mors (1995) seria de 15 m. Este limite, provoca uma desaceleração do 

crescimento e, portanto, a quebra na linearidade. Por outro lado, o modelo foi 

configurado a partir de informações obtidas da experiência acumulada pela 

comunidade de extrativistas, sendo que estas estimativas, precisariam ser validadas 

(Miranda et al., 2008, 2009). Neste sentido e segundo Guarín (2014) a validação de 

um modelo de crescimento de palmeiras poderia ser feita a partir do método do 14C 

com precisão suficiente para determinar a idade dos materiais orgânicos produzidos 

após 1954. 

Para estimar o número de colheitas ao qual uma palmeira foi submetida levou-

se em consideração o manejo da colheita realizada pelos extrativistas da comunidade  

Boqueirão - Capim Grosso. Estes começam a exploração das carnaúbas em 

palmeiras com aproximadamente 30 cm de altura de estipe, que segundo o modelo 

proposto teriam quatro anos de idade. Assim, segundo a equação (2) a mais jovem 

das palmeiras de 6,17 anos, foi colhida durante dois anos e a mais velha de 32,54 

anos, suportou 28 colheitas. 

3.2. Concentração de nutrientes nas folhas e parâmetros produtivos da carnaúba 

Na literatura não foram publicados dados sobre concentração de nutrientes em 

folhas de carnaúba.  Contudo, existe abundante informação em relação à 
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concentração foliar em outras palmeiras, especialmente em coqueiro (Cocos nucifera 

L.) e dendezeiro (Elaeis guineenses Jacq.). 

Com o objetivo de contextualizar os resultados de concentração de nutrientes 

em folhas de carnaúba, são apresentados dados de concentração de nutrientes em 

folhas de coqueiro e dendezeiro coletados em diversas publicações. São 

apresentados os valores médios máximos, mínimos, níveis críticos e intervalos ótimos 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Valores médios e desvio padrão da concentração de nutrientes nas folhas de carnaúba 
avaliadas (n=90), e a comparação com valores máximos, mínimos, níveis críticos e intervalos ótimos 
em folha de coqueiro (Cocos nucifera L.) e dendezeiro (Elaeis guineenses Jacq.) obtidos na literatura.   
 

Nutrientes 
N K Na Ca Mg S P 

...........................................................................g.kg-1.................................................................... 

Dados obtidos nas análises foliares das carnaúbas amostradas (n=90); media ± desvio padrão 

Carnaúba 14,27±1,53 12,74±1,80 0,54±0,38 2,04±1,18 2,84±0,61 8,25±1,19 1,08±0,14 

Dados obtidos na literatura  

Coqueiro (Cocos nucifera L.) 

Menor valor 12,000 6,101 0,1113 1,640 1,840 0,850 0,740 

Maior valor 22,009 18,802 1,460 7,152 2,709 1,382 1,701 

Nível crítico 18,00-20,009 8,00-10,009  6,0010 2,408 1,00-1,59 1,209 

Dendezeiro (Elaeis guineenses Jacq.) 

Menor valor 22,20 6,803  5,203 2,015 1,603 1,203 

Maior valor 28,803 16,703  16,4012 3,695 4,0011 1,9012 

Nível crítico 25,004/ 27,0010 10,006  5,0010/ 6,004 2,3010/ 2,404 2,2014 1,507 

Intervalo 
ótimo 24,00-28,0011 9,00-12,0011  5,00-7,5011 2,50-4,0011 2,50-3,5011 1,50-1,8011 

Sendo F1,F2,F9,F14,F17 as folhas n° 1,2,9,14 e 17. Sendo 0Ollagnier e Ochs, (1972) em F1 o F2; 
1Alencar, (2009) em F9 e F14; 2Valicheski, (2010) em F2; 3Viégas, (1989) em F17; 4Bachy, (1964) em 
F17; 5Rodrigues, (1993) em F17; 6Diomandé et al. (2001) e Ollagnier et al., (1987) em F17; 7Ollagnier 
e Ochs (1981) e Ollagnier et al., (1987) em F17; 8Ummar et al., (1976) e Ollagnier e Ochs (1981) em 
F17; 9Manciot, Ollagnier e Ochs, (1979) em F14; 10Ollagnier e Prevot (1956) em F17 e F9; 11Uexkull e 
Fairhurst (1991) em  F17; 12Chepote et al.,(1988) em F17; 13Khan et al., (1986) em F14, 14; Ochs and 
Olvin, (1977) em F17. 
 

 

Ainda que esta abordagem comparativa possa auxiliar na interpretação dos 

dados, assume-se certa distância entre os dois grupos de dados: os obtidos nas 

análises foliares da carnaúba e os coletados na literatura sobre coqueiro e dendezeiro. 

As carnaúbas analisadas são exploradas em seus ecossistemas nativos sem manejo 

de adubação em atividade extrativa da folha, enquanto as plantas coqueiro e 

dendezeiro são sujeitas a manejos de adubação, visando o adequado 

desenvolvimento do fruto.  
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Outra fonte de variabilidade na comparação de concentração de nutrientes 

foliares é consequência da técnica de diagnostico foliar, cujos resultados dependem 

de vários fatores. Entre eles, o tipo de solos, clima, estação do ano, idade, espécie ou 

variedade da palmeira, idade e número da folha, ciclo de frutificação, método de 

amostragem e manejo de adubação (Rajaratnam et al., 1980; Teoh et al., 1982; 

Fairuhurst, T. e Mutert, E., 1999 e Foster, 2003). 

Assim, na sequência, as interpretações dos dados de concentração foliar na 

carnaúba serão condicionadas ao entendimento do contexto da comparação. 

Diversas metodologias foram desenvolvidas para o diagnóstico foliar no 

dendezeiro. Tampubolon et al., (1990) encontraram que em E. guineenses a relação 

P/N constante, produzida pelos componentes proteicos é um adequado critério para 

prever deficiências de P. Assim, estabeleceu a equação geral da concentração crítica 

de P em folha como segue; �çã  ��  � � �  � = ,  � �çã  ��   + ,  

Com valores médios de N nas folhas de carnaúba de 14,27 g.kg -1 se obtém 

uma concentração foliar crítica de P de 0,73 g.kg-1. Esta concentração é inferior aos 

valores médios obtidos para P (1,08 g.kg-1), por outro lado, estes valores estão abaixo 

dos níveis críticos de P apontados por todos os autores (Tabela 1) 

Por outro lado, (Foster 2003) estabeleceu outra equação para determinar 

deficiências foliares de K e Mg no dendezeiro a partir do cálculo da quantidade total 

de bases na folha (TLB);  /   .  = % � �� / , + % � �� / , + % �� �� / ,      

Após o cálculo da TLB nas folhas de carnaúba com resultado de 66,80 e de 

acordo com a metodologia de Fairhurst e Mutert, (1999), foi medido o peso parcial que 

o K (Xk) o Mg (XMg) foliar tem sobre a quantidade total de bases. Resultados para a 

relação Xk/TLB de 48,78 e de 35,00 para XMg/TLB, mostram concentração suficiente 

de ambos nutrientes (Foster, 2003).  Segundo este autor, valores superiores a 30 para 

concentração de K e Mg estariam em um nível suficiente.  

Na carnaúba, os nutrientes que se encontram em maior concentração na folha 

são o N e o K (Tabela 1). Malavolta et al., (1997) afirmam que os níveis de nutrientes 

nas plantas refletem o suprimento pelo solo. Neste sentido, Ouriver (1984) afirma que 

os nutrientes extraídos do solo em maior quantidade pelo coqueiro são o N e o K.  
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 Para determinar a suficiência nos níveis de N nas folhas se utilizou a razão de 

equilíbrio entre nutrientes (NBR) proposta por Khamis (2005). Este autor definiu NBR 

como a fração entre dois nutrientes foliares, e estabeleceu o ótimo para a dendezeiro 

como segue na Tabela 2.  

Tabela 2. Relação de nutrientes foliares (NBR) ótimo em Elaeis guineenses L. e (NBR) calculado em 
carnaúba a partir dos dados obtidos na análise foliar. 1Khamis (2005). 
 
Razão de nutrientes 1NBR ótimo (Elaeis guineenses L.) NBR (Copernicia prunifera Jacq.) 

N/K 2,50-3,00 1,12 

N/Mg 14,00-18,00 5,02 

N/P 11,00-17,00 13,21 

K/Mg 4,00-10,00 4,48 

K/Ca 2,00-5,00 6,25 

Mg/Ca 0,25-0,55 1,39 

 

As relações mais desbalanceadas (Tabela 2) segundo a NBR proposta por 

Khamis (2005) são N/K e N/Mg, ambas envolvendo o N. Aceitando que segundo 

Fairhurst e Mutert, (1999) o conteúdo de K e Mg nas folhas é suficiente, pode-se 

afirmar que a concentração de N na folha é baixa. A comparação dos resultados do N 

na folha da carnaúba com os dados da literatura do coqueiro e dendezeiro relatados 

na Tabela 1 também mostram que as concentrações de N estão baixas. 

Outra relação que se encontra em desbaçanço (Tabela 2) tem relação com o 

Ca (K/Ca e Mg/Ca). Da mesma forma se assumirmos as concentrações foliares de K 

e Mg como aceitáveis (Fairhurst e Mutert, 1999), teremos que concluir que a 

concentração de Ca foliar é baixa, o que se confirma na comparação entre os teores 

foliares de Ca entre carnaúbas, coqueiro e dendezeiro.  (Tabela 1). 

O S em folha foi encontrado em elevada concentração, com valores médios 

muito superiores aos valores máximos encontrados em outras palmeiras (Tabela 1). 

A alta concentração de S nas poderia ter relação com a deposição atmosférica. Neste 

sentido, é preciso destacar o entorno dos carnaubais onde existe uma crescente área 

industrial com várias usinas termoeléctricas, de fabricação de concreto, cerâmicas e 

aço; todas elas operando na queima de combustíveis fósseis, principal atividade 

emissora de gases de S.  

Os principais parâmetros produtivos da carnaúba são apresentados na Tabela 

3. Segundo D’Alba (2007) não há muita concordância entre os autores com relação 

ao número de folhas produzidas na carnaubeira ao longo de um ano. Johnson (1970) 
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relata entre 45 a 60 folhas produzidas a cada ano, enquanto Santos (1979) e Carvalho 

(1982), indicam uma média de 15 a 20 folhas por ano. D’Alba (2007) em observações 

de campo e consultas extrativistas, constata que no Ceará uma carnaúba adulta pode 

possuir de 20 até 100 palhas, sendo que o número de olhos pode variar de 4 até 12 

por palmeira. 

Tabela 3. Valores máximos, mínimos, médios e desvios padrão de parâmetros produtivos das 
carnaúbas avaliadas (n=90).  
Produção anual Máximo Mínimo Média Desvio padrão 

Matéria seca foliar (kg) M.S 13,54 1,91 7,03 2,74 

Folhas (n°) 56 14 32,91 7,56 

Olhos (n°) 7 1 4,78 1,48 

 

Foi comprovado que palmeiras de maior idade produzem e exportam, durante 

a colheita, maiores quantidades de nutrientes. Isto acontece principalmente por duas 

vias: primeiramente, a quantidade de biomassa foliar produzida é correlacionada 

positiva e fortemente com a idade das palmeiras com rho de 0,85 e p<0,005. Por outro 

lado, o número de folhas e a idade apresentam uma relação estreita (rho=0,49 e 

p<0,005). 

3.3. Caracterização física e química do solo do carnaubal 

3.3.1. Solos fora da projeção da copa (SFC) 

Segundo o levantamento exploratório de solos da EMBRAPA (1973), o 

carnaubal nativo do estudo se encontra em uma área de solos da ordem Planossolos, 

o que foi reforçado pelas informações obtidas nas análises químicas e físicas (Tabela 

4). Os dados de granulometria nos SFC nas profundidades estudadas mostram teor 

de silte superior ao de argila. Carvalho e Figueredo (1999) afirmaram que a pobre 

estabilidade estrutural dos Planossolos geralmente provoca uma superfície dura na 

estação seca, que pode ser cimentada temporariamente onde a textura é siltosa. Esta 

característica da superfície do solo foi confirmada in situ durante as coletas na estação 

seca.   Neste sentido, FAO (2001) afirmou que a superfície de um Planossolo é 

quimicamente muito degradada, manifestando-se em baixo conteúdo de argila, baixa 

capacidade de troca catiônica, baixa capacidade de retenção de água e relativa 

acidez. Da mesma forma, as variações no teor de argila indicam a ação de 

mecanismos de translocação ou de perda de argila em superfície. A alta relação 

silte/argila (3.9) na profundidade de 0-10 cm sugere um grau intermediário de 
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intemperismo que pode ser devido à baixa posição dos solos na paisagem, própria do 

ecossistema de carnaubais nativos (EMBRAPA, 2013).  

Tabela 4. Valores médios de parâmetros físicos e químicos do solo fora da projeção da copa das 
palmeiras (SFC), amostrado em cinco pontos da área experimental a duas profundidades, 0-10 e 10-
30 cm (n=5).  

Atributo Profundidade 
0-10 cm 10-30 cm 

Areia (g.kg-1)              539,12             516,43
Argila (g.kg-1) 93,52 173,08
Silte (g.kg-1) 367,36 310,49
Densidade (g.cm-3) 1,61 1,63
pH (em H2O) 1:2,5 4,61 5,01
*Carbono Orgânico (g.kg-1) 12,13 9,30
Ca+2 (cmolc.kg-1) 2,04 3,78
Mg+2 (cmolc.kg-1) 1,70 4,06
K+ (cmolc.kg-1) 0,20 0,16
Al+3 (cmolc.kg-1) 0,87 0,85
H++Al+3 (cmolc.kg-1) 6,40 4,99
Na+ (cmolc.kg-1) 0,26 0,44
Capacidade de troca catiônica a pH 7,0 (cmolc.kg-1) 10,60 13,43
Porcentagem de saturação por bases (%) 39,62 56,83
**P (mg.kg-1) 6,16 2,83
***S-SO42- (mg.kg-1) 19,60 13,68
*CO determinado por Walkley-Black; **P extraído por Mehlich-1; ***S-SO42- extraído por NH4OAc 0,25 
mol.L-1 

A densidade do solo é relativamente alta (entre 1,61 e 1,63 g.cm-3) nas duas 

profundidades avaliadas, semelhante à encontrada por Bamberg et al., (2009) em 

outras planícies aluviais com solo da classe Planossolos. Segundo FAO (2001) os 

Planossolos originam florestas pouco densas com espécies adaptadas a elevadas 

densidades de solo e, portanto, com sistema radicular raso, como a carnaúba, capaz 

de suportar tanto a seca como o alagamento sazonal. 

O incremento do pH em profundidade em 0,4 unidades pode ser devido ao 

aumento de bases como cálcio (Ca) e magnésio (Mg) ou à falta de oxigênio nas 

camadas de solo que se encontram em maiores profundidades. Segundo 

Ponnamperuma (1972) em solos ácidos submetidos a condições redutoras acontece 

incremento do pH. Foi confirmado in situ a presença de “mosqueados de pirita” a partir 

de 20-25 cm de profundidade nas áreas mais baixas da área experimental. Esta 

formação requer condições alternadas (quer temporalmente ou espacialmente) de 

anaerobiose com aeração limitada, que acontece periodicamente nas áreas de várzea 

próprias dos carnaubais.  

Os teores de sódio (Na), Ca e Mg aumentaram com a profundidade 

provavelmente consequência da lixiviação e do maior conteúdo de argila na 
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profundidade 10-30 cm, provocando aumento da CTC. O teor de potássio (K), fósforo 

(P) e enxofre (S) se encontra em menor proporção nas maiores profundidades, 

acompanhando gradientes de diminuição de carbono orgânico (CO). Excetuando o 

Mg e Ca os teores de nutrientes do carnaubal avaliado indicam fertilidade química 

moderada mesmo se for comparado com outros Planossolos no estado Ceará, com 

soma de bases superiores (Mota e Oliveira, 1999).  

Segundo a classificação de níveis de fertilidade nos solos do estado do Ceará 

(UFC, 1993), os solos do carnaubal estudado teriam níveis médios de CO e baixos de 

K e P. O teor de Ca se encontra em níveis considerados médios e o Mg muito alto, 

que segundo (Oliveira et al., 2009) devem estar diretamente relacionados à vultuosa 

quantidade de minerais primários, principalmente plagioclásios e micas, presentes nas 

frações areia e silte dos Planossolos. Por outro lado, a porcentagem de saturação por 

sódio (PST) presente nas profundidades avaliadas não é suficiente para conferir ao 

solo o caráter sódico.  

3.3.2. Solos sob a projeção da copa (SPC) 

As análises químicas dos solos na projeção da copa (SPC) apresentados na 

Tabela 5, em geral, mostram o mesmo comportamento em relação a variação de 

nutrientes em profundidade, aos dados obtidos nas análises dos SFC. Entretanto, 

cabe notar que os teores do S no SPC aumentam com a profundidade, sendo que nos 

SFC acontece o oposto, havendo decréscimo do teor de S na camada mais profunda.  

Tabela 5. Valores médios e desvios padrão dos teores de nutrientes no solo na projeção da copa das 
palmeiras (SPC) em duas profundidades, 0-10 e 10-30 cm (n=90).  

Prof. (cm) 
*CO Na+ K+ Ca+2 Mg+2 ***S-SO4

2- **P 

g.kg-1 ------------------cmolc kg-1--------------------- ----------mg.kg-1----------- 

0-10 
10-30 

12,19 ± 5,05 
9,36 ± 2,91 

0,29 ± 0,16 
0,77 ± 0,62 

0,24 ± 0,18 
0,23 ± 0,17 

2,21±1.20 
3,47±2,23 

3.11 ± 2,74 
6.70 ± 5,11 

   9,5  ± 6,58 
 13,59 ± 8,42 

6,82 ± 3,59 
4,52 ± 2,53 

*CO determinado por Walkley-Black; **P extraído por Mehlich-1; ***S-SO42- extraído por NH4OAc 0,25 
mol L-1. 

Para contextualizar estes resultados, e dada a ausência de pesquisas que 

relacione parâmetros químicos de solos com a atividade extrativista da carnaúba, 

foram revisadas publicações sobre a produção agrícola de óleo de palma (Elaeis 

guineenses Jacq.) e as caraterísticas dos solos em que as plantas foram cultivadas. 

Novamente admite-se que a comparação proposta tem capacidade de contextualizar 
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resultados, mas também assume-se certa distância, já que ambos os sistemas 

mantêm diferenças notáveis, como anteriormente já mencionado. 

Segundo os intervalos ótimos apresentados por Goh et al., (1997) para uma 

adequada produção de E. guineenses, o teor de CO no solo do carnaubal precisaria 

ser incrementado, já que os níveis de CO (Tabela 5) se encontraria abaixo de 15  

g.kg-1. Para estes mesmos autores, entretanto, os resultados de pH encontrados no 

nosso estudo não representariam problemas para produção oleífera.  

Segundo Konan et al., (2014) o teor de K constitui o principal fator que limita a 

produção das palmeiras oleíferas, sendo o elemento fundamental para a obtenção de 

um bom rendimento. Assim, Ochs et al., (1991) e Caliman et al., (1994), sugerem o 

fornecimento de fertilizantes potássicos para aumentar o teor deste elemento no solo.   

Entretanto, segundo Jacquemard (1995), que estabelece um intervalo do teor 

ótimo de K no solo entre 0,05 a 0,2 cmolc.kg-1, o teor de K no solo do carnaubal do 

estudo (Tabela 5), indicaria níveis ótimos para cultivos de palmeiras oleíferas em 

solos tropicais. Já considerando os intervalos ótimos de K publicados por Goh et al., 

(1994), o carnaubal teria teores moderados de K. Estes autores afirmam que a 

manutenção dos níveis de K atuais encontrados no carnaubal garantiriam uma 

produção adequada da palmeira oleífera de Elaeis guineenses. 

Segundo Jacquemard (1995) que fixa a quantidade mínima de Ca e Mg no solo 

em 0,7 e 0,4 cmolc.kg-1 respectivamente, em fazendas de produção de palmeiras 

oleíferas, os solos do carnaubal têm altíssimos teores destes elementos (Tabelas 3 e 

4).  

Os teores de P no solo do carnaubal representariam problemas de escassez, 

segundo o limite utilizado por Konan et al., (2014) de 30 mg.kg-1 para o teor mínimo 

de P em solos tropicais destinados a produção de E. guineenses. Em relação aos 

intervalos propostos por Goh et al., (1997), os quais estabeleceram um nível muito 

baixo de P em valores menores de 10 mg.kg-1, o carnaubal não suportaria uma 

produção de óleo de palma tendo que ser fertilizado.  
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3.4. Dinâmica de nutrientes no ecossistema da carnaúba sob impacto e limites do 

estoque do solo 

O objetivo de este estudo foi investigar se os impactos da atividade extrativista 

da folha e a invasão de uma planta exótica, que afetam ao carnaubal, modificam os 

teores e estoques de nutrientes no ecossistema da carnaúba. Para obter respostas 

sobre a força da atividade extrativista no esgotamento de nutrientes foram avaliadas 

as variações de teores e estoques em solo no tempo e no espaço. 

As variações no conteúdo de nutrientes com o tempo, que preveem diminuição 

dos teores e estoques com o avanço da idade e da exportação de nutrientes foram 

testadas na primeira e segunda previsão. Por outro lado, as variações dos estoques 

em relação ao espaço, dentro ou fora da projeção da copa, serão testadas com base 

a terceira previsão, que prevê diferenças entre os SPC e SFC.  

A quarta previsão visa testar se o estoque de nutrientes do solo pode garantir 

a atividade extrativista através do tempo e a quinta previsão prognostica que 

dependendo do número de invasoras dentro da área de SPC o teor de CO irá variar. 

3.4.1. Potássio 

Os resultados da variação dos teores de K trocável nos solos sob a projeção 

da copa (SPC) no decorrer do tempo, apresentam um padrão no qual o aumento da 

idade das palmeiras é acompanhado por um incremento do teor de K com rho de 0,66 

(p<0,001) (Figura 6a). Da mesma forma, se encontrou uma correlação positiva e 

significativa com rho de 0,68 (p<0,001) entre a exportação acumulada de K e o 

estoque no SPC de este nutriente (Figura 6b). Ambos resultados contradizem a 

primeira e segunda previsão e sugerem que, contrariamente ao esperando, existe um 

fluxo de entrada de K no SPC, e que este aumenta com o avanço da idade das 

palmeiras.  
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Figura 6. (a) Correlação entre teor potássio no solo sob a projeção da copa (SPC) em 0-10 cm de 
profundidade e estimativa de idade das palmeiras. (b) Correlação entre estoque de potássio no solo 
sob a projeção da copa (SPC), com área de 4,52 m2 e profundidade 30cm, e exportação de potássio 
acumulada ao longo da existência de cada palmeira, obtida pela equação (7). Ambas correlações  
(n=90), foram testadas mediante o teste de Spearman. *p<0.05,   
**p<0.005, ***p<0.001. 

A terceira previsão faz referência à variação espacial dos estoques de 

nutrientes dentro ou fora da projeção da copa das palmeiras, sugerindo menores 

estoques onde a atividade extrativa tem maior impacto, nos SPC. Os resultados da 

comparação entre os dois grupos de dados, SFC e SPC, não mostram diferenças 

significativas (Figura 7a). No entanto, existem diferenças significativas (p<0,05) 

quando comparados os estoques dos SFC com SPC das palmeiras velhas (Figura 

7b), onde a exportação de nutrientes foi mais prolongada. Contrariamente ao 

esperado, os estoques nos SPC das palmeiras velhas apresentam maior quantidade 

de K.  

Resultados similares foram descritos por Kellman (1979), Joffre et al., (1988) e 

Xavier et al., (2003) que relataram incrementos de K no solo sob a copa de diversas 

árvores em detrimento de áreas adjacentes à copa. Estas respostas foram obtidas em 

ecossistemas tão variados como na savana africana, na floresta mediterrânea e 

mesmo na mata atlântica brasileira. Porém, nenhum dos exemplos estão inseridos em 

um contexto de exportação de nutrientes. 
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Figura 7. (a) Relações percentuais (barras) e valores dos estoques no solo de potássio em 0-30 cm de 
profundidade e área de 4,52 m2, onde; SPC (n=90) é a média dos estoques sob a projeção da copa 
das palmeiras e SFC (n=5) a média dos estoques no solo fora da projeção da copa das palmeiras. (b) 
SPCv (n=30) é a média dos estoques sob a projeção da copa das palmeiras velhas e SFC (n=5) a 
média dos estoques no solo fora da projeção da copa das palmeiras. Dados analisados mediante o 
teste não paramétrico de Mann-Whitney, sendo que letras iguais não representam diferenças 
significativas entre os grupos (p<0,05) (c) Relações percentuais (barras) e valores de estoques de 
potássio no solo do carnaubal (ES) calculado a partir da equação (5) em 0-30 cm de profundidade,  
exportação anual de potássio no carnaubal (EX), calculada a partir da equação (6) e exportação 
acumulada (EXa) calculado a partir da equação (8). 

Os carnaubais nativos, situados normalmente em planícies aluviais, estão 

sujeitos a diversos fluxos de entrada e ciclagem de K.  A sedimentação, decomposição 

de serapilheira, a deposição atmosférica, o intemperismo de minerais primários e a 

liberação do K não trocável retido na superfície dos minerais de argila são alguns dos 

processos que regulam os movimentos de K (Britzke et al., 2012). Caberia esperar 

que qualquer um dos processos mencionados gerasse diferentes padrões de 

distribuição de nutrientes, mas parece improvável que pudessem provocar uma 

distribuição do K no solo como a obtida em relação a idade da palmeira.  

Outra forma de movimentação do K nos ecossistemas florestais é a partir da 

precipitação interna, ou água que atravessa a vegetação e chega ao solo. Vitousek e 

Sanford Jr. (1986) afirmam que este processo tem fundamental importância no retorno 

imediato de K ao solo, pois geralmente acrescenta mais da metade do K em 

circulação. 
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Figura 8. Carnaúba explorada, com parte de biomassa senescente, principalmente pecíolos e bainhas,  
aderida ao estipe e outra parte depositada no solo. Assentamento Boqueirão – Capim Grosso,  
município de Caucaia (CE). 

 

Segundo Malavolta (1980), o K tem elevada mobilidade na planta, em qualquer 

nível de concentração, seja dentro da célula, no tecido vegetal, ou no xilema e floema.  

Em uma escala de tempo de liberação de macronutrientes de material vegetal, o K 

ocuparia o primeiro lugar, seguido do Mg, Ca, S, P e N (Blair, 1988). Moraes e Arens 

(1969) demostraram que o K pode ser facilmente lavado das folhas de plantas 

cultivadas, quando estas são imersas em água destilada, mostrando que o fenômeno 

pode ocorrer em condições de campo graças à ação da água do orvalho ou das 

chuvas. Na mesma linha, Cottica et al. (1999) avaliando a decomposição e a 

concentração de nutrientes na palha de aveia ao longo do tempo, observaram que, 

passados 55 dias do manejo da cultura, o conteúdo de K da palha havia diminuído em 

92 %. 

Neste sentido, cabe ressaltar que mesmo que a maior parte da biomassa do 

carnaubal seja exportada durante a atividade extrativista, a carnaúba mantém uma 

parte de biomassa senescente, principalmente pecíolos e bainhas, rodeando o estipe 

e formando parte da sua morfologia (Figura 8). Sendo assim, cabe incorporar uma 

nova significância ao passo do tempo no carnaubal, que na medida que implica 

aumento do número de colheitas e, portanto, da exportação de nutrientes, também 
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resulta no incremento da biomassa senescente que permanece no ecossistema, seja 

no solo ou aderida aos estipes das carnaúbas. 

Sob outra perspectiva, as palmeiras podem absorver nutrientes além da área 

de SPC através dos seus sistemas radiculares. Jourdan e Rey (1997) estudando a 

estrutura radicular do dendezeiro, descrevem as raízes adventícias primárias 

horizontais alcançando os 25 metros de comprimento. Este fato pode provocar a 

concentração de nutrientes em SPC. 

Diante disso, sugere-se que o K que se encontra no SPC em maior proporção 

nas palmeiras mais velhas, poderia ser consequência do seguinte processo; o sistema 

radicular das carnaúbas absorveria K em áreas de solo além da imediatamente 

embaixo da copa, nos SFC. Este K, devido grande mobilidade nos tecidos vegetais e 

a importância da precipitação interna na sua ciclagem, seria lavado das folhas e das 

partes senescentes que permanecem fixas à carnaúba, e como consequência teria 

incrementado o teor no SPC.  Este processo, ao longo do tempo poderia explicar a 

distribuição de K no SPC influenciado pela idade da palmeira. 

A quarta previsão estabelece que existirá um número limite de colheitas a partir 

do qual o estoque de nutrientes do solo não possa suprir. O objetivo desta previsão é 

poder vislumbrar a relação entre o tamanho do estoque e da exportação de nutrientes 

no carnaubal. No entanto, para poder testá-la foi necessário estabelecer duas 

premissas: Primeiramente, se fixou como período médio de vida de um carnaubal 100 

anos de idade. Segundo Taube (1952), uma carnaúba frequentemente alcança 100 

anos e extraordinariamente pode atingir 200 anos. Assumiu-se também, de forma 

hipotética, que a atividade extrativista é sustentada em sua grande parte pelo estoque 

de nutrientes no solo e que além disso, este estoque é estático, pelo menos durante 

o tempo de existência do carnaubal. 

Admitidos estes pressupostos, pode-se afirmar que o carnaubal avaliado em 

relação ao estoque de K nos primeiros 30 cm de solo, suportaria 21,25 anos de 

colheita, tendo em conta unicamente os nutrientes exportados pela retirada das folhas. 

Alem disso, a exportação de K ao longo dos 32 anos de existência do carnaubal, foi 

equivalente ao 48,59% do estoque atual, na mesma profundidade (Figura 7c). Com 

este resultado aceitasse aceitaria a quinta previsão, já que os nutrientes estocados no 
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solo, não poderiam garantir o fornecimento de nutrientes necessários para sustentar 

o sistema extrativista durante 100 anos de existência do carnaubal. 

No entanto, se estes resultados forem comparados à exportação de nutrientes 

durante a colheita do dendezeiro, verifica-se que os valores são relativamente baixos. 

O dendezeiro exporta em cachos de frutos frescos, entre 34,04 e 93,24 kg.ha.-1ano-1 

de K em um sistema com rendimento de 9,7 ou 24 t.ha-1 (Tinker e Smilde, 1963 e Ng 

e Thamboo 1967), o que suporia que o estoque de K no carnaubal se esgotaria em 

10,33 ou 3,77 anos de colheita. 

Além do mais, se considerar a demanda total de nutrientes o estoque ficaria 

mais comprometido. Segundo Fairhurst e Mutert (1999) a demanda total de uma 

palmeira oleífera consiste na soma dos nutrientes removidos pela colheita, os 

nutrientes imobilizados nos tecidos, mais os nutrientes reciclados nas folhas e flores 

masculinas podadas e nas folhas lavadas. Este cálculo suporia uma demanda total de 

K de entre 107 e 265 kg.ha-1.ano-1 dependendo da variação na produção 

anteriormente mencionada (Tinker e Smilde, 1963 e Ng e Thamboo 1967). Estes 

valores representariam o esgotamento do estoque do carnaubal em 3,29 e 1,33 anos, 

respectivamente. 

Uma vez atingido o objetivo proposto pela previsão, com o qual se obteve uma 

ideia aproximada da importância do estoque no solo com relação à exportação de K, 

é necessário questionar o raciocínio lógico que a sustentou. A primeira premissa na 

qual se apoia a previsão, que estabelece que a carnaúba se nutriria nos 30 primeiros 

cm do solo, não foi demostrada. Por outro lado, o estoque do solo dificilmente pode 

ser estático na escala de tempo do carnaubal.  

No entanto, esta previsão além de cumprir o objetivo de dimensionar a 

exportação com relação ao estoque auxilia no entendimento da importância que os 

fluxos de entrada de K no carnaubal podem chegar a ter no abastecimento de 

nutrientes e, portanto, na existência do carnaubal. 

Uma das entradas que previsivelmente seja importante no ecossistema da 

carnaúba é a liberação de K a partir do intemperismo de minerais com fontes de K 

estrutural como as micas e os feldspatos, porém estes valores são desconhecidos. 

Outra entrada, relacionada com a precipitação interna, é a deposição atmosférica 

úmida de K. Da Conceição et al., (2011) apresentou dados sobre a magnitude desta 
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entrada de nutrientes para algumas regiões do Brasil. Segundo os autores, e após 

corrigidos os valores para as precipitações do local de estudo, este aporte de 

nutrientes poderia fornecer um mínimo de 320 g.ha-1 e um máximo de 9,60 kg.ha-1, 

o que representaria entre 1,93 % e 58,00 % da exportação anual pelo beneficiamento 

da folha de carnaúba.  

Segundo o visto até agora, devido à natureza do K e a importância da 

precipitação interna, com a metodologia proposta, não foi identificado nenhum indício 

que sugira a diminuição de K no solo sob o impacto do extrativismo. Por outro lado, 

os teores de K estão em níveis adequados, considerando requerimentos do solo em 

sistemas produtivos de palmeiras oleíferas. No entanto, o estoque nos 30 primeiros 

cm de solo é insuficiente para garantir a atividade extrativista durante 100 anos.  

Assim, será necessário um balanço geoquímico do carnaubal para poder determinar 

a sustentabilidade da atividade extrativista com relação ao K. 

4.2.2. Enxofre 

A distribuição do S no solo e na folha, com relação à idade das palmeiras, a 

profundidade de amostragem, e segundo a localização das coletas, dentro ou fora do 

solo sob a projeção da copa da palmeira, mostra vários padrões de distribuição 

diferentes.  Primeiramente, no perfil do solo, os teores de S no solo nas duas 

profundidades avaliadas, são opostos dependendo se as amostras procedem de solos 

embaixo das copas das palmeiras ou de solos fora da projeção da copa. Assim, nos 

SPC (Tabela 5) o teor de enxofre aumenta com o incremento da profundidade (10-30) 

e nos SFC (Tabela 4) os teores de S são maiores na superfície (0-10 cm).  

Com base neste resultado, prevê-se algum processo no qual as carnaúbas 

interferem e que provoca a migração de uma parte do S para camadas mais 

profundas, nas quais pode ser retido mais facilmente pela maior quantidade de argila 

(Tabela 5), pelos óxidos de ferro e alumínio (Chao et al., 1962), ou mesmo retidos 

pela presença de cátions como o Ca (Bolan et al., 1993).  

Com o incremento da profundidade a matéria orgânica diminui e devido ao 

caráter móvel do sulfato (SO42-) é muito provável que este ânion seja o responsável 

pelo acréscimo do S em profundidade. Neste ponto, é importante mencionar que a 

solução de acetato de amônio em ácido acético, usada para extrair enxofre disponível, 
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contabiliza o sulfato solúvel, o adsorvido e parte do S ligado à fração orgânica (Fox et 

al., 1964).  

O segundo resultado, contradizendo a primeira previsão de correlação negativa 

de teor de S com a idade, apresenta um incremento do teor de S no SPC de palmeiras 

mais velhas (Figura 9a) com uma correlação fraca, mas significativa  

com rho de 0,31 (p<0,005). Da mesma forma, a segunda previsão é rejeitada sendo 

que os dados mostram uma correlação positiva com rho de 0,40 (p<0,001) entre a 

exportação acumulada de S e o estoque no solo (Figura 9b). Neste caso, é importante 

perceber que a exportação acumulada (equação 7) é calculada a partir da idade 

estimada das palmeiras. 

   Por outro lado, o teor de enxofre apresenta um acréscimo paralelo, ainda que 

fracamente correlacionado com os teores de carbono orgânico com rho de 0,35 e 0,42 

(p<0,001) nas duas profundidades avaliadas. 

  

Figura 9. (a) Correlação entre teor enxofre no solo sob a projeção da copa (SPC) em 0-10 cm de 
profundidade e estimativa de idade das palmeiras. (b) Correlação entre estoque de enxofre no solo sob 
a projeção da copa (SPC), com área de 4,52 m2 e profundidade 30 cm, e exportação de nutrientes 
acumulada ao longo da existência de cada palmeira, obtida pela equação (7). Ambas correlações 
(n=90), foram testadas mediante o teste de Spearman. *p<0.05,   
**p<0.005, ***p<0.001. 

Em relação a comparação entre os estoques de S nos solos sob a projeção da 

copa da palmeira (SPC) ou fora da projeção da copa (SFC), ambos resultados 

contradizem a terceira previsão. As análises estatísticas não mostram diferenças 

significativas quando comparados os estoques de S nos SPC de todas as palmeiras 
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avaliadas (n=90) ou das palmeiras velhas (n=30) com os estoques nos SFC (Figura 

10a e 10b).  

Por outro lado, os dados de concentração foliar de S refletem uma correlação 

positiva com a idade da palmeira com rho de 0,65 (p<0,001), de forma que palmeiras 

de maior idade apresentam teores de enxofre mais elevados em suas folhas.  

  

Figura 10. (a) Relações percentuais (barras) e valores dos estoques no solo de enxofre em 0-30 cm 
de profundidade e área de 4,52 m2, onde; SPC (n=90) é a média dos estoques sob a projeção da copa 
das palmeiras e SFC (n=5) é a média dos estoques no solo fora da projeção da copa das palmeiras .  
(b) SPCv (n=30) é a média dos estoques sob a projeção da copa das palmeiras velhas e SFC (n=5) é 
a média dos estoques no solo fora da projeção da copa das palmeiras. Dados analisados mediante o 
teste não paramétrico de Mann-Whitney, sendo que letras iguais não representam diferenças 
significativas entre os grupos (p<0,05) (c) Relações percentuais (barras) e valores de estoques de 
enxofre no solo do carnaubal (ES) calculado a partir da equação (5) em 0-30 cm de profundidade,  
exportação anual de enxofre no carnaubal (EX), calculada a partir da equação (6) e exportação 
acumulada (EXa) calculado a partir da equação (8). 

Os dados até agora expostos sugerem um aumento generalizado do S no 

sistema solo-planta, concretamente havendo um acumulo de S nos reservatórios, 

folha e solo, que cresce no decorrer do tempo.  

Neste sentido, Rennenberg (1984), Huang et al., (1992) e Kouno e Ogata 

(1988), demonstraram a existência de fortes correlações entre os teores de S nas 

folhas de diversas leguminosas e forrageiras e as quantidades de S aplicadas no solo. 

Ademais, cabe destacar a grande facilidade que alguns vegetais têm de absorção de 

S pelas folhas. Vitti et al., (2007) avaliando a assimilação foliar de S por plantas de 

soja concluiu que este elemento, seja qual for a natureza da fonte é assimilado pelas 

folhas muito mais eficientemente que as aplicações feitas no solo. 
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Por outro lado, Xiao et al., (2012) encontrou uma correlação linear significativa  

(p<0,01) entre o conteúdo foliar de enxofre em três árvores (Platanus orientalis L., 

Osmanthus fragrans L. e Cinnamomum camphora L.) e a deposição atmosférica 

úmida deste elemento. 

Estes fatos, nos levam a pensar na hipótese de numa entrada de S no 

ecossistema via deposição atmosférica, possivelmente devido à intensa atividade 

industrial da região. Guedes (1985) citado por Osório (2007) avaliando a deposição 

atmosférica úmida em Porto Alegre (Brasil) estimou uma contribuição de S de 99,2 

kg.ha-1.ano-1 para áreas urbanas e industriais, e de 39,4 kg.ha-1.ano-1 em áreas rurais. 

Feitas as correções com as medias de precipitações do local do carnaubal, estes 

valores de deposição atmosférica representam entre 8,79 e 3,49 vezes os nutrientes 

exportados anualmente pela atividade extrativista, para as áreas industrializadas e 

rurais, respetivamente.  

A partir dos dados expostos, e com a intenção de sugerir uma possível 

explicação ao incremento do S em solo e folha de carnaúbas de maior idade e a 

migração de esse enxofre para camadas mais profundas, se propõem a seguinte 

hipótese a ser testada em futuros trabalhos; o aumento da industrialização na área 

próxima ao carnaubal junto à grande capacidade que alguns vegetais apresentam 

para assimilar S, provocaria que o ecossistema da carnaúba estivesse acumulando 

enxofre. Ademais, este nutriente seria concentrado no solo sob a copa das carnaúbas 

por precipitação interna, principalmente na forma de SO42-, que perolaria até camadas 

com maior quantidade de argila. Este efeito acumulado no tempo provocaria um 

aumento generalizado de S no sistema solo-folha. 

A reserva de S no solo nos 30 primeiros cm é baixa comparativamente à 

exportação anual, sendo que o estoque atual suportaria unicamente 6,68 anos de 

colheitas e a exportação de S durante todas as colheitas de folha ocorridas no 

carnaubal representa 146,74 % do estoque atual (Figura 10c). Este fato implica que 

possivelmente o estoque no solo não é o principal subministrados de S no 

ecossistema da carnaúba, tornando inadequado sugerir um limite de colheitas em 

base o tamanho do estoque no solo. 

Assim, tendo em conta as fases do ciclo do S, o incremento dos estoques no 

solo e nas folhas com o aumento da idade, assim como a importância da deposição 
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atmosférica, não se pode afirmar que a atividade extrativa da colheita de folha 

representa um problema no tocante ao esgotamento de este nutriente. 

 

3.4.3. Fósforo 

Os dados até de agora expostos, sobre os teores no solo e concentrações em 

folha, num contexto de agroecossistema, sugerem um cenário limitante de P e uma 

exportação importante deste nutriente. Entretanto, na escala temporal do carnaubal, 

não se obtiveram padrões de distribuição de teores em correlação com a idade das 

palmeiras. Na mesma linha, não se encontraram diferencias no espaço, entre os 

estoques de P dentro ou fora da projeção da copa das carnaúbas (Figura 11a e 11b). 

 

Figura 11. (a) Relações percentuais (barras) e valores dos estoques no solo de fósforo em 0-30 cm de 
profundidade e área de 4,52 m2, onde; SPC (n=90) é a média dos estoques sob a projeção da copa 
das palmeiras e SFC (n=5) a média dos estoques no solo fora da projeção da copa das palmeiras. (b) 
SPCv (n=30) é a média dos estoques sob a projeção da copa das palmeiras velhas e SFC (n=5) a 
média dos estoques no solo fora da projeção da copa das palmeiras. Dados analisados mediante o 
teste não paramétrico de Mann-Whitney, sendo que letras iguais não representam diferenças 
significativas entre os grupos (p<0,05) (c) Relações percentuais (barras) e valores de estoques de 
fósforo no solo do carnaubal (ES) calculado a partir da equação (5) em 0-30 cm de profundidade,  
exportação anual de fósforo no carnaubal (EX), calculada a partir da equação (6) e exportação 
acumulada (EXa) calculado a partir da equação (8). 

Neste sentido, Ogden et al. (2007) estudando a variação espacial de nutrientes 

numa planície aluvial concluiu que não foram detectados padrões espaciais no P do 

solo em toda a planície de inundação, sugerindo que o principal mecanismo que 

controla a fertilidade em relação ao P é a concentração de este elemento no material 
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de origem da planície, e que exportações de P mediadas pelas atividades agrícolas 

são processos menores. 

Por outro lado, aceitando uma hipotética premissa de um estoque de P estático, 

este, na profundidade 0-30 cm, suportaria 18,32 anos de colheita e a exportação 

acumulada deste nutriente representaria 72,97 % do estoque (Figura 11c). Estes 

dados confirmam a quarta previsão e apontam, que um estoque estático não poderia 

sustentar a atividade extrativista durante cem anos. 

Se for tomada como referência a exportação de P em agroecossistemas de 

Elaeis guineenses, esta palmeira retira do solo, em produção de cachos de frutos 

frescos, entre 5,92 e 11,84 kg.ha.-1ano-1 de P para a obtenção de um rendimento de 

9,7 ou 24 t.ha-1 (Tinker e Smilde, 1963 e Ng e Thamboo 1967). Caso fosse 

considerados os dados de exportação do dendezeiro, o estoque de P nos 30 primeiros 

cm de solo do carnaubal se esgotaria em 3,32 ou 1,66 anos de colheita , 

respectivamente. Além disso, a demanda total de uma palmeira oleífera, suporia um 

total de P de entre 21 e 27 kg.ha-1.ano-1 dependendo da variação na produção 

anteriormente mencionada (Tinker e Smilde, 1963 e Ng e Thamboo 1967). Estes 

valores representariam a impossibilidade de os estoques atuais do solo do carnaubal 

sustentar a produção de dendezeiro. 

No visto até de agora, não foram confirmadas num uma das três primeiras 

previsões, por tanto, não se pode concluir que a atividade extrativista esteja 

diminuindo o estoque de P no solo. No entanto, o carnaubal apresenta níveis baixos 

de este nutriente e o estoque do solo atual não poderia suportar 100 anos de atividade 

extrativista. Com tudo isto, se aconselha uma pesquisa mais aprofundada com o 

objetivo de determinar os possíveis fluxos de entradas e saídas de P no carnaubal. 

3.4.4.  Cálcio e Magnésio 

Os teores e consequentemente os estoques de Ca e Mg no solo, não 

apresentam nenhum padrão de distribuição com relação a idade das palmeiras. Neste 

sentido, alguns autores constataram que em ecossistemas florestais os balanços de 

nutrientes (entrada-saídas) para Ca e Mg estavam em desacordo com a mudança do 

estoque de nutrientes do solo ao longo do tempo. Por exemplo, van der Heijden et al. 

(2011) estimou que o balanço de nutrientes para Ca e Mg ao longo de um período de 

13 anos num ecossistema de montanha na França resultaria em perdas médias de 
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0,8 kg.ha-1.ano-1 de Mg e 1,9 kg.ha-1.ano-1 de Ca. A amostragem do solo mostrou que 

os estoques de Mg e Ca no solo nesse período permaneceu constante. Hazlett et al., 

(2011) também não observaram variação nos estoques de Ca e Mg trocável ao longo 

de um período de entre 17 e 19 anos no solo da bacia dos Lagos Tukey no Canadá, 

embora os balanços de entrada-saída resultassem em perdas de 0,5 e 32  

kg.ha-1.ano-1 de Mg e Ca, respectivamente. 

No entanto, explicação da falta de correlação entre os teores de Ca e Mg e a 

variável idade das palmeiras, pode ter relação com o enorme tamanho do estoque 

destes nutrientes no solo em comparação com as exportações. Segundo (Oliveira, 

2009) nos Planossolos, os elevados teores de Ca e Mg no solo estão diretamente 

relacionados à vultuosa quantidade de minerais primários, principalmente 

plagioclásios e micas, presentes nas frações areia e silte. 

A diferença entre os estoques de Ca e Mg no solo do carnaubal e o exportado 

pela colheita são as maiores se comparadas com os outros nutrientes avaliados, haja 

vista que Ca e Mg são os elementos que apresentam a maior relação estoque no solo: 

exportação anual. Segundo os resultados obtidos, o estoque nos 30 primeiros cm de 

solo poderia suportar 1091,08 e 551,26 anos de colheitas de folha, para Ca e Mg 

respectivamente (Figura 12a e 12b). Com a magnitude de estes resultados, e 

considerando 100 anos como período de vida médio de um carnaubal, se 

desconsidera a existência de um limite do estoque de Ca e Mg para exportação de Ca 

e Mg pela atividade extrativista. 
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Figura 12. (a) Relações percentuais (barras) e valores de estoques de cálcio no solo do carnaubal (ES) 
calculado a partir da equação (5) em 0-30 cm de profundidade, exportação anual de cálcio no carnaubal 
(EX), calculada a partir da equação (6) e exportação acumulada (EXa) calculado a partir da equação 
(8). (b) Relações percentuais (barras) e valores de estoques de magnésio no solo do carnaubal (ES) 
calculado a partir da equação (5) em 0-30 cm de profundidade, exportação anual de magnésio no 
carnaubal (EX), calculada a partir da equação (6) e exportação acumulada (EXa) calculado a partir da 
equação (8) 

 

Quando comparado o estoque de Mg no carnaubal com um sistema com 

rendimento de 24 t.ha-1 em cachos de frutos frescos de E. guineenses, que exporta 

de 20,72 kg.ha.-1ano-1 de Mg (Ng e Thamboo 1967), este estoque se esgotaria após 

97,37 anos de colheita. Além do mais, se considerar a demanda total da palmeira 

oleífera, de 59 kg.ha-1.ano-1 (Ng e Thamboo 1967), o estoque em 0-30 cm do 

carnaubal garantiria 34 anos de vida produtiva. 

Tudo o que foi exposto, aponta que os solos do carnaubal, devido a sua 

natureza, mantêm teores elevados de Ca e Mg. Por outro lado, a exportação destes 

nutrientes em comparação com o tamanho do estoque no solo é pouco relevante.  

Estes fatos, fazem rejeitar a hipótese central deste trabalho, pelo menos nos intervalos 

de tempo tratados. Assim, os dados apresentados indicam que a atividade extrativa 

da folha da carnaúba não compromete os estoques de Ca e Mg no solo do carnaubal. 

4.2.5. Carbono orgânico  

No perfil dos solos do carnaubal, os teores de CO diminuem com o aumento da 

profundidade, fato universalmente aceito e demonstrado. Os dados de teor de CO nos 

SPC apresentam correlação com a idade das palmeiras com um rho de 0,21 (p<0,05), 

mostrando que acontece um leve acumulo de matéria orgânica com o avanço do 

tempo (Figura 13a). 
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Figura 13. (a) Correlação entre teor de carbono orgânico no solo sob a projeção da copa (SPC) em 0-
10 cm de profundidade e estimativa de idade das palmeiras, (n=90). (b) Correlação entre o teor de 
carbono orgânico em 0-10 cm de profundidade e o número de indivíduos de Cryptostegia grandiflora 
encontradas nos solos sob a projeção da copa (SPC) das palmeiras, (n=62). Ambas correlações foram 
testadas mediante o teste de Spearman. *p<0.05, **p<0.005, ***p<0.001 e n.s não significativo 

Este fato pode ser explicado devido ao fato de que uma parte da biomassa 

foliar, correspondente aos pecíolos e bainhas, permanecem aderidos ao caule 

temporariamente, sendo posteriormente depositados no chão, nas proximidades ou 

dentro da porção de solo sob projeção da copa das carnaúbas (Figura 8). No entanto, 

esta quantidade de biomassa que permanece no carnaubal foi insuficiente para que 

os estoques de CO nos SPC e nos SFC apresentem diferenças significativas nos 

primeiros 10 e 30 cm de solo (Figura 14a). Estes resultados se repetem se comparar 

os estoques dos SFC com os estoques de SPC das palmeiras velhas (Figura 14b) 

em ambas profundidades. 
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Figura 14. (a) Relações percentuais (barras) e valores dos estoques no solo de carbono orgânico em 
0-30 cm de profundidade e área de 4,52 m2, onde; SPC (n=90) é a média dos estoques sob a projeção 
da copa das palmeiras e SFC (n=5) a média dos estoques no solo fora da projeção da copa das 
palmeiras. (b) SPCv (n=30) é a média dos estoques sob a projeção da copa das palmeiras velhas e 
SFC (n=5) a média dos estoques no solo fora da projeção da copa das palmeiras. Dados analisados 
mediante o teste não paramétrico de Mann-Whitney, sendo que letras iguais não representam 
diferenças significativas entre os grupos (p<0,05) 

Quanto à planta invasora, das 90 carnaúbas avaliadas foram encontradas 62 

com a presença de pelo menos dois indivíduos de Cryptostegia grandiflora dentro da 

área de SPC (Figura 15). A média de invasoras por palmeira foi de 12 indivíduos e 

desvio padrão de 9,86; com um máximo de 42 e um mínimo de duas invasoras por 

palmeira. 

No entanto, não se encontrou nenhuma correlação significativa entre o número 

de indivíduos da invasora e o teor de CO na profundidade de 0-10 cm (Figura 13b) 

ou qualquer dos demais nutrientes avaliados. Estes resultados contrariam os 

encontrados por Witkowski (1991) e Stock et al., (1995), que estudando ciclagem de 

nutrientes em ecossistemas submetidos à invasão de acácias concluem que estes 

arbustos alteram a distribuição espacial e o estoque de nutrientes, enriquecendo em 

matéria orgânica e nutrientes a superfície dos solos.  

Com o dito, os resultados parecem indicar que a quantidade de biomassa 

produzida pela invasora é muito reduzida ou bem que a invasão de C. grandiflora é 

relativamente recente, sendo que não conseguiu incrementar os teores de carbono no 

solo. 
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Figura 15. Carnaúba rodeada por vários indivíduos de Cryptostegia grandiflora. Assentamento 
Boqueirão – Capim Grosso, município de Caucaia (CE) 

 
 

4.2.6. Sódio 

O carnaubal do estudo, nas profundidades de solo avaliadas, não apresenta 

teores de Na elevados para conferir o caráter sódico. Por outro lado, os resultados 

mostram que durante as exportações de nutrientes na colheita, a carnaúba extrai 

anualmente uma quantidade equivalente a 0,17% do estoque de Na na camada de 0-

30 cm de solo.  Ainda sendo baixa em relação aos outros elementos, foi ilustrada uma 

correlação negativa, na qual o teor de Na diminui com relação ao aumento da idade 

com rho de 0,22 e p<0,05, sugerindo leve sequestro deste elemento nas carnaúbas 

de maior idade (Figura 16).  
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Figura 16. Correlação entre teor de sódio no solo sob a projeção da copa (SPC) em 0-10 cm de 
profundidade e estimativa de idade das palmeiras, (n=90). Correlação testada mediante o teste de 
Spearman. *p<0.05, **p<0.005, ***p<0.001 

Neste sentido, estudos como o realizado por ‘ et al., (2011), caracterizam a 

carnaúba como uma palmeira glicófita e sugerem a hipótese de que poderia ser 

utilizada como uma das espécies para a revegetação de áreas com solos salinizados. 

No entanto, os valores obtidos de estoque no SPC e no SFC não diferem 

significativamente (Figura 17a e 17b). 

 

Figura 17. (a) Relações percentuais (barras) e valores dos estoques no solo de sódio em 0-30 cm de 
profundidade e área de 4,52 m2, onde; SPC (n=90) é a média dos estoques sob a projeção da copa 
das palmeiras e SFC (n=5) a média dos estoques no solo fora da projeção da copa das palmeiras. (b) 
SPCv (n=30) é a média dos estoques sob a projeção da copa das palmeiras velhas e SFC (n=5) a 
média dos estoques no solo fora da projeção da copa das palmeiras. Dados analisados mediante o 
teste não paramétrico de Mann-Whitney, sendo que letras iguais não representam diferenças 
significativas entre os grupos (p<0,05) (c) Relações percentuais (barras) e valores de estoques de sódio 
no solo do carnaubal (ES) calculado a partir da equação (5) em 0-30 cm de profundidade, exportação 
anual de sódio no carnaubal (EX), calculada a partir da equação (6) 

Por outro lado, os resultados também mostram que durante a colheita, a 

carnaúba exporta anualmente uma quantidade equivalente a 0,17% do estoque de Na 

na camada 0-30 cm (Figura 17c).  
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4. CONCLUSÕES 

O presente estudo ilustra que a atividade extrativa da folha de carnaúba não 

implica na diminuição dos estoques no solo de carbono orgânico, fósforo, potássio, 

enxofre, cálcio ou magnésio, ao menos na escala temporal trabalhada. Pelo contrário, 

com o avanço da idade das carnaúbas se observa um aumento no teor de carbono 

orgânico, potássio, e enxofre no solo sob a projeção da copa. Assim, os resultados 

obtidos parecem indicar que o ecossistema das palmeiras carnaúba, tem a 

capacidade de fornecer nutrientes às palmeiras de forma continuada, numa 

quantidade tal que torna insignificante a depleção de nutrientes do solo, consequência 

do extrativismo. 

No entanto, ainda que o impacto da atividade extrativista não apresenta 

intensidade suficiente para diminuir o estoque de nutrientes no solo, a quantidade de 

potássio e o fósforo contida nos 30 cm de solo superficiais, não poderiam garantir a 

colheita de folhas durante a existência do carnaubal. Neste sentido, e para poder 

inferir sobre a sustentabilidade da atividade extrativista, será necessário realizar um 

balance geoquímico que dimensione os fluxos de entrada e saída destes nutrientes 

no ecossistema.  

Por outro lado, a presença da Cryptostegia grandiflora não incrementou o 

conteúdo de carbono orgânico nas camadas superficiais do solo, devido 

possivelmente, a invasão estar num estágio ainda inicial. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

O presente estudo se concentrou em três linhas de trabalho: primeiramente foi 

avaliada a atividade extrativa, com relação aos nutrientes que o solo estoca e os que 

anualmente são exportados pela colheita da folha. Em segundo lugar, a pesquisa 

aproximou-se a um dos grandes problemas que sofrem os carnaubais, a invasão pela 

Cryptostegia grandiflora, sendo avaliado mediante a perspectiva da dinâmica de 

nutrientes. Por último, em função de dificuldades no estabelecimento da metodologia, 

desenvolveu-se um trabalho para estimar a idade das carnaúbas mediante modelos 

matemáticos. Futuros trabalhos que dêem continuidade ao aqui proposto poderiam 

avançar nas seguintes linhas: 

1.    Ampliação da escala temporal englobada nesta pesquisa, abordando 

carnaubais e invasões de maior tempo. 

2.    Avaliação das entradas e saídas de nutrientes no carnaubal de forma 

completa (englobando os compartimentos atmosférico e hídrico, por exemplo) 

mediante análise de balanço geoquímico. 

3.    Criação de um modelo matemático que, de forma geral, possa estimar a 

idade de qualquer carnaúba. 

 

 

 


