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RESUMO  

 

Bertholletia excelsa - Lecythidaceae é uma espécie protegida por lei (Decreto nº 5.975 de 

30/11/2006) em decorrência da ameaça de extinção da espécie. A castanheira é uma árvore de 

grande porte, nativa da Amazônia e tem por habitat as áreas de terra firme da região amazônica. A 

castanha-do-brasil é um produto florestal não madeiro mais importante na pauta de exportação da 

região e uma espécie regularmente indicada para plantio em sistemas agroflorestais. O presente 

trabalho objetivou estimar o volume, a biomassa e o carbono acumulado na Bertholletia excelsa 

Bonpl., em sistemas agroflorestais implantados para recuperação ambiental, de áreas de 

pastagens degradadas. Os dados foram coletados em três sítios agroflorestais, de 0,90 ha, 

implantados em 1993, em solos de terra firme, situado no km 54, da BR 174, no Campo 

Experimental da Embrapa Amazônia Ocidental, Distrito Agropecuário da Suframa, Manaus, 

Amazonas. Após 23 anos de plantio, as castanheiras (26 plantas/ha) apresentaram um bom 

desempenho silvicultural em SAF, com estoque de 12,18 m³ de madeira, 5,05 t/ha de biomassa e 

cerca de 2,40 t/ha de carbono. Conclui-se que a castanheira pela sua rusticidade, tolerância a 

solos ácidos e quantidades de biomassa e carbono acumulados, apresenta características 

adequadas para ser recomendada na recuperação ambiental de áreas degradadas e em sistemas 

agroflorestais. 
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INTRODUÇÃO 

 

A castanha-do-brasil, ou castanha-do-pará, ou castanha-da-amazônia, além de ser 

utilizada como fonte de alimentação pela população agroextrativista, a coleta e processamento 

das amêndoas garantem renda a inúmeras comunidades da hinterlândia amazônica, no sistema 

de exploração extrativista. A castanheira é uma espécie protegida por lei (Decreto nº 5.975 de 

30/11/2006) em decorrência da ameaçada de extinção da espécie e exploração madeireira. Na 

floresta nativa, essa espécie pode atingir até 60 m de altura, por 5 m de diâmetro (Salomão, 2014), 

que significa grande acúmulo de biomassa e carbono. 

Para Sousa et al., (2000) o plantio de castanheira vem sendo incentivado como 

componente agroflorestal para programas de reflorestamento, a fim de reincorporar áreas 

degradadas ao processo produtivo. Pois a castanheira apresenta grande potencial para acúmulo 

de biomassa e sequestro de carbono. O presente trabalho objetivou estimar o volume, a biomassa 

e o acúmulo de carbono de Bertholletia excelsa Bonpl., com 23 anos de idade de plantio, em 

sistemas agroflorestais, implantados para recuperação ambiental, de áreas de pastagens 

degradadas, na Amazônia Ocidental.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os dados foram coletados em uma área de 0,9 ha, em três sítios agroflorestais, com 23 

anos de idade, no Campo Experimental do Distrito Agropecuário da Suframa, na BR-174, km 54, 

da Embrapa Amazônia Ocidental (2º31’32”S / 60º01’02’’W), Manaus-AM. Segundo Sousa et al., 

(2000) as castanheira foram plantadas em 1993 nos sistemas agroflorestais (SAFs), associados  
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com oito espécies perenes e seis componentes de ciclo curto, em três sítios de 50 m x 60 m 

(3.000 m
2
) cada. Os sítios apresentam a mesma composição de espécies vegetais de capoeira, 

em diferentes estágios de degradação e abandono, com diferentes quantidades de biomassa, que 

estão relacionadas, às condições edáficas, histórico de uso e degradação do solo 

(McKerrow,1992). Foram plantados 24 indivíduos em cada sítio, no espaçamento de 12 m x 12 m 

de espaçamento, com índice de sobrevivência de 78 %, os sítios 1, 2 e 3 apresentaram 23, 23 e 

22 indivíduos, aos 23 anos de idade, respectivamente. 

Foram realizadas as seguintes mensurações no campo: circunferência à altura do peito 

(CAP, em cm) e transformado em DAP (diâmetro à altura do peito, em cm), para a transformação 

foi utilizada a fórmula CAP/π. As estimativas de altura total e de altura comercial das árvores 

foram realizadas com auxilio de um clinômetro. A estimativa de volume de madeira foi estimada 

pela equação: (V = g*h*f. Onde: (V) = volume de madeira; (g) = área basal de cada indivíduo; (h) = 

altura total; (f) = fator de forma (5). A estimativa de biomassa foi calculada pelo modelo de 

regressão desenvolvido por Lima et al., (2009), onde (p = (β1(-5,0085).dap1)+ (β2(0,7694).dap
2
). O 

estoque total de carbono foi estimado em 47,32% da biomassa total. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Aos 23 anos de idade de plantio, as castanheiras dos sítios agroflorestais implantados 

para recuperação ambiental, de áreas de pastagens degradadas, na Amazônia Central atingiram 

26,0 m de altura total máxima e média de 24,30 m. Para a altura comercial foi observado o 

máximo de 9,0 m e média de 7,50 m. Para o DAP observou-se DAP máximo de 79,80 cm e DAP 

médio de 48,00 cm. As castanheiras do sítio agroflorestal 2 apresentaram a maior média em DAP 

(53,26 cm), bem como, de incremento médio anual (2,32 cm). Neste mesmo sitio 2, Costa et al., 

(2009) relataram IMA de DAP, de 3,29 cm, aos 12 anos de idade, assim podemos considerar que 

as castanheiras estão entrando na fase avançada de maturação, quando a curva de crescimento 

tende a estabilizar. No sítio 1 ocorreu a maior altura total (26,0 m) e altura comercial (9,0 m). Por 

outro lado, no sítio 3, as castanheiras apresentam as menores médias em todos as variáveis 

analisadas: altura total (21,65 m), comercial (6,78 m) e DAP de 40,15 cm, (Tabela 1).  

 

Tabela 1:  Médias de altura total (m), altura comercial (m), DAP (cm) e incremento médio anual 

(IMA), de Bertholletia excelsa, em três sítios agroflorestais, aos 23 anos de plantio. Manaus/AM. 

 

Sítios Agroflorestais 

(0,9ha) 

Altura total 

(m) 

IMA  

(m) 

Altura 

Comercial (m) 

DAP  

(cm) 

IMA 

(cm) 

Sitio 1 (23 pls.) 25,67 1,12 8,61 49,61 2,16 

Sitio 2 (23 pls.) 25,58 1,11 7,07 53,26 2,32 

Sitio 3 (22 pls.) 21,65 0,94 6,78 40,15 1,70 

Médias 24,30 1,11 7,50 48,00 2,06 

 

No estudo realizado por McKerrow (1992), constatou-se que o sitio 3 apresentou o maior 

nível de degradação, pelo histórico de uso do solo, menor nível de nutrientes e menor quantidade 

de biomassa, enquanto que, no sítio 2 foi o apresentou menor nível de degradação. Possivelmente 

o histórico de uso e degradação do solo no sitio 2 expliquem o menor desempenho da castanheira 

neste sítio agroflorestal. Com referência a qualidade do fuste, verificou-se que 70% apresentaram 

o formato cilíndrico.  

Com base no DAP (cm) e na equação proposta por Lima et al., (2009), a estimativa de 

biomassa total nos tres sítios foi de 5,05 t/ha e de 2,40 t/ha de estoque de carbono. O sitio 2 foi o 

que mais contribuiu com biomassa, acumulando 2,13 t/ha, representando o estoque de uma 

tonelada de carbono/ha. Por outro lado, o sítio 3 contribui com o menor proporção de biomassa, 

1,10 t/ha e somente 0,57 t/ha de carbono. Aos 23 anos de plantio, as castanheira apresentam 

cerca de 12,18 m³/ha de volume cilindrico de madeira, o sítio 2, com 4,50 m³, o sítio 1, 4,14 m³ e o 

sitio 3, com 3,54 m³ (Tabela 2).  
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Tabela 2: Médias de volume cilindrico (m³), biomassa (t/ha), carbono (t/ha), de Bertholletia 

excelsa, em três sítios agroflorestais, aos 23 anos de plantio. Manaus/AM. 

 

Sítios Agroflorestais 

(26pls./ha) 

Volume Cilíndrico 

(m³) 

Biomassa acumulada 

(t/ha) 

Carbono acumulado 

(t/ha) 

Sitio 1 4,14 1,83 0,86 

Sitio 2 4,50 2,13 1,01 

Sitio 3 3,54 1,09 0,57 

Total 12,18 5,05 2,40 

 
Os resultados demonstraram que a castanheira além de apresentar um bom desempenho 

nas condições dos sítios agroflorestais, do presente estudo, comportaram-se como uma espécie 
social e de grade interação positiva com os demais componentes do Sistema Agroflorestal. 
Resultados semelhantes foram observados por Arco Verde et al., (2000), em estudos silviculturais 
da castanheira, em sistemas agroflorestais em Roraima. 
 

CONCLUSÃO 

 

A castanheira (Bertholletia excelsa Bonp.) destaca-se como um componente agroflorestal na 
recomposição ambiental de áreas degradadas, pela sua rusticidade, tolerância a solos ácidos e 
quantidades de biomassa e estoque de carbono acumulados, podendo ser recomendada para 
reflorestamento em áreas degradadas e como componente arbóreo de sistemas agroflorestais. 
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