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RESUMO 8 
O uso da calagem no manejo dos solos de Cerrado ainda é uma prática não definida no 9 

cultivo de plantas nativas. Muitas dessas plantas possuem mecanismos adaptativos a 10 

ambientes ácidos com presença de alumínio. Além do que, os solos arenosos possuem 11 

menor capacidade de troca de cátions que os solos argilosos, assim, o efeito da calagem 12 

é próprio de cada solo. Aqui, estudamos os efeitos de níveis de calagem associados às 13 

texturas do solo sobre o desenvolvimento da planta medicinal carobinha (Jacaranda 14 

decurrens subsp. symmetrifoliolata Farias & Proença). Conduziu-se um experimento em 15 

vasos, localizado a 22°11'44,45"S de latitude, 54°56'07,31"W de longitude, 460 m de 16 

altitude, no qual aplicamos cinco doses de calcário (0,000; 1,605; 3,210; 4,815; 6,420 17 

Mg ha
-1

) em solo argiloso (100% solo) ou areno-argiloso (50% solo + 50% areia). As 18 

doses de calcário e as texturas do solo não afetaram o diâmetro do caule e rizóforo, 19 

produção de massa fresca e seca de folhas e rizóforo, e seca de caule. No solo areno-20 

argiloso, há uma relação inversamente proporcional entre os níveis de calagem e o 21 

diâmetro do caule, a área radicular, a produção de raízes frescas e secas e caule fresco, 22 

observando-se os maiores valores sob a menor dose (1,605 Mg ha
-1

), sendo 15,171; 23 

14,394; 11,113; 8,907 e 4,539 g/planta, respectivamente. Já, no solo argiloso, as doses 24 

de calcário não afetaram o diâmetro do caule, a área radicular, a produção de raízes 25 

frescas e secas, porém parece haver uma relação diretamente proporcional entre a 26 

calagem e essas características, podendo não ter alcançado o máximo desenvolvimento 27 

dentro dos níveis testados. Como os compostos ativos da carobinha estão nas raízes, que 28 

são utilizadas secas, assim, a calagem de solos areno-argilosos torna-se um manejo 29 

desejável no cultivo da espécie, que parece não possuir mecanismos adaptativos ao 30 

alumínio ou estes serem limitados. 31 

PALAVRAS-CHAVE: Jacaranda decurrens subsp. symmetrifoliolata Farias & 32 

Proença, calcário, textura do solo. 33 
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