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Sinopse: 

Aspectos sobre a utilização do nitrogênio (N) no sistema solo-planta foram estudados 

com o objetivo de relacionar o fluxo do N em cinco espécies arbóreas pioneiras (Vismia 

japurensis, V. cayennensis, Bellucia dichotoma, Laetia procera e Goupia glabra) 

estabelecidas em uma vegetação secundária de terra-firme na Amazônia Central, em 

dois períodos de precipitação. 
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Espécies arbóreas pioneiras. 4. Cronossequência. 5. Regeneração florestal. 
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RESUMO 

 

O desflorestamento implica em mudanças da paisagem e do uso da terra com reflexos diretos 

e indiretos sobre as mudanças climáticas e os ciclos biogeoquímicos. Particularmente, na 

região amazônica, o avanço agropecuário, em especial a formação de pastagens, ainda é o 

principal responsável pelo aumento das áreas desflorestadas. Considerando que as pastagens 

se tornam insustentáveis devido à baixa fertilidade dos solos e ao baixo emprego de 

tecnologia de produção, em pouco tempo, os pastos são abandonados dando lugar a vegetação 

secundária emergente típica dessas áreas impactadas. Para entender as estratégias 

ecofisiológicas relacionadas à absorção, ao uso e ao metabolismo do nitrogênio (N) em 

espécies arbóreas pioneiras mais frequentes em áreas de pastagens abandonadas na Amazônia 

Central, estudos sobre a dinâmica do N no sistema solo-planta da sucessão florestal foram 

realizados com o objetivo de relacionar o fluxo do N em árvores pioneiras em uma 

cronossequência sucessional de vegetação secundária em diferentes períodos de precipitação. 

O estudo foi realizado em pastagens abandonadas com idades variando de 0 a 19 anos, 

localizadas na área experimental do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais-

PDBFF. Os teores dos aminoácidos totais, aminoácidos livres, NO3
-
 e NH4

+
 foram 

determinados no solo, nas raízes, na seiva do xilema e nas folhas das espécies Vismia 

japurensis, Vismia cayennensis, Bellucia dichotoma, Laetia procera e Goupia glabra. 

Adicionalmente, foi analisada a atividade da enzima redutase do nitrato (ARN) nas folhas das 

cinco espécies. Nos solos, foi verificado que as capoeiras avançaram no processo de 

regeneração, houve incremento do N-mineral e também foi verificado que a predominância 

das duas formas de nitrogênio inorgânico (NO3
-
 e NH4

+
) no solo estão relacionadas aos 

diferentes períodos de precipitação. Isto é, a razão NO3
-
/NH4

+
 na solução do solo sofre 

alterações com o aumento das idades de abandono, com tendência de redução mais 

pronunciada no período de menor precipitação. Os teores de aminoácidos solúveis totais (AA-

totais) no solo não diferiram entre os períodos de precipitação, exceto para uma classe de 

idade mais avançada, na profundidade de 10-20 cm, onde o conteúdo desse nutriente orgânico 

foi maior no período seco. O conteúdo de AA-totais nos solos foi maior para a classe de idade 

mais avançada, embora não tenha sido verificada nenhuma tendência de aumento em função 

do aumento das idades de abandono. Os teores de AA-totais foram superiores quando 

comparados aos teores de nitrogênio inorgânico (NO3
-
 e NH4

+
) em ambos os períodos de 

precipitação. B. dichotoma exibiu maior capacidade de assimilação e transporte do N, visto 

que apresentou maiores conteúdos de nitrogênio inorgânico (NO3
-
 e NH4

+
) na seiva do xilema 
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quando comparada com as demais espécies, bem como exibiu maiores valores de AA-totais 

nas suas folhas. Nas raízes, o conteúdo de NO3
-
 foi superior para B. dichotoma e, também, 

para V. japurensis. Esta espécie de Vismia também apresentou maiores teores de NO3
-
 nas 

folhas, seguida de G. glabra que por sua vez, apresentou maior conteúdo de AA-totais na 

seiva do xilema. L. procera exibiu maior capacidade de redução do NO3
-
 nas folhas, além de 

ser à única espécie que apresentou incremento do conteúdo de NO3
-
 foliar em função do 

aumento das idades de abandono, mas apenas no período chuvoso. L. procera foi à única 

espécie que transportou asparagina (ASN) em grandes quantidades, evidenciando que deve 

possuir alta ARN no sistema radicular. Ademais, L. procera também apresentou maiores 

conteúdos de pigmentos cloroplastídicos. As espécies detentoras de maior capacidade de 

acumular o N nas folhas na forma de NO3
-
 foram: G. glabra e V. japurensis enquanto que B. 

dichotoma é a espécie que transporta maiores quantidades deste nutriente mineral para a parte 

aérea, entretanto, o acúmulo do nitrogênio para esta espécie está sob a forma orgânica. Diante 

destes resultados pode-se inferir que nos solos onde a vegetação pioneira se instalou numa 

escala de tempo maior, predomina o teor de N-orgânico, no entanto, apenas o N-mineral 

aumenta à medida que as capoeiras avançam no processo de regeneração. As espécies 

pioneiras exibem diferentes estratégias de absorção e uso do N, com destaque para B. 

dichotoma que exibiu maiores conteúdos das diferentes formas de nitrogênio na interface 

solo-planta e, L. procera, por apresentar maior capacidade de redução do NO3
-
 na parte aérea.  

 

Palavras-chave: transporte de aminoácidos pelo xilema; redutase do nitrato; espécies 

arbóreas pioneiras; cronossequência; regeneração.
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ABSTRACT 

 

Deforestation implies changes of landscape and land use with direct and indirect effects on 

climate change and biogeochemical cycles. Particularly, in the Amazon region, advancing 

agriculture, particularly cattle pasture, it is still primarily responsible for the increase in 

deforested areas. Whereas the pastures become unsustainable due to low soil fertility and low 

use of production technology in a short time, the pastures are abandoned giving way to 

emerging secondary vegetation typical of these impacted areas. To understand the 

ecophysiological strategies related to the absorption, metabolism and the use of nitrogen (N) 

in pioneer tree species more common in areas of abandoned pastures in Central Amazonia, 

studies on N dynamics in soil-plant system of forest succession were performed in order to 

relate the flow of N in pioneer trees in a successional chronosequence of secondary vegetation 

in different periods of precipitation. The study was conducted in abandoned pastures aged 0-

19 years located in the experimental area of the Biological Dynamics of Forest Fragments-

PDBFF. The levels of total amino acids, amino acids, NO3
-
 and NH4

+
 were determined in the 

soil, roots, xylem sap and leaves of Vismia japurensis, Vismia cayennensis, Bellucia 

dichotoma, Laetia procera and Goupia glabra. Additionally, we analyzed the activity of 

nitrate reductase (NRA) in leaves of five species. In soils, it was found that capoeiristas 

forward in the regeneration process, there was an increase in mineral-N and also found that 

the prevalence of the two forms of inorganic nitrogen (NO3
-
 and NH4

+
) in the soil are related 

to different periods of precipitation. This is the reason NO3
-
/NH4

+
 in soil solution undergoes 

changes with increasing age of abandonment, tended to decline more pronounced in periods 

of low rainfall. The levels of soluble amino acids (AA-total) in the soil did not differ between 

periods of precipitation, except for a class of older age at a depth of 10-20 cm, where the 

nutrient content of organic was higher in the dry season. The content of AA-total in soils was 

higher for the older age class, although not verified any increasing trend with the increase of 

age of abandonment. The levels of AA-totals were higher when compared to levels of 

inorganic nitrogen (NO3
-
 and NH4

+
) in both periods of precipitation. B. dichotoma showed 

greater capacity for assimilation and transport of nitrogen, since it showed higher inorganic 

nitrogen (NO3
-
 and NH4

+
) in the xylem sap compared with other species, and exhibited higher 

values of AA-totals in their leaves. The roots, NO3
-
 content was higher than for B. dichotoma 

and also for V. japurensis. This kind of Vismia also showed higher levels of NO3
-
 in leaves, 

followed by G. glabra which in turn, had a higher content of AA-total xylem. L. procera 
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exhibited greater ability to reduce NO3
-
 in leaves, besides being the only species that showed 

an increase of the content of NO3
-
 leaf as a function of increasing age of abandonment, but 

only in the rainy season. L. procera was the only species that transported asparagine (ASN), 

demonstrating that must have high NRA in the root system. Furthermore, L. procera also 

showed higher content of pigments chloroplastid. Species possessing greater ability to 

accumulate nitrogen in the leaves, in the form of NO3
-
 were: G. glabra and V. japurensis 

whereas B. dichotoma is the species that carries larger amounts of this mineral nutrient to the 

shoot, however, the accumulation of nitrogen for this species is in organic form. Given these 

results, we can infer that the soil where the plant is installed pioneer on a time scale larger, the 

predominant content of organic-N, however, the N-mineral increases as the coops advance in 

the process of regeneration. The pioneer species exhibit different strategies absorption and 

nitrogen use, especially B. dichotoma which exhibited higher contents of different forms of 

nitrogen in the soil-plant interface and L. procera, due to its greater ability to reduce NO3
-
 in 

the shoots. 

 

Keywords: amino acid transport through the xylem, nitrate reductase; pioneer tree species, 

chronosequence; regeneration. 
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1. INTRODUÇÃO 

A atividade antrópica contribui para que a paisagem florestal seja alterada na maioria 

dos Biomas do mundo. Por esse motivo, mais da metade das florestas tropicais do planeta se 

encontra em algum estágio de regeneração, grande parte se recuperando em áreas 

abandonadas, anteriormente, utilizadas para agricultura e pecuária, como é o caso de 

determinadas áreas da Amazônia (Aide et al., 2000; Silver et al., 2000; Fearnside et al., 2007; 

Fearnside, 2010; Carrero e Fearnside, 2011; Davidson et al., 2012). Neste contexto, a 

Amazônia se configura como a maior extensão de florestas tropicais remanescentes do 

planeta. A utilização inadequada de extensas áreas desta floresta é responsável pela alteração 

das mudanças climáticas e dos ciclos biogeoquímicos em escala regional e, em grande 

medida, também em nível global (Fearnside et al., 2007; Araújo et al., 2011; Davidson et al., 

2012). Das áreas desmatadas na Amazônia, cerca de 62% são convertidas em pastagens 

(Fearnside e Guimarães, 1996; Margulis, 2003; Dantas e Fontinele, 2005; Carrero e 

Fearnside, 2011; Davidson et al., 2012). Contudo, os solos da Amazônia são 

reconhecidamente de baixa fertilidade natural e a remoção da estrutura biótica responsável 

pelo armazenamento dos nutrientes agrava as condições químicas, físicas e de fertilidade dos 

solos. Assim, com o tempo, o declínio da produtividade do pasto inevitavelmente leva ao 

abandono das áreas (Fearnside e Barbosa, 1998; Veiga et al., 2004; Silva et al., 2011). O 

reflorestamento destas áreas abandonadas tem sido evocado como potencial sumidouro do 

excesso de carbono da atmosfera, responsável pela intensificação do efeito estufa (Silver et 

al., 2000). Mas, sob regeneração natural seguida ao uso das pastagens, estas áreas são 

dominadas por cobertura sucessional secundária (espécies pioneiras) adaptada às novas 

condições nutricionais e, também, de luz, água e temperatura (Serrão e Homma, 1991; 

Mesquita et al., 2001; Mônaco et al., 2003). No cenário atual, pouco se conhece sobre a 

fisiologia destas espécies em condições naturais ou em condições de regeneração natural, 

áreas configuradas pelo desvio das condições ótimas de crescimento para a maioria das 

espécies.  

Nas áreas de pastagens abandonadas, grande parte dos estudos ecofisiológicos estão 

concentrados na capacidade de fixação de CO2 e a recuperação das condições do solo, 

fornecendo evidências sobre a capacidade fotossintética das espécies frente ao solo pobre em 

nutrientes (Silva et al., 2011). Das alterações causadas pelas mudanças das áreas citadas 

anteriormente, a derrubada das árvores com subseqüente queimada remove o principal 

reservatório de nitrogênio (N) que é a matéria orgânica. Estudos realizados nestas áreas 

indicaram que, com o aumento da idade de abandono, ocorre, naturalmente, incremento no 
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conteúdo de N-total nos solos e que os teores de N no período de menor precipitação são 

bastante afetados nas camadas mais superficiais do solo (Silva et al., 2006). A recuperação 

dos teores de N no solo e o crescimento das espécies vegetais adaptadas às condições pobres 

em nutrientes como o N despertaram o interesse para a realização deste trabalho, visto que as 

inter-relações entre metabolismo do N e do carbono são bastante estreitas (Heller et al., 1998; 

Stitt e Krapp, 1999; Downie, 2005). 

No contexto dos ciclos biogeoquímicos, que fundamentalmente dão suporte à vida no 

planeta, o N é um dos elementos mais importantes, uma vez que todos os sistemas vivos 

contêm em suas estruturas quantidades consideráveis do referido elemento. A constituição 

estrutural de ácidos nucléicos, proteínas e clorofilas talvez seja uma das funções mais 

marcantes do N (Majerowicz e Kerbauy, 2002; Barreto et al., 2007). A biossíntese de 

moléculas orgânicas e a absorção e conversão da energia luminosa em energia química 

dificilmente ocorreria da forma como são conhecidas, se não fossem as propriedades físicas e 

químicas do N. Embora o conhecimento sobre as estratégias de utilização do N pelas espécies 

da Amazônia ainda seja incipente, as alterações na ciclagem de nutrientes no solo mediante 

ação antrópica, tem sido objeto de estudo de alguns grupos de pesquisa (Luizão et al., 1989; 

Neill et al., 1997; Smith et al., 1998; McGrath et al., 2001; Hughes et al., 2005; Neill et al., 

2006). Estes estudos indicaram que a implantação de pastagens aumenta a razão 

nitrato/amônio (NO3
-
/NH4

+
) (Luizão et al., 1999; Wick et al., 2005), além de reduzir 

significativamente os teores de N-total nos solos, uma vez que este elemento é perdido 

durante a queima da vegetação e pela lixiviação do NO3
-
, resultante do aumento do processo 

de nitrificação nestas condições (Davidson et al., 2004; Silva et al., 2006). Do mesmo modo, 

alterações da razão NO3
-
/NH4

+
 são verificadas em áreas que foram utilizadas para agricultura 

e, posteriormente, abandonadas na região da floresta Amazônica (Davidson et al., 2007). Por 

outro lado, sabe-se que em solos amazônicos, o N encontra-se essencialmente na forma 

orgânica (aproximadamente 98%), embora trabalhos relacionados às formas de N orgânico 

nos solos da Amazônia sejam escassos na literatura (Alfaia et al., 2006). 

A maioria dos estudos relacionados ao metabolismo do N tem sido realizada com 

plantas cultivadas, sendo que grande parte dos estudos científicos realizados com espécies 

arbóreas não cultivadas, concentra-se em espécies do Hemisfério Norte (Millard, 1996; Fotelli 

et al., 2002; Nahm et al., 2006; Pfautsch et al., 2009).  

O estudo da dinâmica do N nos solos é complexo, pois a quantidade e as formas 

disponíveis deste elemento são bastante variáveis. Em adição a este fato, a proporção e as 

formas de N na planta não representam o que ocorre nos solos dependendo das preferências 
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na absorção e ao metabolismo vegetal (Wirén et al., 2000). Sendo assim, a utilização do NO3
-
 

e do NH4
+
 pode ser diferente mesmo entre espécies vegetais coexistindo sob as mesmas 

condições. Em consequência da presença do NO3
-
 no solo e posterior absorção pelas plantas, 

faz necessária a atividade da enzima redutase do nitrato (RN), enzima chave no processo de 

redução do NO3
-
, e o transporte de compostos nitrogenados pela seiva do xilema sofrem 

alterações, dependendo das condições abióticas (Puiatti e Sodek, 1999; Aidar et al., 2003; 

Lima e Sodek, 2003; Sousa e Sodek, 2003; Thomas et al., 2005; Amarante e Sodek, 2006; 

Amarante et al., 2006; Lea et al., 2007; Purcino et al., 2007; Pfautsch et al., 2009). 

Dependendo da espécie vegetal, a atividade da enzima RN pode ocorrer nas raízes ou nas 

folhas ou concomitantemente nos dois órgãos, dependendo da concentração de NO3
-
 no meio 

ou da capacidade de assimilação das raízes (Nicodemus et al., 2008). As aminas, aspartato e 

glutamato e suas amidas, asparagina e glutamina são os principais compostos orgânicos 

nitrogenados transportados pelo xilema na maioria das plantas, mas o NO3
-
 e o NH4

+
 podem 

ser encontrados em grandes concentrações dependendo das condições de disponibilidade e da 

estratégia da espécie (Aidar et al., 2003; Pfautsch et al., 2009). Portanto, diante do exposto 

percebe-se que o fluxo de N no sistema solo-planta envolve cenário dinâmico e bastante 

complexo. No que concerne ao ambiente de sucessão florestal, em áreas de pastagens 

abandonadas, marcado por período sazonal de precipitação bem delimitado, essa abordagem é 

inédita, havendo muitas lacunas a serem esclarecidas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Nitrogênio e ambiente 

O nitrogênio molecular (N2) é o gás mais abundante da atmosfera, entretanto é 

paradoxalmente, um dos macronutrientes mais limitantes para o crescimento, 

desenvolvimento e produtividade das plantas, uma vez que nenhum organismo eucarionte 

possui maquinaria bioquímica capaz de quebrar a tripla ligação do N2 (Date, 1973; Hardy e 

Havelka, 1975). Dentre outros fatores, a limitação citada anteriormente ocorre devido à 

elevada demanda de N pelas plantas. Depois do dióxido de carbono (CO2), o N é o nutriente 

requerido em maiores quantidades pelas plantas (Tischner, 2000), pois é constituinte de 

muitas biomoléculas celulares e tem papel fundamental no processo de assimilação do CO2 

(Tateno e Kawaguchi, 2002; Nicodemus et al., 2008). Sabe-se que, dentre os vegetais, as 

espécies da família botânica das leguminosas constituem-se no grupo que, durante o processo 

de evolução, mais se especializou na associação com microorganismos procariontes que 

fixam o N2 (Blumenthal et al., 1997). Desta forma, para atender as demandas do metabolismo, 

necessário para um crescimento adequado, a maioria das outras espécies precisa absorver o N 

mineral que está disponível na solução do solo. Para tanto, o sistema radicular das plantas fica 

exposto a uma variedade de formas de N, sendo que elas são absorvidas em diferentes taxas, 

dependendo das condições do meio ou da espécie em questão (Warren, 2009). Deste modo, os 

teores de N verificados nas plantas não são meramente uma função da disponibilidade de N 

no solo, mas também da capacidade de absorção, assimilação e de acúmulo pelas espécies 

(Tateno e Kawaguchi, 2002; Natali et al., 2009). 

O NO3
-
 e o NH4

+
 são as duas principais formas de N utilizadas pelas plantas em 

condições naturais (Warren, 2009; Helali et al., 2010). Essas formas minerais de N são 

resultantes da fixação biológica do N, realizada por microorganismos procariontes de vida 

livre ou da decomposição da matéria orgânica por bactérias mineralizadoras presentes do solo. 

Fatores físicos do ambiente também contribuem com a entrada de N combinado no ambiente. 

Mas as associações simbióticas que ocorrem entre plantas e bactérias são as principais fontes 

de entrada de N fixado aproveitável pelas plantas e constituem-se no processo mais 

importante do ponto de vista ecológico (Shelp e Atkins, 1983). Por outro lado, uréia, 

aminoácidos, peptídeos, proteínas e purinas, quando presentes nos solos também podem ser 

absorvidos pelo sistema radicular das plantas (Paungfoo-Lonhienne et al., 2008), pois as 

membranas celulares possuem transportadores específicos para todas essas formas de N 

(Willians e Miller, 2001).  
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A importância da absorção de cada um destes compostos nitrogenados é objeto de 

investigação de muitos pesquisadores e a contribuição de cada forma para o desenvolvimento 

das plantas é encontrada na literatura, principalmente, para plantas economicamente 

importantes. É conhecido que a uréia, quando disponível no meio é absorvida e translocada 

para a parte aérea. Entretanto, no caso de plantas de tomate, a eficiência da uréia, como fonte 

de N, foi baixa durante a fase de plântula, mas em outros estádios de desenvolvimento, teve 

eficiência próxima àquela verificada para o NO3
-
 (Tan et al., 2000). Estudos desta natureza 

confirmam que fatores como espécie e estádio de crescimento da planta são importantes 

durante pesquisas que buscam a compreensão de mecanismos bioquímicos relacionados ao 

metabolismo do N. Adicionalmente, a influência do ambiente e suas modificações somam-se 

às características intrínsecas do indivíduo em condições naturais. Exemplo desta afirmação é 

que os aminoácidos são mais importantes como fonte de N para os organismos vegetais que 

crescem em regiões onde o processo de mineralização e nitrificação é limitado por fatores do 

ambiente, como baixas temperaturas (regiões árticas). Porém, essa contribuição dos 

aminoácidos para a aquisição de N só foi há pouco tempo reconhecida pelos pesquisadores 

(Chapin et al., 1993; Näsholm e Persson, 2001; Persson e Näsholm, 2001; Warren, 2009). Por 

outro lado, sugere-se que a relevância ecológica de compostos orgânicos, na nutrição 

nitrogenada de plantas em regiões onde há maior disponibilidade de N mineral, seja pouco 

expressiva (Kahmen et al., 2009). Sabe-se que no caso dos solos da floresta Amazônica, em 

condições naturais, 98% do N estão sob a forma de compostos orgânicos nitrogenados 

(Alfaia, 2006). Contudo, sugere-se que na maioria dos solos, prevalece à absorção do NO3
-
 

por ser o produto final da atividade microbiológica do N amoniacal, em que bactérias dos 

gêneros Nitrossomonas e Nitrobacter oxidam a amônia (NH3) e utilizam os elétrons 

removidos no seu metabolismo (Willians e Miller, 2001). Entretanto, como o solo possui 

carga elétrica líquida negativa, o NO3
-
 não se liga eletrostaticamente a esta matriz, sendo 

facilmente lixiviado quando não absorvido pelo sistema radicular das plantas. Contudo, em 

condições especiais de solo que inibem a atividade metabólica destas bactérias 

quimiossintetizantes, tais como anoxia, alta concentração de compostos fenólicos e alta 

acidez, o N fixado disponível preponderante é a NH3 que, em ambientes básicos, volatiliza-se, 

sendo perdida pelo sistema explorado pelos vegetais, o solo (Helali et al., 2010). 

Inversamente, em ambientes mais ácidos, mantém-se na forma protonada, podendo interagir 

com os colóides do solo. 

Os mecanismos apresentados anteriormente ocorrem em condições naturais, contudo, 

as mudanças provocadas pela ação do homem alteram a dinâmica do N no solo.  No caso da 
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floresta amazônica, em condições naturais a manutenção de nutrientes, inclusive do N, ocorre 

a partir da rápida liberação de nutrientes da serrapilheira. Neste caso, os nutrientes são 

rapidamente reabsorvidos pelo sistema radicular das plantas (Stark e Jordan, 1971). Essa 

condição natural, envolvendo a ciclagem de nutrientes tem sido alterada em diversas regiões 

da Amazônia, devido à mudança na paisagem, que quase sempre implica na retirada da 

cobertura vegetal e provoca graves prejuízos ao ambiente, comprometendo, inclusive, a 

demanda por nutrientes pelas espécies vegetais. Dos prejuízos causados por estas alterações, o 

impacto mais extremo é, sem dúvida, o impacto provocado à aquisição do N pelas plantas. No 

entanto, outros aspectos verificados pela remoção completa da estrutura biótica são as 

alterações em escala global na ciclagem de nutrientes e de carbono (Fearnside, 2000; 

Fearnside e Laurance, 2004). Assim, fica evidentemente claro que a manutenção do ciclo 

nutricional e biogeoquímico na Amazônia é, constantemente, prejudicada, devido à 

exploração inadequada das áreas de floresta intacta. De acordo com estimativas, 60% das 

áreas desmatadas na Amazônia são convertidas para pastagens (Fearnside e Guimarães, 1996; 

Margulis, 2003; Dantas e Fontinele, 2005).  Devido às características de baixa fertilidade 

natural dos solos e a falta de manejo adequado, a produtividade das pastagens reduz 

rapidamente e essas áreas são abandonadas, dando lugar a uma sucessão secundária arbórea 

adaptada a condições extremamente baixas de nutrientes (Silva et al., 2006). O impacto 

provocado pelo desmatamento à ciclagem do N é preocupante, pois a decomposição da 

matéria orgânica responde pela maioria do N disponível nos solos (Luizão et al., 1999). 

O impacto das atividades humanas e seus efeitos sobre a ciclagem do N é uma 

temática razoavelmente pesquisada na Amazônia (Luizão et al., 1989; Neill et al., 1997; 

Smith et al., 1998; McGrath et al., 2001; Hughes et al., 2005; Neill et al., 2006). Por outro 

lado, publicações sobre a dinâmica do N disponível e sua relação com a absorção pelas 

espécies da Amazônia são escassas na literatura. Sabe-se que no caso da implantação de 

pastagens ocorre aumento da relação NO3
-
/NH4

+
 (Luizão et al., 1989; Wick et al., 2005). 

Além das alterações das formas de N, ocorre diminuição significativa dos teores de N total 

nos solos, uma vez que este elemento pode ser perdido durante a queima da vegetação 

(técnica comumente utilizada para remoção da vegetação e posterior conversão da área para 

pastagens) e pela posterior lixiviação do NO3
-
, resultante do aumento da nitrificação (Luizão, 

et al., 1999). Desta maneira, além das intempéries naturais, como a sazonalidade no período 

de chuvas, o aumento da temperatura e a disponibilidade de nutrientes no solo, luz, 

competição entre as plantas (Silva et al., 2006), o sucesso da revegetação depende de plantas 

que possam ajustar o seu metabolismo e sobreviver às condições impostas pela ação 



7 
 

antrópica. Estudo com plantas de início de sucessão revelou que nesta fase os indivíduos têm 

maior capacidade de absorver o NO3
-
 do solo do que plantas de final de sucessão (Warren, 

2009). Entretanto, até o momento, poucos estudos foram conduzidos para demonstrar qual é a 

forma de N preferencialmente absorvida pelas espécies da Amazônia em uma 

cronossequência. Possivelmente, devido às altas taxas de mineralização verificada nos solos 

da floresta Amazônica, NO3
-
 e NH4

+
 sejam as formas, preferencialmente, absorvidas (Neill et 

al., 1997).  

 

2.2. Nitrato: Absorção e assimilação  

A manutenção do “status” de N é extremamente importante para o adequado 

crescimento da planta. Desta maneira, o mecanismo de absorção, translocação e assimilação 

do N mineral são estreitamente regulados pelas plantas. O mecanismo de absorção do NO3
-
 é 

um exemplo marcante da evolução das estratégias de obtenção do N pelas raízes das plantas a 

partir dos solos. A cinética de absorção do NO3
-
 em cevada indica a existência de três 

sistemas de absorção com diferentes afinidades. O primeiro sistema aparentemente 

constitutivo e de baixa afinidade (Alto Km) que funciona apenas em concentrações bastante 

altas de NO3
-
. Os outros dois sistemas são de alta afinidade e atuam em condições de baixa 

concentração de NO3
-
. Destes dois sistemas, um é constitutivo (Km para NO3

-
 = 7 μM) e o 

outro é induzido pela presença do NO3
-
 no meio (Km para NO3

-
 = 15 a 34 μM). A presença 

destes três sistemas de absorção indica uma adaptação das plantas a ambientes com alta e 

baixa concentração de NO3
-
. O transporte de NO3

-
, pelas membranas, é do tipo simporte, 

H
+
/NO3

-
 e o K

+
 é requerido para o balanço de cargas no ambiente celular (Sodek, 2004). 

O NO3
- 

pode ser assimilado na raiz ou armazenado nos vacúolos das células 

radiculares. Dependendo da espécie, este nutriente pode ser translocado para a parte aérea, 

local onde pode ser armazenado nos vacúolos foliares ou ser convertido em nitrito (NO2
-
). A 

absorção e o transporte de NO3
-
 não são igualmente distribuídos ao longo do eixo da raiz. 

Adicionalmente, raízes com idades diferentes absorvem com intensidades diferentes este 

nutriente (Lazof et al., 1994). Estudo realizado com raízes mais velhas demonstrou que estas 

raízes absorvem preferencialmente o NO3
- 
e tem taxas de transporte mais elevadas. Nas raízes 

mais velhas, a atividade da enzima redutase do nitrato (ARN) é bastante reduzida, fato que se 

correlaciona com aumento da translocação de NO3
-
 para a parte aérea (Jiao et al., 2000). 

Entretanto, em condições de baixa concentração de NO3
-
 no meio, a redução ocorre, 

preferencialmente, no sistema radicular. De lado estes aspectos, a própria concentração do 

NO3
-
 altera o metabolismo da planta, tanto nas raízes como nas folhas. O aumento da 
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disponibilidade deste nutriente no meio ocasiona o armazenamento e o aumento do transporte 

para a parte aérea via xilema. Estas alterações são importantes para a manutenção do “status 

de N na planta (Agrell et al., 1997). Contudo, deve-se considerar que o transporte via xilema, 

depende, fortemente, da demanda da parte aérea, além do conteúdo de aminoácidos presentes 

no floema (Saravitz et al., 1998). A assimilação do NO3
-
 parece ser estritamente 

correlacionada com o transporte de NO3
-
, com a assimilação da NH4

+
, com a biossíntese de 

aminoácidos e, também com a biossíntese de açúcares na parte aérea (Stitt et al., 2002). É 

conhecido que o acúmulo de NH4
+
 pode levar a inibição de transportadores de alta afinidade 

específicos para absorção de NO3
-
 (Kronzucker et al., 1999). Do mesmo modo, sabe-se que o 

aminoácido glutamina (GLN) regula a absorção e o transporte de NO3
-
 (Gojon et al., 1998), 

entretanto o incremento da concentração de aminoácidos solúveis totais, também atua sobre 

este processo (Barneix e Causin, 1996; Padgett e Leonard, 1996). Adicionalmente, em plantas 

cultivadas na ausência de NO3
-
, a síntese de ácidos orgânicos foi gravemente restringida, 

limitando o acúmulo de cátions e a capacidade do ajuste osmótico (Salsac et al., 1987).  

O NO3
-
 absorvido pelas raízes tem que ser reduzido à NH4

+
 para que possa ser 

incorporado a um composto orgânico. A conversão do NO3
-
 à NH4

+
 ocorre em duas etapas, 

sendo que a primeira é a redução do NO3
-
 a NO2

-
, que é dependente da atividade da enzima 

RN, e a última é a redução do NO2
-
 à NH4

+
, catalisada pela enzima redutase do nitrito (RNi) 

(Stewart et al., 1986; Nicodemus et al., 2008). Posteriormente, devido ao seu efeito tóxico, a 

NH4
+
 é rapidamente assimilada pela enzima glutamina sintetase (GS, EC 6.3.1.2.) acoplada a 

glutamato sintase dependente de NADH (GOGAT, EC 1.4.1.14) (via GS/GOGAT) (Lam et 

al., 1996). A GS catalisa a aminação do glutamato (GLU) e produz a GLN com a utilização 

de adenosina trifosfato (ATP). A GOGAT catalisa a transferência redutiva do grupo amino da 

GLN para o α-cetoglutarato (α-KG) produzindo duas moléculas de GLU (Lancien et al., 

2000). Uma vez que a assimilação ocorreu a partir desta via, o GLU pode ser utilizado para a 

síntese de outros aminoácidos por transaminação. O Oxaloacetato (OAA) e o GLU são 

substratos da enzima glutamato oxaloacetato transaminase (GOT) para produzir o aspartato 

(ASP) (Lea e Ireland, 1999) que é, então, utilizado pela asparagina sintetase (AS) para 

sintetizar a asparagina (ASN) com a utilização de GLN como doador do grupo amino. Este 

processo ocorre com gasto de ATP (Lea e Fowden, 1975). 

Os dados obtidos até agora indicam que espécies pioneiras e secundárias têm 

características distintas quanto ao uso do NO3
-
 (Aidar et al., 2003). As espécies pioneiras têm 

capacidade superior de utilização deste nutriente quando comparadas a espécies do final da 

sucessão ecológica. De acordo com os dados obtidos por Aidar et al., (2003) estudando 
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espécies da Mata Atlântica, as espécies pioneiras parecem ter capacidade maior de responder 

aos aumentos nos níveis de N do solo, pois elas tem grande quantidade de N nas folhas e 

transportam grandes quantidades de NO3
-
 pelo xilema. As espécies secundárias, por sua vez, 

têm os mais baixos teores de N foliar e transportam preferencialmente, compostos orgânicos 

pelos vasos do xilema. Neste contexto, alguns estudos vêm discutindo a importância 

ecológica e fisiológica das diferenças no local de redução do NO3
-
. Considerações energéticas 

sugerem que a assimilação na folha tem um custo de energia menor que a assimilação na raiz. 

Em ambientes onde a competição por nutrientes e o sombreamento são mínimos, a 

assimilação foliar pode predominar. Por outro lado, espécies de sombra podem ganhar o 

benefício energético durante a assimilação foliar e a restrição de redução de NO3
-
 nas raízes 

pode permitir um maior controle sobre a concorrência entre assimilação do N e assimilação 

do carbono em baixas intensidades luminosas (Stewart et al., 1986).  

 

2.3. Amônio: absorção, assimilação e toxicidade 

A absorção de NH4
+
 parece ser quantitativamente mais significativa em espécies 

sucessionais tardias, especialmente, àquelas de regiões mais frias, úmidas ou que se 

desenvolvem em solos ácidos (Chapin et al., 1993). Diferentemente do NO3
-
, a absorção de 

NH4
+
 ocorre por mecanismo passivo, por difusão por canais, quando as concentrações são 

altas. Por outro lado, quando presente em pequenas concentrações, a absorção dá-se por 

transporte ativo, através de transportadores (Willians e Miller, 2001). Sabe-se que o íon NH4
+
 

é, rapidamente, absorvido quando está presente no meio e, em seguida, imediatamente, 

assimilado em compostos orgânicos nitrogenados no sistema radicular pela via GS/GOGAT. 

Entretanto, na seiva do xilema de Brassica napus e de cevada, têm sido encontradas grandes 

quantidades deste íon (da ordem de milimolar) quando as plantas estão recebendo apenas 

NH4
+
 como fonte de nitrogênio (Mattson e Schjoerring, 1996; Finnemann e Schjoerring, 

1999). 

A concentração de NH4
+
 no solo nem sempre reflete a razão de absorção de cada 

forma, uma vez que muitas espécies absorvem preferencialmente o NH4
+
 à NO3

-
 (Wirén et al., 

2000). Esta preferência, possivelmente, está relacionada ao fato da assimilação de NH4
+
 

requerer menor quantidade de energia quando comparada ao NO3
-
 ou pelo fato destas espécies 

estarem adaptadas a solos com altos teores de NH4
+
 (Kronzucker et al., 2001; Helali et al., 

2010). Entretanto, não é possível fazer generalizações, pois algumas espécies crescendo no 

mesmo habitat variam em relação à preferência pelas formas de N presentes no meio (Warren, 

2009). Além destes fatores, dependendo da concentração de NH4
+
 no meio, a absorção do 
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NO3
-
 pode ser inibida (Gessler et al., 1998a).  Da mesma maneira, os teores de aminoácidos 

livres no sistema radicular exercem influência sobre a absorção de NH4
+
 e NO3

-
. A 

concentração de cada nutriente no solo (NH4
+
 e NO3

-
) pode exercer influência sobre sua 

própria absorção (Glass, 2003; Warren, 2009). Entretanto, é fato que a maioria das espécies 

testadas até agora tem crescimento satisfatório quando supridas com estas duas formas de N 

mineral, NH4
+
 e NO3

-
. Contudo, nem todas as espécies têm crescimento adequado quando 

supridas apenas com NH4
+
 como fonte de N, sendo que, dependendo da concentração, 

verificam-se sintomas de toxicidade (Britto et al., 2001). A diferença com relação à 

preferência da absorção de diferentes formas de N mineral parece ser relacionada, de certo 

modo, ao fator adaptativo, mas também, visando promover a redução da competição pelo 

nutriente em questão (McKane et al., 2002). Estudos têm demonstrado que a fonte de N 

preferencial depende da espécie. Por exemplo, plantas que crescem em solos ácidos, tem 

mecanismos bioquímicos para usar preferencialmente o NH4
+
. Em contrapartida, plantas 

herbáceas que crescem em solos menos ácidos, não possuem tais mecanismos, desta forma, 

absorvendo preferencialmente o NO3
-
 (Nicodemus et al., 2008). 

A absorção de NH4
+
, como citado anteriormente, embora seja mais vantajosa do 

ponto de vista enérgetico, dependendo da capacidade de assimilação, pode ser danosa, 

provocando sintomas de toxicidade.  Muitas hipóteses tentam explicar a toxidez do NH4
+
 em 

plantas, entretanto, nenhuma delas é considerada adequada (Wirém et al., 2000; Britto et al., 

2001). No primeiro caso, a absorção de NH4
+
 está associada ao efluxo de H

+
 e desta forma a 

incorporação de N às proteínas estaria associada à liberação de H
+
, o que promove a 

acidificação do meio (Helali et al., 2010). Contudo, o efeito tóxico do NH4
+
 foi, em muitos 

casos, observado em condições em que o pH do meio estava tamponado (Wirén et al., 2000). 

Em um segundo caso, a limitação do transporte de carboidratos para o sistema radicular 

ocasionaria o acúmulo de NH4
+
 no sistema radicular por falta de esqueletos carbônicos. De 

fato, foi observado que o fornecimento de α-cetoglutarato, composto orgânico chave para a 

assimilação de N, aliviou os sintomas da toxidez provocados por NH4
+
. Entretanto, em outros 

casos, observou-se o aumento do metabolismo do NH4
+
, o que sugere que outros fatores 

poderiam limitar a assimilação de NH4
+
 (Britto et al., 2001). A terceira hipótese sugere que o 

NH4
+
 atuaria como desacoplador da fotofosforilação nos cloroplastos, entretanto, foi 

verificado que concentrações bastante altas de NH4
+
 não afetaram a cadeia de transporte de 

elétrons em cloroplastos intactos (Britto et al., 2001). Outra hipótese sugere que a redução nos 

níveis de alguns cátions essenciais como K
+
, Mg

2+
 e Ca

2+
 nos tecidos de plantas tratadas por 

períodos relativamente longos com NH4
+
 poderia contribuir com a toxicidade deste íon devido 
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ao desbalanço nutricional (Britto et al., 2001). A última hipótese foi proposta recentemente. 

De acordo com esta hipótese, ocorre um ciclo fútil de NH4
+
 através das membranas das 

células da raiz (Britto et al., 2001). Quando plantas sensíveis são expostas a concentrações 

externas elevadas de NH4
+
, ocorre uma hiperpolarização negativa do potencial de membrana, 

o que provoca alterações na regulação da entrada de NH4
+
 e leva a um acúmulo na 

concentração deste íon no citosol das células. Com o objetivo de minimizar o efeito causado 

por estas altas concentrações, ocorre efluxo através da membrana plasmática (Com gasto de 

ATP). Do total de NH4
+
 absorvido, 80% são bombeados para fora da célula com gasto de 

energia, o que provoca um aumento significativamente alto nas taxas de respiração. O 

consumo de energia utilizado para que ocorra o efluxo de NH4
+
 das células poderia acentuar 

os sintomas da toxidez e, adicionalmente retardar o desenvolvimento da planta (Kronzucker et 

al., 2001).  

 

2.4. Aspectos fisiológicos da enzima redutase do nitrato (RN) 

A enzima RN catalisa o primeiro passo da reação de redução do NO3
-
 no citosol, 

embora evidências indiquem a presença desta enzima na superfície externa da membrana 

plasmática (Tischner, 2000). A reação produz o NO2
-
 e utiliza nicotinamida adenina 

dinucleotídeo reduzida (NADH) ou nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzida 

(NADPH), como doadores de elétrons.  A maioria das isoformas de RN utiliza o NADH 

como agente redutor, entretanto, algumas isoformas da enzima tem dupla especificidade, ou 

seja, utilizam tanto NADH ou NADPH como poder redutor. Nos vegetais superiores, a RN é 

estruturalmente formada por duas subunidades polipeptídicas idênticas, com três grupos: 

FAD, heme e o complexo constituído por molibdênio (Mo) e uma molécula orgânica, a 

pterina (Sagi et al., 1998; Andrade Netto, 2005). O fluxo catalítico da RN ou a capacidade 

total de redução do NO3
-
 pelas plantas depende da disponibilidade de substrato no citoplasma 

(concentração do NADPH e do NO3
-
), do nível funcional de RN (quantidade de RN e da 

disponibilidade de cofatores) e da intensidade da atividade da RN funcional (Campbell, 1999; 

Andrade Netto, 2005). A meia vida da RN, recém sintetizada, é de poucas horas e, quando há 

diminuição do teor de NO3
-
 para o vegetal, a quantidade da RN é rapidamente reduzida (Taiz 

e Zeiger, 2009). 

A RN assume função de extrema importância no metabolismo vegetal por ser a 

primeira enzima atuante na rota de assimilação do N inorgânico. Uma das características 

marcantes da RN é o fato de ser rapidamente induzida pelo seu substrato, o NO3
-
, e requerer 

presença de luz em tecidos verdes. Evidências indicam que ocorre repressão da síntese da RN 
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quando as plantas são tratadas com NH4
+
 ou quando há aumento da concentração interna de 

compostos orgânicos nitrogenados. Contudo, a presença do NO3
-
 não é uma exigência 

absoluta para que ocorra síntese de RN, mas pequenas quantidades de NO3
-
 são suficientes 

para a indução da biossíntese desta enzima, assim como o fluxo e o “status” de N da planta 

(Tischner, 2000).  Geralmente, a atividade da RN é muito baixa ou indetectável na ausência 

de NO3
-
 no meio externo, entretanto, a atividade constitutiva pode ser facilmente mensurada 

em espécies da família Fabaceae (Aidar et al., 2003). Os membros da tribo Loteae têm 

atividade bastante pronunciada em folhas, caules e raízes. No caso de espécies da tribo 

Phaseolae, até então estudadas, a atividade é significativamente maior em folhas, tanto da 

forma dependente de NADH como de NADPH como doador de elétrons, embora a atividade 

constitutiva também tenha sido verificada em caules, raízes e cotilédones (Andrews et al., 

1990). A atuação do fitocromo na regulação da atividade da RN foi sugerida, uma vez que a 

síntese desta enzima é induzida por luz vermelha e revertida pela exposição ao vermelho-

extremo (Sivasankar et al., 1997). A enzima é induzida pela luz e a transferência para 

condições de escuro, por outro lado, reduz a sua atividade. O mecanismo de ativação e 

inativação enzimática pela luz ocorre a partir do processo de fosforilação mediado pela ação 

de três cinases dependentes de cálcio (Ca
2+

). Entretanto, para que o processo de inibição 

ocorra, além da fosforilação, é necessário que uma proteína com massa estimada entre 67 e 

100 kDa (a proteína 14-3-3) se ligue ao complexo (Tischner, 2000). Além de compostos 

nitrogenados reduzidos (NH4
+
), o aumento nos teores de aminoácidos solúveis, como GLN e 

ASN atuam como potenciais inibidores da atividade da RN (Sivasankar e Oaks, 1995; 

Camargos et al., 2006). Entretanto, a inibição da atividade das enzimas glutamina sintetase 

(GS) e glutamato sintase (GOGAT) causam alteração em outros pontos da assimilação do 

NO3
-
, o que evidencia a complexidade do sistema de inibição dos compostos nitrogenados e a 

absorção, redução e assimilação do NO3
-
 (Sivasankar et al., 1997). 

A atividade da RN é uma medida da capacidade das plantas em reduzir o NO3
-
 em 

formas utilizáveis para a assimilação, como o NH4
+
. O processo de redução tem relações 

estreitas com os processos geradores de energia na planta. A redução do NO3
-
 nas raízes está 

associada com o aumento da respiração nestes órgãos, devido a maior quantidade de energia 

requerida no processo de assimilação do NO3
-
. Por outro lado, a assimilação de NO3

- 
nas 

folhas ocorre com menor custo de energia para as plantas, pois a redução na folha é 

alimentada diretamente por produtos da fotossíntese (Nicodemus et al., 2008). A localização 

da atividade da RN pode ser estimada pela composição da seiva do xilema porque a proporção 

de NO3
-
 para o total de N nos exsudatos do xilema reflete a partição da atividade enzimática 
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nas raízes e na parte aérea. Baixas quantidades de NO3
-
 no exsudato do xilema sugerem que a 

maioria do NO3
-
 foi reduzido e assimilado na raiz, enquanto a maior quantidade sugere que o 

NO3
-
 será reduzido e assimilado nas folhas (Nicodemus et al., 2008). 

A atividade da RN foliar tem sido sugerida como indicadora da capacidade de 

espécies arbóreas em responder as alterações da disponibilidade de N do solo (Aidar et al., 

2003). Essas características estão associadas às características ecológicas das espécies. De 

acordo com Aidar et al., (2003), espécies pioneiras da Mata Atlântica tiveram atividade RN, 

em média, de 660 pKat g
-1

 MF, enquanto que espécies sucessionais iniciais e tardias tiveram 

187 e 221 pKat g
-1

 MF, respectivamente. Esses resultados, tanto de pioneiras como de 

espécies secundárias correlacionaram-se com dados da utilização do N, transportado pelo 

xilema, na forma de NO3
-
 ou na forma de compostos orgânicos, os aminoácidos. A capacidade 

de redução de NO3
-
 é generalizada entre as angiospermas e medidas da distribuição da 

atividade enzimática entre raízes e parte aérea levaram ao reconhecimento de três grupos de 

plantas, baseado na medida em que ocorre a redução do NO3
-
 no sistema radicular ou na parte 

aérea. O primeiro grupo é composto por espécies em que a raiz é o principal local de redução 

de NO3
-
, geralmente plantas lenhosas. O segundo grupo é composto por espécies, ervas anuais 

e perenes que reduzem o NO3
-
 tanto nas raízes como na parte aérea. No terceiro grupo estão 

as espécies em que o principal sítio de redução de NO3
-
 é a parte aérea. Neste grupo estão as 

plantas de crescimento rápido como as espécies pioneiras (Stewart et al., 1986).  

 

2.5. Transporte de compostos nitrogenados  

Schmidt e Stewart (1998) definiram algumas das características ideais para 

moléculas orgânicas utilizadas para translocação e armazenamento de N. Estas moléculas 

deveriam ser facilmente solúveis em soluções aquosas, quimicamente inertes e relativamente 

estáveis, tendo um baixo teor de carbono. Um pequeno número de compostos orgânicos 

possuem essas características e são utilizados no transporte de N na planta. Por exemplo, no 

caso da assimilação do N na parte aérea, o excesso de aminoácidos é transportado pelo floema 

até o sistema radicular e, ocorrendo, a assimilação no sistema radicular, o excesso é 

transportado, via vasos do xilema, para a parte aérea. Assim, evidentemente, aminoácidos são 

encontrados tanto no floema como no xilema, sendo utilizados no crescimento, fornecendo N 

para ápices, tecidos em desenvolvimento e órgão reprodutivos. A análise do teor de 

aminoácidos revela que tanto no floema, quanto no xilema, as amidas ASN e GLN e os 

aminoácidos ácidos tais como ASP e GLU são as principais formas encontradas. Entretanto, 

as quantidades relativas destes aminoácidos no xilema e no floema são muito diferentes. O 
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xilema contém baixas concentrações de aminoácidos enquanto que as concentrações no 

floema são bastante elevadas (Rosnick-Shimmel, 1985; Lohaus et al., 1994). Diferente do 

xilema, o transporte pelo floema ocorre intracelularmente, por tratar-se de um tecido vivo, ao 

passo que no xilema pode-se considerar o transporte como sendo de forma extracelular. No 

caso do floema, dada a complexidade dos tipos de células, sugere-se múltiplos sistemas para o 

transporte de aminoácidos, provavelmente, altamente regulados (Bush, 1993). Outro 

composto presente na seiva do xilema de várias espécies é a citrulina desempenhando seu 

papel como um composto de transporte de N, além de ser um intermediário na biossíntese de 

arginina. O NO3
-
 também é encontrado na seiva do xilema e não é reciclado através do 

floema, assim, a sua presença no xilema é um indicativo da absorção e transporte de NO3
-
 a 

partir do sistema radicular (Schmidt e Stewart, 1998). 

O transporte de compostos nitrogenados pelo xilema constitui-se em uma ferramenta 

muito importante para a obtenção de dados referentes ao metabolismo do sistema radicular. O 

uso do perfil de aminoácidos encontrados na seiva do xilema é uma ferramenta importante 

para ajudar a descrever o desempenho fisiológico das espécies arbóreas (Pfautsch et al., 

2009). Os dados podem ajudar a explicar, a partir da quantificação do transporte, mudanças 

provocadas por alterações ambientais. Entretanto, o estudo dos compostos nitrogenados do 

xilema, principalmente aminoácidos, é quantitativamente complexo, pois envolve assimilação 

e atividades metabólicas no sistema radicular, além da reciclagem de aminoácidos fornecidos 

ao sistema radicular pelo floema (Lima e Sodek, 2003). O perfil de aminoácidos do xilema 

varia fortemente com a fonte nitrogenada. Plantas de soja tratadas com NO3
-
 transportam 

preferencialmente o aminoácido ASN para a parte aérea, seguido de GLN, além do NO3
-
, pois 

esta espécie tem atividade RN tanto no sistema radicular quanto na parte aérea (Puiatti e 

Sodek, 1999). No caso das leguminosas da tribo Phaseolae, quando noduladas, como feijão, 

feijão-de-corda, soja, os principais compostos transportados são os ureídeos (Amarante et al., 

2006). Não diferente destas espécies, GLN e ASN são os mais proeminentes aminoácidos 

encontrados na seiva do xilema de muitas espécies arbóreas estudadas até o momento 

(Pfautsch et al., 2009). A ASN é o aminoácido menos reativo e mais solúvel, sendo desta 

forma ideal para transportes a longas distâncias, particularmente, quando comparada à GLN. 

Outra vantagem no transporte de ASN é que a relação N:C é baixa (2:4) quando comparada à 

GLN (2:5) ou GLU (1:5) (Sieciechowicz et al., 1988). Entretanto, como sugerido 

anteriormente, o perfil de aminoácidos parece variar em função de vários fatores, como o tipo 

de composto nitrogenado disponível para a absorção e, ainda, para alguns grupos, a 

capacidade de fixar o N do ar (leguminosas) (Lea et al., 2007). Desta forma, em condições 
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naturais, algumas plantas fixadoras podem fixar o N2 e absorver as diferentes formas de N 

disponíveis no solo, como NH4
+
, NO3

-
, uréia e aminoácidos (Willians e Miller, 2001), o que 

vai exercer influências sobre o tipo de composto nitrogenado transportado para a parte aérea. 

Somando-se a estes fatores, a própria localização da planta na estratificação florestal deve 

alterar o tipo de composto transportado das raízes para as folhas.   

A alta concentração do aminoácido ASN na seiva do xilema de algumas espécies 

pioneiras estudadas sugeriu que estas espécies tinham uma atividade RN marcadamente alta 

no sistema radicular, além daquela observada na parte aérea (Aidar et al., 2003). De acordo 

com os autores, as espécies que pertencem ao mesmo grupo sucessional têm estratégias 

semelhantes de utilização do N. Estas conclusões foram baseadas na evidência de que 

espécies pioneiras da Mata Atlântica transportam preferencialmente o aminoácido ASN e 

NO3
-
 para a parte aérea. Entretanto em espécies secundárias iniciais, o transporte de GLN e 

arginina (ARG) foram mais proeminentes, enquanto que as espécies secundárias tardias 

tinham grandes valores de ASN e ARG. Pfautsch et al., (2009) estudando um plantio de 

eucaliptos  em consórcio com uma leguminosa, a acácia, verificou em eucalipto o transporte 

preferencial de GLN para a parte aérea, enquanto que acácia transportou, preferencialmente, 

ASN, como composto nitrogenado pela seiva do xilema. O tipo de composto transportado 

para a parte aérea via xilema parece estar relacionada à estratégia de uso do N. Em condições 

naturais, as plantas podem associar-se simbioticamente com bactérias, fungos e, ainda, 

dependem da dinâmica do N do solo, realizada por organismos procariontes, além, de 

competir com microorganismos e outras plantas pelo N presente nos solos. Assim, os 

mecanismos de absorção devem favorecer o sucesso de determinadas espécies. Algumas 

espécies da família das leguminosas (Fabaceae) parecem ter diversas estratégias de uso do N, 

com capacidade para fixar o N2, ter acesso ao N a partir da associação com micorrizas e, 

ainda, assimilar o NO3
-
 e o NH4

+
 presente nos solos (Stewart e Schmidt, 1999). Geralmente, 

quando as plantas estão associadas a bactérias fixadoras de N, os compostos transportados 

são, preferencialmente, amidas e ureídeos. Entretanto, os ureídeos são específicos a certos 

grupos taxonômicos (Giller, 2001).  

 

2.6. Metabolismo do nitrogênio e do carbono 

Os metabolismos do carbono (C) e do nitrogênio (N) em espécies arbóreas são 

considerados fatores determinantes para o acúmulo de biomassa. Por exemplo, na 

fotossíntese, o N está diretamente relacionado à quantidade de radiação interceptada e de 

como ela é utilizada, devido à sua presença como componente das clorofilas e proteínas. Isso 
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demonstra uma estreita correlação de interdependência entre os dois metabolismos, sendo que 

uma via regula a outra (Majerowicz e Kerbauy, 2002; Barreto et al., 2007). A 

fosfoenolpiruvato carboxilase (PEPCase) é uma enzima que representa bem esta inter-relação, 

uma vez que a transferência do oxaloacetado para o ciclo do ácido cítrico permite a remoção 

de oxoglutarato para síntese de aminoácidos. Estes mecanismos são estritamente regulados 

pela planta e, desse modo, o fluxo de C pode ser direcionado para a biossíntese de açúcares ou 

de amido ou para a síntese de ácidos orgânicos, substratos envolvidos na síntese de 

aminoácidos. Desta forma, a fase de carboxilação da fotossíntese é essencial para a 

assimilação do N e para as reações de transaminação e utilização do N (Stitt e Krapp, 1999). 

Além disso, os produtos da fotossíntese ou da oxidação de açúcares, tais como NADPH, 

NADH e ATP, são fundamentais para a absorção e redução do N mineral e para a fixação 

biológica do N molecular (N2) (Heller et al., 1998; Downie, 2005). A regulação das enzimas, 

como a PEPCase e a sacarose-fosfato sintetase, por mecanismos de fosforilação, são 

exemplos de regulação entre metabolismo de N e de C. Na verdade, este tipo de regulação 

parece ser um dos primeiros eventos da adaptação do metabolismo do C em resposta às 

mudanças na disponibilidade de N (Champigny, 1995).  

As respostas das plantas as alterações ambientais somente serão satisfatoriamente 

entendidas, a partir da compreensão de mecanismos da regulação do metabolismo vegetal 

frente a estas condições. A mais importante de todas as relações bioquímicas, embora 

negligenciada nos estudos da região amazônica talvez seja, sem dúvida, a correlação entre 

fotossíntese e capacidade de absorção e utilização do N. A relação é inevitável, uma vez que a 

capacidade máxima de carboxilação em determinadas condições, depende da atividade da 

enzima ribulose 1,5 bisfosfato carboxilase/oxigenase, dos teores de clorofila, dos 

transportadores da fase fotoquímica e dos níveis de poder redutor, moléculas que contém N 

em sua estrutura. Assim, a capacidade das plantas em fixar o CO2 deve variar 

consideravelmente em função do conteúdo de N nas folhas (Kattge et al.,  2009). Entretanto, é 

necessário considerar que as plantas estão submetidas a estresses bióticos e abióticos e que em 

determinadas condições em que os solos tenham teores insuficientes de N, outras funções 

metabólicas das plantas devem ser limitadas devido à restrição da alocação do N para funções 

não relacionadas à fotossíntese (Terashima et al., 2005). 

A capacidade das plantas em assimilar o CO2 é um dos temas que mais chamam a 

atenção dos pesquisadores na atualidade. Entretanto, compreender o metabolismo integrado 

da planta é extremamente necessário para que as estimativas de acúmulo e de emissão de CO2 

sejam mais exatas. De acordo com alguns pesquisadores, as estimativas globais poderiam 
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tornar-se mais satisfatórias, caso o conteúdo de nutrientes da folha fossem mais bem 

correlacionados com a capacidade fotossintética das espécies (Reich et al., 2006; Raddatz et 

al., 2007).  A necessidade de se conhecer o metabolismo estaria relacionada ao fato de que 

nem sempre o teor de N da folha seria indicativo de altas taxas fotossintéticas. No caso da 

floresta amazônica, em áreas abandonadas em que os teores de N variam ao longo da sucessão 

e com os períodos de precipitação, a razão entre a utilização do N e as taxas de fotossíntese 

variaram significativamente entre as espécies (Silva, et al., 2006).   

A absorção de N, como discutido outrora, depende fundamentalmente das taxas 

fotossintéticas, uma vez que o processo de absorção, redução, assimilação e transporte de N 

requerem alto custo energético. O transporte de açúcares para o sistema radicular é 

extremamente necessário para o processo de obtenção de N, de tal forma, que a 

disponibilidade de luz altera qualitativamente e quantitativamente o fluxo de aminoácidos 

pela seiva do xilema. Por exemplo, em condições em que ocorra limitação de energia 

luminosa para o processo fotossintético, ASN deve ser transportada preferencialmente em 

detrimento do aminoácido GLN, pois transporta mais N por molécula de aminoácido. A 

redução da energia luminosa, leva a redução na assimilação de carbono, reduz a quantidade de 

substrato disponível para o processo de respiração e provoca redução na obtenção do N. Desta 

forma, ASN e GLN são utilizadas para ligar o metabolismo do carbono e do N. A ASN é 

sintetizada pela transferência do grupo amino da GLN para o ASP, reação catalisada pela 

enzima asparagina sintetase (Lea et al., 2007). Em condições de alta disponibilidade de 

açúcares, o gene que codifica esta enzima é inibido (Lam et al., 1996). Desta maneira, a 

regulação gênica deve ocorrer diferencialmente ao longo da estratificação do ambiente, do 

dossel ao sub-bosque, devido à entrada diferencial de energia luminosa no sistema. Quando a 

luz e a quantidade de ácidos carboxílicos são abundantes, a via GS/GOGAT é estimulada e o 

transporte da GLN é maior em relação ao transporte da ASN. Desta forma, as plantas sob 

sombreamento, evoluíram em relação ao transporte de aminoácidos, ligando de maneira 

eficiente, o transporte de N e o metabolismo do carbono (Pfautsch et al., 2009).  Espécies com 

alta capacidade fotossintética, como é o caso das pioneiras, devem assimilar o N 

preferencialmente nas folhas, mecanismo dirigido primariamente pelo transporte de elétrons 

da fotossíntese (Bloom et al., 1992). Em locais onde água e luz são fatores limitantes, a 

assimilação do NH4
+
 deve ser mais importante, devido ao baixo custo energético do processo 

(Stewart et al., 1988), pois o metabolismo do NO3
-
 consome 23% de toda a energia produzida 

na raiz enquanto que o NH4
+
 exige apenas 14%, uma vez que este último é diretamente 

assimilado em aminoácidos (Bloom et al., 1992). 



18 
 

3. HIPÓTESES 

 

 O conteúdo de nitrogênio no solo aumenta à medida que as capoeiras avançam no 

processo de regeneração natural e o período de precipitação influencia na disponibilidade das 

diferentes formas de nitrogênio mineral (razão NO3
-
/NH4

+
) e orgânico; 

 

 As espécies pioneiras estudadas devem apresentar elevada atividade da enzima 

redutase do nitrato (RN) e, consequentemente maior transporte desse nutriente para a parte 

aérea via xilema; 

 

 O período de precipitação influencia na disponibilidade de água afetando no processo 

de absorção, assimilação e transporte de nitrogênio das espécies bem como na capacidade 

dessas espécies em investir na síntese de biomoléculas relacionadas ao processo 

fotossintético; 

 

 O balanço no transporte de aminas e suas amidas são influenciados pelo período de 

precipitação e pelos fatores que afetam o processo fotossintético das espécies devido às 

mudanças nas condições de luminosidade; 

 

 Mesmo as espécies sendo classificadas como pioneiras na sucessão florestal, estas 

exibem características distintas quanto à utilização de nitrogênio disponível. 

 

 

 

 



19 
 

4. OBJETIVO 

4.1. Objetivo geral 

O objetivo deste trabalho foi o de verificar a dinâmica das formas de nitrogênio 

presentes em solos provenientes de áreas de pastagens degradadas e atualmente em processo 

de regeneração natural, assim como a eficiência de cinco espécies da sucessão secundária em 

absorver e transportar o nitrogênio (N) pelo xilema bem como a capacidade de redução do 

NO3
- 
da parte aérea. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Verificar a capacidade de redução do NO3
-
 nas folhas, a partir da determinação da 

atividade da redutase do nitrato (RN); 

 Determinar a capacidade de assimilação do nitrogênio no sistema radicular, e de 

transporte para a parte aérea, a partir da quantificação dos teores de aminoácidos 

solúveis totais do xilema; 

 Caracterizar a capacidade das espécies em transportar e acumular o nitrogênio nas 

folhas, na forma de NO3
-
, a partir da determinação quantitativa do NO3

-
 na seiva do 

xilema e nas folhas das plantas; 

 Determinar a capacidade das espécies em investir na síntese de biomoléculas 

orgânicas nitrogenadas ligadas à fotossíntese, a partir da determinação dos teores de 

clorofilas; 

 Verificar o efeito das alterações do balanço do nitrogênio inorgânico do solo (NO3
-
 e 

NH4
+
), nas diferentes idades de abandono, sobre o tipo de composto orgânico 

transportado pelos vasos do xilema e sobre o acúmulo de aminoácidos específicos, a 

partir da separação dos aminoácidos livres totais da seiva do xilema; 

 Relacionar o efeito das diferentes idades de abandono sobre o balanço e o acúmulo do 

nitrogênio inorgânico (NO3
-
 e NH4

+
) disponível no solo, a partir da quantificação dos 

teores de NO3
-
 e NH4

+
 dos solos; 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

5.1. Área de estudo e classificação da vegetação secundária 

O experimento foi realizado em áreas que compõem uma cronossequência de 

vegetação secundaria (“capoeira”) crescendo sobre áreas de pastagens abandonadas 

distribuídas em duas fazendas: 1) Dimona e 2) Esteio, localizadas respectivamente nos km 72 

e 63 da rodovia BR-174 (área do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais – 

PDBFF, ZF3), ao Norte da cidade de Manaus (Figura 1). O solo da região é classificado como 

Latossolo Amarelo distrófico, com moderada a alta acidez e baixa fertilidade natural 

(Chauvel, 1982). O clima é tropical úmido do tipo Afi, segundo a classificação de Köppen 

(1948) e a temperatura média é de 26 e 28°C nas estações de alta e de baixa precipitação, 

respectivamente. A precipitação anual varia de 1900 a 2322 mm. Os meses de março a maio 

são os mais chuvosos, com precipitação média de 300 mm, e de agosto a outubro os de baixa 

precipitação, com média abaixo de 100 mm (PDBFF, 2012). A vegetação é classificada como 

floresta de terra firme sempre verde com dossel fechado, associada à vegetação secundaria em 

diferentes idades de abandono da área (Lovejoy e Bierregaard,1990).  

 

 

Figura 1: Área experimental do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais – PDBFF, 80 km ao Norte 

de da cidade de Manaus, AM. Fonte: Nascimento e Laurance (2004). 

 

A cronossequência sucessional da vegetação secundaria foi identificada e classificada 

utilizando-se a idade de abandono da área como critério para estimar a idade exata de cada 

unidade amostral bem como agrupa-las em classes de idade (Moreira, 2003). 
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5.2. Histórico de uso das áreas experimentais 

As áreas utilizadas neste estudo correspondem às áreas de projetos implantados a partir 

da década de 70 com incentivos fiscais do Governo Federal, que tinham como finalidade 

ajudar no avanço agropecuário na região amazônica. Após corte dos incentivos e declínio da 

produtividade, essas áreas foram gradualmente abandonadas. Atualmente, apresentam-se 

recobertas por vegetação secundaria em diferentes idades de abandono (Moreira, 2003). 

Nestas áreas, a formação das pastagens consistia do corte e queima da vegetação e, em 

seguida, o estabelecimento de plantios de gramíneas, como, por exemplo, Urochloa brizantha 

e Urochloa humidicola para alimentação do gado. Todos os anos as áreas foram submetidas a 

cortes e queima para controle da vegetação emergente, favorecendo a incorporação de 

nutrientes no solo por meio das cinzas. Porém, depois de repetidos processos de queima, as 

áreas de pastagens passaram a exibir sinais claros de degradação, sendo então abandonadas e 

dando lugar a espécies pioneiras, como as dos gêneros Vismia, Bellucia, Laetia, Goupia, etc., 

típicas de vegetação secundaria sobre pastagens degradadas na Amazônia Central (Feldpausch 

et al., 2005; PDBFF, 2012). 

 

5.3. Espécies selecionadas 

As cinco espécies mais freqüentes nestas áreas foram selecionadas, seguindo o 

estudo realizado por Mesquita et al., (2001). 

 

- Bellucia dichotoma Cogn. – Melastomataceae: Árvores de pequeno e médio porte que 

apresentam sapopemas quando adultas. O gênero não apresenta grande importância 

econômica, apesar do uso de seus frutos comestíveis e na fabricação artesanal de tintas. As 

folhas desta espécie são grandes, de forma oval, com aproximadamente 15-25 cm de 

comprimento. Cauliflora e apresentam frutificação irregular durante o ano todo. Essa espécie 

ocorre no Brasil, América Central, Colômbia, Venezuela, Guianas e Bolívia (Ribeiro et al., 

1999; Maciel et al., 2003; Bentos et al., 2008). 

 

- Goupia glabra Aubl. – Goupiaceae: Árvore apresentando de 3-20 m de altura e copa 

piramidal com tronco retilíneo e cilíndrico de base reta e acanalada. Ramos e folhas novas 

apresentam indumento bem evidente tornando-se glabros somente mais tarde, o que deu 

origem ao nome científico. Possuem folhas simples, alternas de 5-13 cm de comprimento. Sua 

frutificação e irregular durante o ano todo. Apresenta excelente regeneração natural em 

clareiras e em áreas desmatadas ou levemente queimadas. Essa espécie ocorre no Brasil, 
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Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia e Panamá (Maciel et al., 2003; 

Schwengber e Smiderle, 2005; Bentos et al., 2008). 

 

- Laetia procera (Poepp.) Eichler. – Salicaceae: Árvore de dossel de 3-12 m de altura, 

apresentando tronco circular de base reta. Sua madeira é empregada em construções de 

pontes, pisos, revestimento e carpintaria. Apresentam folhas compostas, folíolos alternos, com 

aproximadamente 8-12 cm de comprimento. Essa espécie frutifica uma vez a cada ano. 

Ocorre em toda a América Central e Norte da América do Sul (Ribeiro et al., 1999; Maciel et 

al., 2003; Bentos et al., 2008). 

 

- Vismia cayennensis (Jacq.) Pers. – Hypericaceae: Árvore de 2-15 m de altura, com galhos 

curtos. Apresentam folhas pequenas com aproximadamente 8-10 cm de comprimento. 

Frutifica uma vez a cada ano. Aparecem nos limites de florestas de montanhas baixas ou áreas 

planas de florestas secundárias sempre verdes, semidecíduas e savanas. Ocorrem na Bolívia, 

Amazônia, Colômbia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e nordeste do Brasil (Ribeiro et al., 

1999; Maciel et al., 2003; Bentos et al., 2008). 

 

- Vismia japurensis Reich. – Hypericaceae: Árvore com base do tronco reta apresentando de 

3-10 m de altura com densa ramificação e apresenta látex alaranjado. As folhas apresentam 

pilosidade ferrugínea na face abaxial. Habitam florestas de planícies sempre verdes, savanas, 

freqüentemente sobre areia branca. Apresenta frutificação anual. Geralmente ocorrem em 

vegetação secundária (Ribeiro et al., 1999; Maciel et al., 2003; Bentos et al., 2008). 

 

A escolha das espécies no campo foi realizada a partir do critério de diâmetro do fuste 

semelhante. Desta forma, entende-se que as espécies têm aproximadamente a mesma idade, 

em cada classe da sucessão da vegetação secundária. 

 

5.4. Resumo da estratégia experimental 

Em cada unidade amostral, foram coletadas amostras de solo em duas profundidades:  

0-10 e 10-20 cm. Para determinação do teor de umidade do solo foram realizadas coletas de 

amostra simples e em triplicata utilizando-se cilindros metálicos, enquanto que, para a 

determinação do N-mineral do solo, foi realizada coleta de amostra composta em triplicata 

por área selecionada (idade da vegetação) utilizando-se um trado (tipo holandês). As amostras 

coletadas foram armazenadas em caixas térmicas contendo gelo e transportadas para o 
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Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Vegetal (LFBV) para extração e determinação dos 

compostos nitrogenados do solo. Foram monitorados os seguintes parâmetros: concentração 

de aminoácidos solúveis totais (Yemm e Cocking, 1955), NO3
-
 e NH4

+
 (Anderson e Ingram, 

1993). 

Amostras de folhas e raízes foram coletadas, sempre pela manhã entre 8 e 12 horas, 

envoltas por papel alumínio no interior de sacos plásticos, armazenadas em caixas térmicas e 

transportadas para o Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Vegetal (INPA) para extração e 

determinação dos compostos nitrogenados. Todas as análises foram realizadas em folhas 

sadias, completamente expandidas e situadas no terço superior da copa de cinco árvores por 

espécie em cada idade da cronossequência sucessional da vegetação secundária (idade de 

abandono da área). As amostras tiveram o conteúdo dos principais compostos nitrogenados 

extraídos, pelo método de Bieleski e Turner (1966), e foram monitorados os seguintes 

parâmetros: concentração de aminoácidos solúveis totais (Yemm e Cocking, 1955), NO3
-
 

(Cataldo et al., 1975) e NH4
+
 (McCullough, 1967), bem como o monitoramento das 

concentrações destes compostos na seiva de xilema. A separação de aminoácidos livres 

presentes na seiva do xilema foi realizada por HPLC (Cromatografia líquida de alto 

desempenho) de acordo com Jarret et al. (1986). A seiva do xilema foi extraída com o auxílio 

de uma bomba de vácuo manual, a partir do corte de galhos finos, situados no terço médio das 

árvores, e armazenada em tubos do tipo eppendorf. Os tubos foram mantidos em caixas 

térmicas contendo gelo e no laboratório, foram armazenados em freezer (-20°C). A atividade 

da RN foi determinada em folhas de acordo com recomendação de Stewart (1986). A técnica 

de infiltração do tampão, durante determinação da atividade enzimática, foi realizada segundo 

recomendação de Majerowics et al. (2003). 

 

5.5. Coleta da seiva do xilema 

A coleta da seiva do xilema foi realizada no mesmo horário em que foram coletadas as 

amostras de folhas, entre 8 e 12 horas, pois neste horário deve ocorrer a maior atividade da 

enzima RN, uma vez que o fluxo transpiratório leva o NO3
-
 até as folhas, o que resulta na 

síntese de novo da enzima (Sodek, 2004). Os galhos da porção mediana da copa foram 

coletados e preparados para a extração da seiva do xilema. O galho foi desfolhado e sua 

extremidade inferior moldada para ser acoplado no suporte do aparato de coleta de seiva a 

uma bomba de vácuo manual (Figura 2) (Pereira-Silva, 2008). As amostras de seiva foram 

mantidas em gelo e no laboratório foram armazenadas em freezer a - 20°C para análises 

posteriores.  
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Figura 2: Aparato para extração de seiva. A – bomba de vácuo manual, B – tubo de silicone, C– ramo da planta, 

D - suporte com parafilme, E – reservatório de seiva e F-frasco com tampa de rosca (Pereira-Silva, E. F. L., 

2008). 

 

5.6. Extração do N mineral do solo (NO3
-
 e NH4

+
) 

O N mineral do solo foi extraído de acordo com metodologia sugerida por Anderson e 

Ingram (1993). O N disponível do solo (NO3
-
 e NH4

+
) foi extraído a partir da utilização de 

K2SO4 (0,5 M) como extrator. Para cada 20 g de solo fresco, foram adicionados 40 mL do 

extrator e, em seguida, o material foi agitado em Shaker durante 60 minutos. Posteriormente, 

o material foi centrifugado a 10.000 x g durante 10 minutos a uma temperatura de 20ºC. O 

sobrenadante foi filtrado com o auxílio de filtro Whatman. O material foi armazenado em 

frascos e congelado a -20°C em freezer para análises posteriores. 

 

5.7. Extração de compostos nitrogenados de folhas e raízes 

A extração dos compostos nitrogenados foi realizada segundo recomendação de 

Bieleski e Turner (1966). Para 1 g de material fresco (folhas e raízes) triturado com nitrogênio 

líquido, foram adicionados 10 mL de solução de MCW (60% metanol, 15% clorofórmio, 15% 

água). Após 24 horas, o extrato foi centrifugado a 4.000 x g durante 10 minutos. A cada 4 mL 

da fração sobrenadante foi adicionado 1 mL de clorofórmio e 1,5 mL de água. Posteriormente, 

os tubos foram agitados e mantidos em repouso por mais 24 horas. Decorrido este período, a 

fase superior aquosa foi coletada com o auxílio de uma pipeta Pasteur e a fase clorofórmica 

foi descartada. A fase aquosa foi submetida a banho-maria a 38°C durante 18 horas para a 
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evaporação do metanol e consequente concentração das amostras. Ao final, o volume foi 

aferido e o material foi mantido em freezer a -20°C para análises posteriores. 

 

5.8. Determinação “in vivo” da atividade da enzima redutase do nitrato (RN) em folhas  

A determinação enzimática foi realizada de acordo com recomendação de Stewart 

(1986). O material vegetal (folhas) foi coletado no campo, protegido com folhas de papel 

alumínio, dentro de sacos plásticos, acondicionado em caixas térmicas contendo bolsas de 

gelo e transportado até o Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Vegetal (INPA). No 

laboratório, o material foi lavado com água destilada e seco com papel absorvente. Discos 

foliares de 0,2 g foram obtidos com o auxílio de um cortador de papel de área conhecida. 

Posteriormente, o material foi colocado dentro de seringas com capacidade para 10 mL. Para 

cada 0,2 g de material foram adicionados 5 mL de meio de reação (K2HPO4 0,05 M, pH 7,5, 

KNO3 0,1 M, + propanol 1%). Após colocar-se o êmbolo, foi feita a inversão da seringa para 

expelir o ar da mesma. A técnica de infiltração do tampão, durante a determinação da 

atividade da enzima RN foi realizada conforme recomendação de Majerowics et al. (2003). A 

saída da seringa foi fechada com o dedo e o êmbolo foi puxado 5 vezes com o objetivo de se 

fazer o vácuo com material vegetal totalmente submerso. A obtenção do tempo zero foi obtida 

expelindo-se 1 mL do meio de reação após o vácuo. O material foi armazenado para análises 

posteriores. As seringas foram cobertas com papel alumínio, mantidas no escuro e incubadas 

por 1 hora em temperatura controlada (30°C). Após esse tempo, a reação foi paralisada, 

retirando-se o meio de reação passando por um filtro de microfibra de vidro (GF/C 24 mm) 

acoplado à saída da seringa. As amostras foram utilizadas posteriormente para a dosagem do 

NO2
-
 (Hageman e Reed, 1980). A atividade enzimática foi estimada e expressa em pKat g

-1
 

MF. 

 

5.9. Determinação do nitrito (NO2
-
) 

A determinação do NO2
-
 seguiu o método descrito por Stewart (1986). Foram 

adicionados a 2 mL de amostra (1 mL de amostra + 1 mL de água milli-Q), branco (2 mL de 

água milli-Q) ou padrões (0,01 a 0,1 μmol de NO2
-
), 1 mL de sulfanilamida 1% (p/v) em HCl 

1,5 normal e 1 mL de N-(naftil)-etilenodiamina em HCl 0,002% (p/v) em água, obtendo-se o 

volume final de 4 mL. Os tubos foram agitados em vortex e mantidos em repouso durante 30 

minutos em temperatura ambiente. As medidas das densidades óticas foram realizadas em 540 

nm em espectrofotômetro.  
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5.10. Determinação da umidade do solo 

A determinação da umidade do solo foi realizada em duas profundidades, 0-10 e 10-

20 cm. As coletas foram realizadas com o auxílio de cilindros metálicos, os quais foram 

envolvidos por fita adesiva. O material foi transportado até o laboratório e as amostras foram 

pesadas e mantidas em estufa sob temperatura de 105°C até obtenção de massa constante 

(Embrapa, 1999). Esses valores foram utilizados para os cálculos na determinação de 

nitrogênio mineral do solo. 

 

5.11. Determinação quantitativa do nitrato (NO3
-
) do solo 

O teor de nitrato (NO3
-
)
 

no solo foi determinado de acordo com metodologia 

recomendada por Anderson e Ingram (1993). Foram pipetados 0,5 ml do padrão ou das 

amostras em tubos de ensaio. Em seguida, foram adicionados 1,0 ml de ácido salicílico a 5% 

nos tubos de ensaio contendo as amostras ou os padrões. Os tubos agitados foram deixados 

em repouso durante 30 minutos. Posteriormente, foram adicionados 10 mL de uma solução de 

hidróxido de sódio (4M) nos tubos. O material foi agitado e mantido em repouso durante 1 

hora. A densidade ótica foi determinada em espectrofotômetro em 410 nm contra o branco.  

 

5.12. Determinação quantitativa do amônio (NH4
+
) do solo 

O NH4
+
 do solo foi determinado de acordo com metodologia descrita por Anderson e 

Ingram (1993). Utilizando-se 0,5 mL de água, amostra ou padrão (20-200 mmol) e 2,5 mL 

dos reagentes I (salicilato de sódio, citrato de sódio, tartarato de sódio e nitroprussiato de 

sódio) e II (hidróxido de sódio e hipoclorito de sódio). Após a adição do reagente I as 

amostras ou aos padrões, os tubos foram agitados e, depois, foi acrescentado o reagente II. Os 

tubos de ensaio foram, novamente, agitados, tampados com bolas de vidro e transferidos para 

banho-maria a 37°C durante 35 minutos. Em seguida, o material foi mantido em repouso até 

obtenção de temperatura constante. A densidade ótica foi determinada em espectrofotômetro 

em 655 nm contra o branco. 

 

5.13. Determinação quantitativa do NO3
-
 em folhas, raízes e na seiva do xilema 

A determinação do NO3
-
 foi realizada de acordo com metodologia sugerida por 

Cataldo et al., (1975). Foram pipetados em tubo de ensaio 0,05 mL de amostras, padrões e 

água (branco) e 0,2 mL do reagente ácido salicílico (ácido salicílico 5% p/v em H2SO4 

concentrado). Posteriormente, os tubos foram agitados e, após 20 minutos em temperatura 

ambiente, foram adicionados lentamente 4,75 mL de hidróxido de sódio (NaOH) 2 N. Após o 
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resfriamento das amostras em temperatura ambiente, as densidades óticas foram obtidas em 

espectrofotômetro a 410 nm de comprimento de onda. 

 

5.14. Determinação quantitativa de NH4
+
 na seiva do xilema 

A determinação de amônio seguiu a metodologia estabelecida por McCullough 

(1967), utilizando-se 0,2 mL de água, amostra ou padrão (20-200 mmol) e 2 mL dos reagentes 

I (Fenol 0,1 M + SNP 170 μM) e II (NaOH 0,125 M + Na2HPO4.12H2O 0,15 M + NaOCl 

(3% Cl2). Após a adição do reagente I as amostras ou aos padrões, os tubos foram agitados e, 

em seguida, foi acrescentado o reagente II. Os tubos de ensaio foram, novamente, agitados, 

tampados com bolas de vidro e transferidos para banho-maria a 37°C durante 35 minutos. Em 

seguida, o material foi mantido em repouso até obtenção de temperatura ambiente. A 

densidade ótica dos padrões e das amostras contra o branco, foram obtidas por meio de leitura 

espectrofométrica a 625 nm de comprimento de onda. 

 

5.15. Determinação dos teores de aminoácidos solúveis totais em folhas, raízes, na seiva 

do xilema e sua disponibilidade no solo 

O teor de aminoácidos foi determinado de acordo com metodologia recomendada 

por Yemm e Cocking (1955). Extratos dos compostos nitrogenados obtidos de raízes, folhas, 

seiva do xilema e solo foram devidamente diluídos, quando necessário, em água, 

completando o volume para 1 mL. Foi acrescentado 0,5 mL de tampão citrato 0,2 M pH 5,0; 

0,2 mL do reativo de ninhidrina 5% em metil-celusolve (éter monoglicólico de etilenoglicol) 

e 1 mL de KCN 0,01 M a 2% (v/v) em metil-celusolve. Os tubos foram agitados, tampados 

com bolas de vidro e transferidos para banho-maria a 100°C durante 20 minutos. Em seguida, 

os tubos foram colocados no escuro até atingir temperatura ambiente.  Posteriormente, foram 

acrescentados 1,3 mL de etanol 60% (v/v) para completar o volume para 4 mL e os tubos 

foram, novamente, agitados. A densidade ótica foi determinada em espectrofotômetro a 570 

nm a partir da utilização do aminoácido leucina. 

 

5.16. Separação de aminoácidos livres da seiva do xilema por cromatografia líquida de 

alto desempenho (HPLC)  

A separação e análise da composição de aminoácidos livres na seiva do xilema foram 

realizadas por cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC) em coluna de fase reversa, 

após derivação com orto-ftaldialdeído (OPA) e mercaptoetanol, conforme Jarret et al. (1986). 

A separação foi efetuada por meio de um gradiente gerado com os solventes tampão fosfato 
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(A) na bomba A [(CH3COONa.3H2O + Na2HPO4.7H2O) pH 7,25 a 50 mM, 20 mL de 

tetrahidrofurano e 20 mL de metanol específico para HPLC em 1L de volume final 

completado com água] e metanol 65% (B) específico para HPLC na bomba B. Ambos os 

tampões foram desgaseificados, sendo o tampão “A” filtrado a vácuo, em filtro Millipore, 

com membrana PVDF, com 0,45 m de diâmetro. 

O reagente OPA foi preparado dissolvendo-se 50 mg de OPA em 1 mL de metanol 

específico para HPLC com posterior mistura em 6,5 mL de tampão borato-NaOH, pH 9,5 

(2,4 g de ácido bórico em 90 mL de H2O, pH ajustado com NaOH 2N) e filtrado com filtro 

Millipore, através de membrana PVDF, com 0,45 m de diâmetro. Para derivação dos 

aminoácidos, 5 L de mercaptoetanol foram adicionados a 625 L da mistura. 

As amostras de seiva do xilema foram centrifugadas a 14.000 x g durante 2 minutos 

para posterior derivação com a mistura OPA-borato + mercaptoetanol. Uma alíquota de 20 L 

de amostra ou padrão foi misturada a 60 L do reagente OPA-borato + mercaptoetanol em um 

tubo do tipo eppendorf. Após 2 minutos de reação, em temperatura ambiente, para formar os 

derivados aminoácidos-OPA, uma alíquota de 10 L da mistura da amostra ou do padrão com 

OPA-borato + mercaptoetanol foi injetada no HPLC. Iniciou-se a eluição da mistura em 

gradiente dos dois tampões, “A” e “B’, através da coluna cromatrográfica (Waters Spherisorb 

ODS-2,5 m, 4,6 mm x 250 mm, da SUPELCO INC.), com fluxo de 0,8 mL/min, em um 

gradiente de: 20-28% de “B” entre 0 e 5 min, 28-58% de “B” entre 6 e 35 min, 58-75% de 

“B” entre 36 e 40 min, 75-95% de “B” entre 41 e 56 min e 95-100% de “B” entre 57 e 61 

min. Ao passar pela coluna cromatográfica, os derivados aminoácidos-OPA foram detectados 

pelo monitor de fluorescência Shimadzu, modelo RF-530, ajustado com comprimento de onda 

() de excitação de 265 nm e comprimento de onda () de emissão de 480 nm. O registro da 

área e do tempo de retenção de cada derivado foi feito pelo integrador da marca LKB, modelo 

2221. 

As concentrações de aminoácidos nas amostras foram determinadas pela área dos 

picos integrados, comparados aos picos de um padrão Sigma AAS-18, com 15 aminoácidos 

protéicos (ASP, GLU, SER, HIS, GLY, THR, ARG, ALA, TYR, MET, VAL, PHE, ILE, 

LEU e LYS), aos quais foram adicionados os aminoácidos ASN, GLN e GABA, todos à 

concentração de 250 nmol/mL.  
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5.17. Determinação dos teores das clorofilas a e b  

A determinação dos teores de pigmentos cloroplastídicos, mais especificadamente, 

clorofila a e clorofila b foram realizadas de acordo com Lichtenthaler e Wellburn (1983). Os 

pigmentos foram extraídos a partir 0,1 g de folha em acetona 80% (v/v) e carbonato de 

magnésio 0,05 (p/v). Posteriormente, o extrato foi transferido e filtrado com a utilização de 

filtro de Buchner. As absorbâncias foram acompanhadas em espectrofotômetro em 663, 645 

(clorofila a e b, respectivamente). As concentrações de pigmentos foram calculadas conforme 

as equações descritas por Hendry e Price (1993).  

 

Clorofila a = (12,7 x A663) – (2,69 x A645) x 1,119 x V/(1000 x P)     eq. 1 

Clorofila b = (22,9 x A645) – (4,68 x A663) x 1,102 x V/(1000 x P)     eq. 2 

 

Onde, V = volume do extrato (mL) e P = peso ou área. Os valores de clorofila foram 

transformados de unidades de miligramas para micromoles, tendo-se como base a massa 

molecular desses compostos, isto é, multiplicando por 1,119 (clorofila a) e 1,102 (clorofila b). 

Adicionalmente, foram obtidas as razões de clorofila a/b. 

 

5.18. Delineamento experimental e análises estatísticas  

A vegetação secundária foi identificada, selecionada aleatoriamente e classificada em 

quatro diferentes estágios sucessionais: 0-4, 8-12, 14-16 e 18-20 anos após queima e 

abandono da área. Dentro de cada floresta secundária foram demarcadas cinco parcelas de 20 

x 40 m, as quais foram selecionadas cinco espécies mais freqüentes nessas áreas, de acordo 

com estudo realizado por Mesquita et al. (2001). Aleatoriamente foram selecionados cinco 

indivíduos por espécie para compor a repetição. O delineamento utilizado foi o inteiramente 

casualizado, obedecendo a um esquema fatorial (5 x 4 x 2), a saber: cinco espécies x quatro 

classes de idades da vegetação secundaria (cronossequência) x dois períodos de precipitação. 

Para verificar a normalidade da distribuição dos dados, para cada variável foi 

realizado o teste de normalidade de Lilliefors. Para os casos em que se observou ausência de 

normalidade na distribuição dos dados, os mesmos foram transformados para Log10, a fim de 

se obter um estimador estatístico. As análises de variância (ANOVA) foram realizadas e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey (5% de probabilidade).  

Para verificar o efeito do aumento da idade de abandono da área sobre cada variável 

dependente, quando adequadas, foram aplicadas análises de regressão sendo que neste caso a 
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variável independente foi constituída de valores pontuais, correspondendo às idades estimadas 

de cada ponto amostral (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1: Idades das capoeiras selecionadas para o estudo. 

Capoeira Fazenda 
Idade estimada 

(anos) 

1 Esteio 2 

2 Esteio 2 

3 Esteio 3 

4 Esteio 3 

5 Esteio 4 

6 Esteio 10 

7 Dimona 10 

8 Dimona 12 

9 Dimona 12 

10 Dimona 12 

11 Esteio 14 

12 Esteio 14 

12 Dimona 16 

14 Dimona 16 

15 Esteio 17 

16 Dimona 18 

17 Dimona 19 

18 Esteio 19 

19 Esteio 19 

20 Esteio 19 

Fonte: Moreira, 2003. 

 

Para todas as análises estatísticas e confecções de gráficos foram utilizados os 

softwares: STATISTICA 7.0 (Stat Soft, Inc. 2004) e SIGMA PLOT 11.0 (Systat Software, 

Inc. 2008), respectivamente. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1. Conteúdo e disponibilidade de nitrogênio do solo 

6.1.1. – N mineral do solo (NO3
-
 e NH4

+
) 

 A floresta Amazônica é um dos maiores remanescentes de florestas tropicais do 

planeta (Fearnside et al., 2007). Desta imensa área, a floresta densa de terra firme é composta 

por uma rica diversidade vegetal, adaptada a um solo predominantemente com baixa 

fertilidade química natural. No contexto nutricional, as espécies nativas seriam pouco 

exigentes, com baixa demanda por nutrientes minerais essenciais. Por outro lado, devido às 

condições ambientais, estas espécies dependeriam de uma rápida reciclagem de nutrientes 

(Stark e Jordan, 1978) e, deste modo, dotadas de um provável eficiente mecanismo de 

reabsorção de nutrientes pelas raízes. No caso deste trabalho, realizado em áreas desmatadas e 

que passaram pelo processo de queima para a formação de pastagens, é bastante óbvio que os 

impactos são bastante negativos, devido à substituição da complexa estrutura organizada por 

uma só espécie de gramínea, o que inevitavelmente rompe a reciclagem natural da matéria 

orgânica. 

De acordo com os dados deste trabalho, NO3
-
 e NH4

+
 são duas formas importantes de 

nutrição em solos da floresta amazônica (Tabela 2). Entretanto, os resultados indicam 

oscilações nas concentrações de ambos os nutrientes, o que está relacionado ao regime hídrico 

da região. Por exemplo, na tabela 2 observa-se, nas quatro classes de idade analisadas, que a 

disponibilidade de NO3
-
 no solo foi significativamente maior no período chuvoso em duas 

diferentes profundidades quando comparado ao período de baixa precipitação. No caso do 

NH4
+
, os maiores valores foram encontrados no período seco, resultado inverso ao observado 

para os teores de NO3
-
. Diferente dos resultados do presente trabalho, tanto os teores de NH4

+
 

quanto os de NO3
-
 foram superiores no período de maior precipitação em três áreas com 

diferentes idades, utilizadas para agricultura e, abandonadas na região da Mata Atlântica 

(Aidar et al., 2003). 

No que concerne à comparação entre as duas formas de N mineral, verificou-se que os 

teores de NO3
-
 foram superiores ao de NH4

+
 no período chuvoso, sendo verificada na classe 

de idade mais nova, razão de até 6:1 (Tabela 2).  Por outro lado, no período seco, os teores de 

NH4
+
 foram iguais ou maiores do que os valores de NO3

-
. O mesmo comportamento foi 

verificado em áreas de pastagens de 0,5 a 60 anos (ainda não abandonadas) localizadas 

próximo a cidade de Santarém no Estado do Pará (Wick et al., 2005), com teores de NH4
+
 

superiores no período de baixa precipatação e os teores de NO3
-
 mais proeminentes no 

período de maior precipitação. Entretanto, em áreas de florestas, os teores de NO3
-
 foram 



32 
 

maiores em relação ao NH4
+
 independente do período de precipitação.  Curiosamente, na 

idade de 8-12 anos, a razão NO3
-
/NH4

+
 se diferenciou das demais idades, com um valor 

bastante inferior tanto no período seco quanto no período de maior precipitação (Tabela 2). 

De fato, o regime hídrico atua sobre a disponibilidade de N mineral no solo, o que pode ser 

verificado pelo conteúdo total de N na forma mineral na tabela 2. Davidson et al. (2007) 

sugerem que os teores de NH4
+
 passam a ser superiores em relação ao NO3

-
 quando as 

condições do ambiente passam a limitar a oferta de N para as plantas. Este resultado pode ser 

observado a partir da avaliação dos dados do período seco em que os teores de NH4
+
 são 

predominantes em todas as profundidades do solo analisadas neste trabalho (Tabela 2). Estes 

resultados, no entanto, devem variar de acordo com o ecossistema, a gênese e o tipo de uso do 

solo, além de efeitos de temperatura, regime hídrico e condições de luminosidade (Davidson 

et al., 2007; Quesada et al., 2010).  

De acordo com os dados obtidos por Silva (2009) na mesma área de estudo, os teores 

de N total do solo foram superiores em capoeiras com idade superior a 15 anos. De fato, os 

teores de N mineral (NO3
-
 + NH4

+
) verificado neste trabalho também foram superiores na 

idade mais velha (Tabela 2). E, ainda, de acordo com Silva (2009), os menores teores de N 

disponível foram obtidos da extração de solos da idade mais recentemente abandonada (0-4 

anos), mas na comparação entre o período chuvoso e o período seco, os autores verificaram 

uma tendência de redução nos teores do N disponível na estação seca. Entretanto, faz se 

necessário salientar que os dados de Silva (2009) foram obtidos de quatro profundidades, 0-

2.5, 2.5-7.5, 7.5-20 e 20-40 cm, diferente da metodologia adotada no presente trabalho, 0-10 e 

10-20 cm. Adicionalmente, não foram verificadas diferenças na disponibilidade de NO3
-
 entre 

as duas profundidades de solo estudadas, exceto na classe de 14–16 anos no período seco, que 

apresentou conteúdo maior na camada mais superficial do solo. Do mesmo modo, somente na 

classe de idade de 14-16 anos no período chuvoso, os teores de NH4
+
 foram maiores na 

profundidade superficial (Tabela 2).  

Os aumentos nos níveis de N mineral no solo em função dos aumentos das idades de 

abandono ocorrem como conseqüência do aumento do conteúdo de matéria orgânica e da 

atividade microbiana do solo, após diminuições drásticas de N perdido na forma particulada 

ou por volatilização devido às queimadas e ao cultivo de pastagens (Davidson et al., 2007). 

No novo cenário (revegetação), o N volta a ser disponibilizado às plantas (Vitousek, 1984; 

Luizao e Schubart, 1987; Feldpauch et al., 2004; Alfaia, 2006; Silva et al., 2011). Diante de 

tais afirmações e a partir dos dados da tabela 2, pode se inferir que à medida que as áreas 

abandonadas ficam mais velhas, recupera-se a atividade biológica do solo seguido de 
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aumentos nos teores de N disponível. Wick et al. (2005) observaram em áreas de pastagens 

com diferentes idades no Pará, que não foi encontrada tendência nenhuma com relação aos 

teores de NO3
-
 e NH4

+
 com o aumento da idade. Diferentemente, os teores de NO3

-
 

aumentaram em função do aumento da idade da vegetação nos trabalhos realizados por 

Davidson et al. (2007) em três áreas de revegetação, também localizadas no Estado do Pará. 

Neste mesmo trabalho, os autores verificaram que os teores de NH4
+
 tendem a decrescer com 

o aumento das idades das capoeiras. Reforçando, Feldpausch et al. (2004) já haviam 

encontrado resultados positivos com relação à disponibilidade de N nas áreas objeto de estudo 

desta dissertação. Desta forma, os dados confirmam a hipótese de que a recuperação da 

estrutura biótica é fundamental para a recuperação dos teores de N do solo, resultado já 

mencionado no trabalho de Lamb (1980). 

 

Tabela 2: Nitrogênio mineral em duas profundidades do solo de uma floresta sucessional secundária nas 

diferentes classes de abandono de pastagem, em dois períodos de precipitação. 

Classe 

de 

idade 

Período 

N-mineral do solo (µg g-1 solo-1) 
  

Razão 

NO3
- NH4

+ µg N g-1 solo-1 (NO3
- + NH4

+) NO3
-:NH4

+ 

  
0 - 10 cm 10 - 20 cm 0 - 10 cm 10 - 20 cm 0 - 10 cm 10 - 20 cm 

 

0 a 4 
Seco Aa 8,1 ± 3,5 B Aa 6,8 ± 3,8 B Ba 8,4 ± 3,6 A Ba 7,7 ± 3,2 A Aa 16,5 ± 5,3 A Aa 14,5 ± 5,9 B 1,0 

Chuvoso Ba 17,0 ± 8,7 A ABa 17,7 ± 8,0 A Ba 3,6 ± 1,0 B Ca 3,2 ± 1,5 B Ba 20,6 ± 8,4 A Aa 20,9 ± 8,5 A 6,0 

8 a 12 
Seco Aa 6,3 ± 3,7 B Aa 5,4 ± 2,5 B ABa 11,4 ± 4,7 A ABa 13,0 ± 9,9 A Aa 17,8 ± 6,0 A Aa 16,0 ± 5,5 B 0,5 

Chuvoso Ba 14,1 ± 5,2 A Ba 14,7 ± 4,9 A Aa 6,4 ± 3,0 B Aa 7,4 ± 3,5 B Ba 20,6 ± 5,2 A Aa 22,1 ± 4,9 A 2,6 

14 a 16 
Seco Aa 8,4 ± 4,1 B Ab 5,0 ± 3,0 B ABa 9,8 ± 3,0 A ABa 9,6 ± 4,1 A Aa 18,2 ± 6,6 A Aa 14,6 ± 6,7 B 0,7 

Chuvoso ABa 19,5 ± 10,6 A ABa 21,0 ± 8,6 A ABa 4,5 ± 1,7 B BCb 3,4 ± 1,0 B ABa 24,1 ± 11,6 A Aa 24,4 ± 9,1 A 5,5 

18 a 20 

Seco Aa 8,1 ± 3,4 B Aa 8,0 ± 4,2 B Aa 13,7 ± 6,0 A Aa 11,8 ± 3,4 A Aa 21,9 ± 8,1 B Aa 19,8 ± 6,3 B 0,8 

Chuvoso Aa 25,0 ± 5,9 A Aa 22,6 ± 5,0 A ABa 5,1 ± 1,8 B Ba 4,6 ± 1,2 B Aa 30,2 ± 5,6 A Aa 27,1 ± 5,5 A 5,3 

Obs.: NO3
-
 = Nitrato; NH4

+
 = Amônio. Os valores são médias ± desvio padrão (n=15). Médias seguidas da 

mesma letra à esquerda, maiúscula para classe de idade e minúscula para profundidade; e maiúscula à direita 

para o período, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey à probabilidade de 5%. 

 

Nos resultados verificados neste trabalho, os teores de N mineral total (NO3
-
 + NH4

+
) 

não exibiram diferença entre as classes de idades de abandono de pastagem, no entanto, para 

diferenças entre os períodos de precipitação houve aumento no período chuvoso para camada 

de 10-20 cm de solo. A camada superficial (0-10 cm) exibiu diferenças nos teores de N-

mineral total (NO3
-
 + NH4

+
) apenas na classe de idade mais avançada (Tabela 2). Esses 

resultados corroboram com trabalhos de Wick et al. (2005), que verificaram incremento 

dessas duas formas de N inorgânico para o período de maior precipitação. Na comparação dos 

valores de N inorgânico entre as profundidades não foram verificadas diferenças (Tabela 2), o 
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que corrobora com trabalhos realizados por Luizão et al. (2007) em solos da região amazônica 

com profundidades variando de 0 a 40 cm, onde os autores encontraram diferenças 

significativas somente a partir de 20 cm de profundidade. 

Embora seja uma discreta tendência, os resultados deste trabalho indicam que a 

nitrificação passa a sofrer redução à medida que as capoeiras ficam mais maduras, pois se 

verificou, no geral, uma ligeira redução da razão NO3
-
/NH4

+
 em idades mais avançadas 

(Tabela 2). De fato, a redução da nitrificação é esperada com o aumento da idade das 

capoeiras, mas este resultado não foi verificado por Aidar et al. (2003) trabalhando em áreas 

da Mata Atlântica. É possível especular que concentrações tão maiores de NO3
-
 podem estar 

também ligadas ao fato de que as espécies possam absorver preferencialmente o NH4
+
 e não o 

NO3
-
 como verificado em outras condições. Dados obtidos recentemente no Laboratório de 

Fisiologia e Bioquímica Vegetal (INPA) indicaram que a espécie Inga edulis Mart. tem seu 

desenvolvimento mais satisfatório quando suprida com NH4
+
 como fonte de N mineral 

(Omena-Garcia et al., 2011). Contudo, estudos adicionais precisam ser realizados para 

confirmar esta preferência. Por outro lado, a concentração deste íon nos solos pode sofrer 

amplas variações controladas por fatores bióticos e abióticos, o que quase sempre resulta em 

seu aumento ou diminuição nos solos (Crawford e Glass, 1998; Austin et al., 2004). A 

competição por N entre plantas e microorganismos é um fator que pode influenciar a 

disponibilidade de determinada forma de N inorgânico no solo. Em ambientes onde o N é 

disponibilizado em pulsos concomitantes, a entrada de água no sistema de forma sazonal 

provoca indução ou redução da atividade microbiana (Austin et al., 2004). A indução 

provocada pela entrada de água no sistema ecológico causa aumento nas transformações de 

diferentes formas de N, por outro lado, este efeito pode não significar aproveitamento pelas 

raízes das plantas, pois os microorganismos competem por estas diferentes formas (Ivans et 

al., 2003) e esta competição pode ocorrer em diferentes níveis do ciclo do nitrogênio. 

 No período seco, os teores de NH4
+
 apresentaram incremento em função do aumento 

das idades das capoeiras (r
2
=0,11 e p=0,0006), enquanto que os teores de NO3

-
 não revelaram 

tendência de crescimento (Figura 3A). No período chuvoso, foi verificado resultado inverso, 

onde somente os teores de NO3
-
 apresentaram aumento ao longo do gradiente sucessional 

(r
2
=0,11 e p=0,0003), enquanto que os teores de NH4

+
 exibiram valores constantes ao longo 

de toda cronossequência estudada (Figura 3B). Esses resultados indicam que a disponibilidade 

hídrica pode afetar o conteúdo de N mineral dos solos. 
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Figura 3: Teores de N-mineral (NO3
-
 e NH4

+
) do solo em uma cronossequência de capoeiras com idades 

variando de 1-19 anos de abandono da pastagem, na profundidade de 0-20 cm de solo em dois períodos de 

precipitação: (A) seco e (B) chuvoso. 

 

Diferentemente, Wick et al. (2005), trabalhando em áreas de pastagens de diferentes 

idades observaram uma redução nos teores de NO3
-
 em função do aumento das idades das 

pastagens não abandonadas. Entretanto, os mesmos autores verificaram incremento nos teores 

de NH4
+
. Por outro lado, Davidson et al. (2007) observaram aumento nos níveis de nitrogênio 

total em função das idades em florestas secundárias estudadas no Pará. Do mesmo modo, 

Lamb (1980) trabalhando em áreas que foram impactadas e atualmente se configura como 

sendo uma floresta secundária com diferentes idades de regeneração na Austrália, verificou 

que os teores de N mineral dos solos aumentaram com o avanço do processo de regeneração. 

O autor também verificou aumento nos teores de NO3
-
 em função das idades de abandono, 

como observado neste trabalho. No entanto, Lamb (1980) verificou incremento no conteúdo 

deste nutriente para os dois períodos de precipitação enquanto que neste trabalho foi 

verificado incremento apenas para o período chuvoso. Por outro lado, os teores de NH4
+
 

observado pelo autor não apresentaram diferenças entre os estágios sucessionais e foram 

significativamente menores quando comparado aos teores de NO3
-
. 

 

6.1.2. – N orgânico do solo (Aminoácidos solúveis totais) 

O teor de aminoácidos solúveis totais (AA-totais) presentes nos solos analisados 

indica que não ocorreram diferenças entre os períodos de precipitação, exceto para a classe de 

idade 18-20, na profundidade de 10-20 cm, onde o conteúdo desses compostos orgânicos 

foram maiores no período seco (Tabela 3). Comparando as duas profundidades analizadas, o 
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teor de aminoácidos foi superior na camada superficial do solo em apenas duas classes de 

idade, em dois períodos distintos: (14-16) no período seco e (18-20) no período chuvoso 

(Tabela 3). Em termos quantitativos, é possível que a quantidade de N orgânico (por 

moléculas de aminoácidos) seja superior aos teores de N mineral disponível, corroborando 

com estudo de Alfaia (2006). 

 O conteúdo de aminoácidos nos solos apresentou diferenças significativas entre as 

classes de idade apenas no período seco, onde os teores foram maiores para a classe de idade 

mais avançada, em ambas as profundidades (Tabela 3), embora a relação entre o conteúdo de 

AA-totais em função do aumento das idades de abandono não tenha revelado tendência para 

nenhum dos períodos de precipitação, como demonstra a figura 4. De acordo com os dados 

deste trabalho, de fato, os AA-totais parecem ser uma importante fonte de N no contexto da 

nutrição de espécies da Amazônia, embora os dados também indiquem a disponibilidade de N 

na forma mineral (Tabela 2). 

 

Tabela 3: Aminoácidos solúveis totais (AA-totais) em duas profundidades do solo de uma floresta sucessional 

secundária nas diferentes classes de abandono de pastagem, em dois períodos de precipitação. 

Classe de 

idade 
Período 

AA-totais (µg g
-1

 solo
-1

) 

0 - 10 cm 10 - 20 cm 

0 a 4 
Seco ABa 62,1 ± 28,6 A ABa 61,5 ± 28,9 A 

Chuvoso Aa 63,8 ± 14,1 A Aa 57,0 ± 17,4 A 

8 a 12 
Seco Ba 49,2 ± 16,9 A Ba 42,6 ± 13,4 A 

Chuvoso Aa 51,6 ± 28,9 A Aa 41,2 ± 17,9 A 

14 a 16 
Seco ABa 56,4 ± 16,0 A Bb 42,3 ± 10,4 A 

Chuvoso Aa 64,1 ± 26,2 A Aa 47,4 ± 25,0 A 

18 a 20 
Seco Aa 83,1 ± 42,6 A Aa 61,5 ± 16,7 A 

Chuvoso Aa 75,7 ± 36,8 A Ab 48,0 ± 12,7 B 

Obs.: AA-totais = Aminoácidos solúveis totais. Os valores são médias ± desvio padrão (n=15). Médias seguidas 

da mesma letra à esquerda, maiúscula para classe de idade e minúscula para profundidade; e maiúscula à direita 

para o período, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey à probabilidade de 5%. 

 

Na nutrição nitrogenada de plantas estabelecidas em solos onde há maior 

disponibilidade de N mineral, predomina-se a absorção de N inorgânico (NO3
-
 e NH4

+
) 

(Kahmen et al., 2009). Entretanto, o desenvolvimento do horizonte orgânico pode influenciar 

na absorção de N orgânico e, nesse caso, implica em um importante elo entre a química da 

serrapilheira e as espécies arbóreas, maximizando o potencial para a captação de aminoácidos 

(Berthrong e Finzi, 2006; Gallet-Budynek et al., 2009). Desta forma, uréia, aminoácidos, 
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peptídeos, proteínas e purinas, quando presentes nos solos também podem ser absorvidos pelo 

sistema radicular das plantas (Paungfoo-Lonhienne et al., 2008). Contudo, sugere-se que na 

maioria dos solos, prevalece a absorção do NO3
-
 por ser o produto final da atividade 

microbiológica do N amoniacal (Willians e Miller, 2001), embora essa contribuição dos 

aminoácidos para a aquisição de N tenha sido reconhecida por alguns pesquisadores (Chapin 

et al., 1993; Näsholm e Persson, 2001; Persson e Näsholm, 2001; Warren, 2009). Sabe-se que 

no caso dos solos da floresta amazônica, em condições naturais, 98% do reservatório de N 

estão sob a forma orgânica (Alfaia, 2006), indicando desta maneira a grande relevância de 

estudos relacionados à absorção de compostos orgânicos como os aminoácidos, por espécies 

arbóreas em ambientes naturais (Warren e Adams, 2007; Kahmen et al., 2009). No entanto, a 

nutrição orgânica não costuma ser objeto de pesquisa em solos de florestas tropicais. Por isso, 

a maioria dos dados da literatura está relacionada à nutrição em ecossistemas mais frios, de 

regiões de clima temperado até árticas, devido à capacidade que as espécies destes ambientes 

têm de absorver e assimilar estes compostos orgânicos (Näsholm et al., 2000; Bennett e 

Prescott, 2004; Berthrong e Finzi, 2006). Entretanto, os processos envolvidos na produção, 

transformação e consumo de aminoácidos nos solos ainda não foram completamente 

esclarecidos (Rothstein, 2010). O estudo não deve ser tão simples, uma vez que pelo menos 

20 aminoácidos protéicos podem ser absorvidos pelo sistema radicular das plantas, variando 

em suas propriedades químicas e estruturais, em peso molecular de 75 (glicina) até 204 

(triptofano). Sendo assim, o estudo deve ser mais complexo ainda quando outras formas de N 

orgânico forem adicionadas ao “pool” de N utilizável do solo (Rothstein, 2010). 

Berthron e Finzi (2006) trabalhando em três diferentes florestas montanhosas quanto 

ao tipo de material de origem do solo (argila com areia, granito e dolomita) em áreas de clima 

mais ameno na América do norte, demonstraram que os aminoácidos estão presentes no 

horizonte orgânico dos dois primeiros tipos de solos estudados pelos autores (45,6 e 51,2 µg 

g
-1

 solo
-1

) respectivamente, sendo no mínimo duas vezes superiores aos valores encontrados 

para o N mineral. De fato, os resultados referentes aos AA-totais encontrados no presente 

trabalho corroboram com os valores encontrados por Berthron e Finzi (2006), oscilando de 

41,2 a 83,1 µg g
-1

 de solo (Tabela 3). Do mesmo modo, Gallet-Budynek et al. (2009) 

encontraram 49,4 µg de AA-totais no horizonte orgânico enquanto que para a profundidade de 

0-15 cm de solo, os autores verificaram 3,95 µg de AA-totais por grama de solo em florestas 

temperadas no nordeste dos Estados Unidos, concentrações superiores aos teores encontrados 

para o N mineral.  
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Figura 4: Teores de aminoácidos solúveis totais (AA-totais) do solo em uma cronossequência de capoeiras com 

idades variando de 1-19 anos de abandono da pastagem, na profundidade de 0-20 cm de solo em dois períodos 

de precipitação. 

 

Além disso, vale ressaltar que, embora em grande quantidade nos solos, os 

aminoácidos podem ser absorvidos por plantas e microorganismos, o que leva a uma 

competição por este composto orgânico (Bardgett et al., 2003). De fato estes nutrientes são 

avidamente utilizados por estes microorganismos resultando em um turnover rápido, com 

meia vida de aproximadamente 1,6 horas em profundidade de 0-10 cm como verificado em 

solos coletados de áreas agroecológicas no Reino Unido (Jones, 1999). Contudo, estes valores 

variam de acordo com o ambiente em questão, e também em função de fatores abióticos como 

temperatura e profundidade dos solos analisados. Adicionalmente, a velocidade da 

decomposição da serrapilheira é um fator decisivo para o processo de aquisição de 

aminoácidos pelas plantas (Berthrong e Finzi, 2006; Gallet-Budynek et al., 2009). Por este e 

outros motivos não é possível, a partir dos dados obtidos aqui, inferir qual seria a contribuição 

real da nutrição orgânica, na forma de aminoácidos, para as espécies estudas nas áreas de 

regeneração natural deste trabalho. Estudos adicionais em condições controladas seriam 

necessários para verificar a contribuição relativa de formas diferentes de N orgânico e 

inorgânico, uma vez que as espécies podem absorver e utilizar de forma diferenciada estas 

formas de N. Por exemplo, Wang et al. (2007) verificaram que a substituição de 20% do N na 

forma inorgânica pelo aminoácido arginina contribuiu significativamente para o aumento das 

taxas de matéria seca de Brassica chinensis L., mas os demais aminoácidos tiveram efeito 
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negativo. Adicionalmente, a quantidade absorvida por uma mesma espécie deve depender da 

atividade dos microorganismos que metabolizam aminoácidos no solo, ou seja, em condições 

de baixa atividade, os aminoácidos devem ficar mais disponíveis para a absorção, o que 

levaria a uma relação aminoácidos/nitrogênio inorgânico maior.  

Warren e Adams (2007) investigando a preferência na absorção de diferentes formas 

de N (NO3
-
, NH4

+
 e o aminoácido glicina) ofertadas nas mesmas concentrações por três 

espécies arbóreas em florestas tropicais úmidas na Austrália, observaram que as taxas de 

captação de N foram mais elevadas para NH4
+
; no entanto a absorção de glicina ocorreu a 

uma taxa quatro vezes superior comparado a captação de NO3
-
, demontrando o potencial de 

absorção de N orgânico por espécies arbóreas.  

Em condições naturais, uma mistura complexa de formas de N mineral e orgânico, 

com diferentes proporções e concentrações, pode ser encontrada nos solos. Deste modo, a 

capacidade de utilizar estas diferentes fontes deve conferir vantagens nutricionais a todas as 

plantas de determinado ecossistema. Embora alguns autores tenham obtido valores 

substanciais de absorção de aminoácidos em experimentações, é necessário que se tenha 

cautela com relação a estes resultados, pois a quantidade de aminoácidos encontrados no solo, 

protéicos e não protéicos é muito variada. Sendo assim, a cinética de absorção de um 

aminoácido em condições controladas não deve refletir de fato o que ocorreria em condições 

naturais, embora seja possível afirmar que o N orgânico possa ser prontamente absorvido 

(Jones, 1999). Por exemplo, para as amostras de solo analisadas neste estudo, observou-se 

uma predominância dos aminoácidos glutamato (GLU), arginina (ARG) e alanina (ALA) 

representando boa parte dos aminoácidos que compõe o N orgânico dos solos das capoeiras 

estudadas (Anexo 1, 2 e 3). 

Kahmen et al. (2009) verificaram em áreas alteradas da Austrália (pastos e plantios) 

que a forma absolutamente predominante era a amoniacal. Glicina e formas nítricas eram em 

muitas ordens de magnitudes menores quando comparadas ao NH4
+
. A baixa absorção de 

NO3
-
 é reflexo das baixas concentrações encontradas naqueles solos. De acordo com estes 

autores, compostos orgânicos de baixo peso molecular podem ser absorvidos pelo sistema 

radicular de espécies de ecossistemas do mundo todo, tendo importantes características 

funcionais nestes ambientes. 

Do ponto de vista da planta, a nutrição na forma de aminoácidos seria bastante 

vantajosa, pois embora o mecanismo de absorção seja ativo, ou seja, com gasto de energia, as 

rotas de assimilação de N não seriam necessárias. Os aminoácidos são absorvidos por 

transporte ativo do tipo simporte com transporte simultâneo de um ou dois prótons (Bush, 
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1993). O fato de o N ser extremamente importante para o crescimento e desenvolvimento 

vegetal levou ao desenvolvimento de um eficiente sistema de absorção. Prova disso é que 

somente para a absorção de aminoácidos a espécie Populus trichocarpa (Torr. e Gray) foram 

identificados 134 transportadores de aminoácidos (Tuskan et al., 2006), quase duas vezes 

mais do que o encontrado em Arabidopsis thaliana (Rentsch et al., 2007).  

 

6.2. Conteúdo de nitrogênio em raízes 

6.2.1. Conteúdo de nitrato (NO3
-
) 

Durante o trabalho de campo, a coleta de raízes foi um pouco complicada. Devido às 

limitações durante o trabalho, optou-se por coletar raízes de espécies com aparato radicular 

mais superficial. Ademais, a coleta das raízes tornou-se ainda mais difícil devido à 

necessidade de se coletar raízes finas, o que seria necessário para fins de comparação entre os 

resultados. Lazof et al. (1994) demonstrou por meio de estudos que a absorção de NO3
-
 não é 

igualmente distribuída ao longo do eixo da raiz e que raízes com idades diferentes podem 

absorver esse íon com intensidades diferentes. Os dados apresentados na tabela 4 referem-se 

apenas a idade mais nova (0-4 anos) e mais velha (18-20 anos), onde foi possível verificar que 

o conteúdo de NO3
-
 foi superior nas raízes de B. dichotoma, seguida de V. cayennensis. 

Apenas B. dichotoma e G. glabra apresentaram diferenças entre as classes de idade, ambas no 

período seco, com maior conteúdo deste nutriente na classe de idade mais avançada (Tabela 

4). 

Todas as espécies estudadas apresentaram maiores teores de NO3
-
 no sistema radicular 

no período de menor precipitação (seco), exceto V. japurensis que obteve valores similares 

para os dois períodos (Tabela 4). Este resultado foi inesperado, uma vez que os teores de NO3
-
 

no solo foram superiores no período de maior precipitação (Tabela 2). Sendo assim, este 

resultado não teve correlação com os valores verificados no solo nos diferentes períodos de 

precipitação. Por outro lado, Agrell et al. (1997) sugerem que o aumento da disponibilidade 

desse íon no meio ocasiona o aumento do transporte do mesmo para a parte aérea via xilema. 

Corroborando, Stitt et al. (2002) afirmaram que a assimilação de NO3
-
 no sistema radicular 

esta estritamente correlacionada com o transporte para a parte aérea. De fato, a redução no 

conteúdo de NO3
-
 observada para as raízes das cinco espécies no período chuvoso pode estar 

relacionada com um provável aumento do transporte desse nutriente durante este período. 

Contudo, embora seja conhecido que a disponibilidade de NO3
-
 e NH4

+
 seja diferente em 

função do tipo de solo, também é conhecido que as espécies diferem quanto a sua capacidade 

de absorver estas duas formas de N. Por exemplo, Turnbull et al. (1996) verificaram que 
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Eucalyptus grandis, Avicennia marina, Rhizophora mangle e Hakea sp. têm uma taxa de 

absorção de NH4
+
 de 3, 5-6, 10 e 25 vezes superior, respectivamente, em relação ao NO3

-
. Do 

mesmo modo, Warren e Adams (2007) verificaram uma preferência na absorção de NH4
+
 10 

vezes superior em relação à aborção de NO3
-
 em três espécies de Eucalyptus, onde os autores 

encontraram baixas concentrações do NO3
-
 no sistema radicular dessas espécies (0,9 µmol g

-1
 

MF) quando comparado aos verificados neste trabalho (Tabela 4). Por outro lado, Brandão e 

Sodek (2009), trabalhando com plantas de soja cultivadas com solução nutritiva contendo 5 

mmol de NO3
- 

verificaram altos teores de NO3
-
 no sistema radicular (39,2 µmol g

-1
 MF) 

quando comparado aos resultados verificados neste trabalho (Tabela 4). Do mesmo modo, 

Radin (1978) investigando a taxa de absorção de NO3
- 

em soja (Gyicine max) e algodão 

(Gossypium hirsutum) verificou que os conteúdos de NO3
-
 nas raízes dessas duas espécies não 

diferiram sendo de 41,4 e 47,4 µmol g
-1

 MF, respectivamente, embora o autor tenha 

observado que a taxa de absorção do NO3
-
 para G. hirsutum foi quase duas vezes superior 

comparada à taxa de absorção deste íon em G. Max. Peuke (2010) encontrou teores ainda 

mais elevados de NO3
-
 em raízes de Ricinus communis (65 µmol g

-1
 MF) cultivadas em casa 

de vegetação. 

Diante destes resultados encontrados na literatura, pode-se inferir que as cinco 

espécies estudadas exibem baixas concentrações de NO3
-
 no sistema radicular e devem 

apresentar uma preferência na absorção de NH4
+
 com fonte de N inorgânico. No entanto, as 

concentrações de NO3
-
 no sistema radicular dependem das quantidades desse íon disponíveis 

no solo, como demontrou Lima e Sodek (2003) por meio de estudos que o conteúdo de NO3
-
 

no sistema radicular pode sofrer drástica redução quando este íon não se encontra disponível. 

Os autores observaram uma redução de 31,75 para 4,78 µmol g
-1

 MF em plantas de soja 

cultivadas sob condições controladas. 

 Da mesma forma, o acúmulo de compostos orgânicos nitrogenados poderia atuar 

negativamente na absorção de N mineral, principalmente na forma de NO3
-
, inibido pelo 

aminoácido glutamina (Gojon et al., 1998). Entretanto, o transporte pelo floema não foi 

analisado, mas ocorreram aumentos nos teores de aminas e amidas na seiva do xilema. 

Teoricamente este conteúdo não teria nenhuma relação com a regulação negativa da absorção 

de NO3
-
, a não ser que estes aminoácidos fossem produto da transferência entre os vasos ou da 

retranslocação a partir do sistema radicular. Adicionalmente, o “pool” de aminoácidos do 

sistema radicular que poderia ser um indicativo não apresentou tendência no sentido de 

explicar o resultado para a absorção do NO3
-
. Nenhum resultado concreto pode ser obtido. 
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Neste caso, experimentos em condições controladas seriam necessários. Por outro lado, é 

possível verificar que as espécies, com exceção de V. cayennensis, têm características 

similares com relação ao processo de absorção de NO3
-
 ao se levar em consideração o período 

de precipitação (Tabela 4). Finalmente, é preciso considerar que estas espécies estão sob 

condições em que a ciclagem do N é sazonal. Desta forma, estas espécies devem apresentar 

estratégias diferentes de utilização do N orgânico e inorgânico. Estas alterações ambientais 

constantes passam a fazer parte do ciclo de vida destas espécies que sobrevivem durante 

muitos anos sob alteração destes fatores (Stepien et al., 1994). 

 

Tabela 4: Nitrato (NO3
-
) em raízes de cinco espécies da sucessão secundária nas diferentes classes de abandono 

de pastagem, em dois períodos de precipitação. 

Período 
Idade 

(anos) 
Vj Vc Bd Lp Gg 

  
NO3

- (µmol g-1 MF) 

Seco 
0 a 4 ABa 7,58 ± 1,81 A Aa 11,92 ± 1,24 A Ab 12,09 ± 4,61 A B 5,52 ± 0,61 A Bb 5,18 ± 1,00 A 

18 a 20 ND Ba 8,86 ± 0,59 A Aa 19,54 ± 1,97 A ND Ba 10,26 ± 1,45 A 

Chuvoso 
0 a 4 Aa 6,51 ± 0,99 A ABa 3,27 ± 1,27 B Ba 1,13 ± 0,12 B C 0,46 ± 0,34 B ABa 1,76 ± 0,88 B 

18 a 20 Aa 5,78 ± 4,26 Aa 2,00 ± 0,64 B Aa 3,56 ± 2,52 B ND Aa 2,25 ± 0,30 B 

Obs.: Vj = Vismia japurensis; Vc = Vismia cayennensis;  Bd = Bellucia dichotoma; Lp = Laetia procera; e Gg = 

Goupia glabra. Os valores são médias ± desvio padrão (n=3). Médias seguidas da mesma letra à esquerda, 

maiúscula para espécie e minúscula para classe de idades; e maiúscula à direita para o período de prescipitação, 

não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey à probabilidade de 5%. ND – Não determinado. 

 

O N é o elemento que mais limita o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Por 

este motivo, o estudo de sua disponibilidade e transformações no solo e a aquisição e uso 

pelas plantas deve, em breve, despertar o interesse de muitos pesquisadores em todo o mundo. 

Neste contexto, a manutenção do status de N é extremamente importante para o adequado 

crescimento da planta e os mecanismos de absorção do NO3
-
 é um exemplo marcante das 

estratégias de obtenção de N pelas raízes a partir dos solos, e este pode variar dependendo das 

condições do meio, ou seja, os mecanismos de absorção podem diferir em ambientes com alta 

e baixa concentração de NO3
-
 (Sodek, 2004). Em ambientes onde este elemento é limitante, 

algumas plantas passaram a desenvolver-se utilizando este elemento com a máxima 

eficiência, resultante de adaptações metabólicas adquiridas ao longo de milhares de anos de 

evolução (Stewart e Schmidt, 1998). As espécies que crescem nas áreas objeto de estudo 

detem desta característica (Silva et al., 2006; Silva et al., 2011).  
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6.2.2. Aminoácidos solúveis totais (AA-totais) 

 Não foram verificadas diferenças no “pool” de aminoácidos no sistema radicular das 

diferentes espécies estudadas, crescendo em idades de abandono mais novas (0-4 anos) e mais 

velhas (18-20 anos) (Tabela 5). No caso dos dados deste trabalho, o menor valor foi 

observado para V. cayennensis (1,55 µmol g
-1

 MF) no período de menor precipitação e o 

maior valor foi verificado em G. glabra (4,13 µmol g
-1

 MF) na classe de idade de 18-20 anos 

de abandono também para o período seco (Tabela 5).  

 

Tabela 5: Aminoácidos solúveis totais (AA-totais) em raízes de cinco espécies da sucessão secundária nas 

diferentes classes de abandono de pastagem, em dois períodos de precipitação. 

Período Idade (anos) Vj Vc Bd Lp Gg 

  
AA-totais (µmol g

-1
 MF) 

Seco 
0 a 4 A 2,30 ± 1,04 A Aa 2,66 ± 1,52 A Aa 1,86 ± 0,44 A Aa 3,88 ± 3,02 A Aa 2,54 ± 1,18 A 

18 a 20 ND Ba 1,55 ± 0,24 A ABa 2,27 ± 0,98 A ND Aa 4,13 ± 1,15 A 

Chuvoso 
0 a 4 Aa 1,82 ± 0,53 A Aa 1,82 ± 0,15 A Aa 2,81 ± 1,03 A Aa 2,28 ± 0,67 A Aa 4,11 ± 3,06 A 

18 a 20 Aa 2,02 ± 0,06 Aa 2,29 ± 0,90 A Aa 2,89 ± 0,12 A ND Aa 2,30 ± 0,08 A 

Obs.: Vj = Vismia japurensis; Vc = Vismia cayennensis;  Bd = Bellucia dichotoma; Lp = Laetia procera; e Gg = 

Goupia glabra. Os valores são médias ± desvio padrão (n=3). Médias seguidas da mesma letra à esquerda, 

maiúscula para espécie e minúscula para classe de idades; e maiúscula à direita para o período de precipitação, 

não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey à probabilidade de 5%. ND – Não determinado. 

 

Diferentemente, Gessler et al. (1998a), trabalhando em áreas reflorestadas na 

Alemanha, verificaram que os teores de AA-totais em raízes de Fagus sylvatica variaram de 

9,2 a 32,7 µmol g
-1

 MF. Dando continuidade aos estudos com Fagus sylvatica sob condições 

controladas, Gessler et al. (1998b) encontraram 18,8 µmol g
-1

 MF de AA-totais no sistema 

radicular desta espécie. Considerando os teores de AA-totais presentes no sistema radicular 

das espécies arbóreas estudadas, não se observou efeito diferenciado dos fatores analisados, 

exceto na classe de 18-20 anos no período de menor precipitação, onde se verificaram 

diferenças entre as espécies, com os maiores teores de aminoácidos verificados para G. glabra 

(Tabela 5). Embora os teores de aminoácidos do sistema radicular possam ser influenciados 

pelos teores de N orgânico do solo, o mecanismo de transporte de formas minerais favorece a 

máxima absorção a partir da solução do solo, potencializando o processo de assimilação. No 

caso do presente trabalho, verificou-se que o NO3
+
 e NH4

+
 são formas importantes na nutrição 

das espécies da região amazônica (Tabela 2). Entre estas duas formas, o NH4
+
 quando 

absorvido é prontamente assimilado em aminoácidos e proteínas, devido ao seu efeito tóxico 

quando presente em altas concentrações (Haynes, 1986). Britto et al. (2001), observaram que 
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em cevada, a funcionalidade das células foi extremamente comprometida quando submetida a 

altas concentrações de NH4
+
. Por outro lado, Inga edulis apresentou os melhores resultados de 

crescimento quando cultivada com NH4
+
, sugerindo preferência por este íon (Omena-Garcia 

et al., 2011). Sendo assim, caso este seja o nutriente preferido pelas espécies arbóreas 

estudadas, a demanda por produtos da fotossíntese, utilizados para a assimilação do NH4
+
 

deve ser baixa em relação à absorção de aminoácidos. Entretanto, o entendimento destes 

processos somente seria possível avaliando o processo de absorção dos dois elementos em 

condições controladas minimizando o efeito de outras variáveis. Por outro lado, os custo via 

de assimilação de NH4
+
, GS/GOGAT seriam menores. 

Portanto, a concentração de AA-totais presentes no sistema radicular pode variar em 

função dos teores de aminoácidos presentes e disponíveis na solução do solo, pela quantidade 

de aminoácidos fornecidos pelo floema proveniente do excesso da assimilação do N nas 

folhas e ainda pela quantidade de aminoácidos provenientes do metabolismo radicular 

(Lohaus et al., 1994; Lima e Sodek, 2003). Adicionalmente, os níveis de aminoácidos 

solúveis totais nos tecidos variam em função da espécie e, em determinados casos, a variação 

ocorre devido a alterações das condições abióticas, incluindo outras fontes de N, como NH4
+
 e 

NO3
-
 (Warren e Adams, 2007; Kahmen et al., 2009). Por exemplo, Inga edulis, uma 

leguminosa arbórea da Amazônia, acumulou mais aminoácidos nas raízes quando a planta 

nodulada foi cultivada com solução nutritiva contendo NH4
+
 (5 mM) como fonte de 

nitrogênio (3,6 µmol g
-1

 MF) (dados não publicados). Por outro lado, quando cultivada com a 

mesma quantidade de N, porém na forma de NO3
-
, apresentou valores menores (2,3 µmol g

-1
 

MF), mas superiores ao controle (1,6 µmol g
-1

 MF), utilizando apenas o N molecular 

proveniente da fixação biológica. Os valores encontrados no sistema radicular de plantas de 

soja, embora seja uma planta cultivada e originária de climas mais frios, acumula valores 

próximos aos encontrados no sistema radicular das espécies aqui estudadas (Tabela 5). Os 

teores de aminoácidos no sistema radicular de plantas de soja cultivadas em solução nutritiva 

contendo 5 mmoles de NO3
-
 foram de 1,4 µmol g

-1
 MF (Brandão e Sodek, 2009). Por outro 

lado, Lima e Sodek (2003), também trabalhando com plantas de soja não verificaram valores 

superiores à 0,21 µmol g
-1

 MF. 

 

6.3. Conteúdo de nitrogênio na seiva do xilema 

6.3.1. Conteúdo de nitrato (NO3
-
) 

O conteúdo de NO3
-
 presente na composição da seiva do xilema diferiu entre as 

espécies em todas as classes de idade em ambos os períodos, exceto na classe de 0-4 no 
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período seco onde as espécies apresentaram valores similares (Tabela 6). Embora as espécies 

estejam sobrevivendo sob as mesmas condições, não foi esperado que as espécies 

apresentassem o mesmo comportamento com relação à absorção ou ao transporte de NO3
-
. 

Estes fatores são específicos para cada espécie. Entretanto, algumas espécies podem 

apresentar semelhanças quando evoluídas sob as mesmas condições, preferindo NH4
+
 a NO3

-
 

como fonte de N ou vice-versa (Hageman, 1980; Aarnes et al., 2007). Assim, para obter mais 

dados do mecanismo, a atividade de assimilação do sistema radicular precisaria ser 

acompanhada, pois o NO3
-
 pode estar sendo assimilado preferencialmente no sistema 

radicular.  

A espécie que detém o maior conteúdo de NO3
-
 na composição da seiva do xilema e, 

portanto transporta este íon em maiores quantidades para a parte aérea é B. dichotoma que foi 

superior quando comparada às outras espécies em todas as classes de idade e em ambos os 

períodos de precipitação, seguida de L. procera que na classe de 8-12 e no período chuvoso, 

exibiu maiores valores para o conteúdo deste nutriente na seiva do xilema (Tabela 6). Aidar et 

al. (2003), observaram maiores conteúdos de NO3
-
 na composição da seiva em espécies 

pioneiras estabelecidas em florestas da Mata Atlântica. Diferentemente, neste trabalho foi 

observado que V. japurensis, espécie pioneira mais abundante nos estágios iniciais de 

sucessão, apresentou as menores concentrações de NO3
-
 na seiva (Tabela 6). Pfautsch et al. 

(2009) trabalhando com três espécies arbóreas em florestas temperadas na Austrália, sendo 

uma espécie de Eucalyptus e duas leguminosas (Acacia), detectaram concentrações muito 

baixas de NO3
-
 (0,3 nmol ml

-1
) na seiva do xilema. Em outros trabalhos como de Brandão e 

Sodek (2009), foi verificado que plantas de soja recebendo NO3
-
 como fonte de N numa 

concentração de 5mM, transportaram grandes quantidades deste íon na seiva do xilema (22,4 

µmol ml
-1

) quando comparadas com os resultados deste estudo onde a espécie que obteve as 

maiores concentrações de NO3
-
 na seiva (B. dichotoma) transportou de 0,6 a 1,1 µmol ml

-1 

(Tabela 6). Radin (1978) encontrou valores próximos (1,6 µmol ml
-1

) aos verificados para B. 

dichotoma no teor de tranporte deste íon para espécie de soja. Entretanto, o mesmo autor 

verificou transporte superior em Gossypium hirsutum (5,3 µmol ml
-1

). 

O NO3
-
, uma vez que foi absorvido pelas raízes, pode ser reduzido a NH4

+
 ou 

armazenado no vacúolo das células radiculares. Dependendo da espécie, este nutriente pode 

ainda ser translocado para a parte aérea e ser assimilado ou armazenado no vacúolo das 

células das folhas (Lazof et al., 1994; Jiao et al., 2000; Tischner, 2000). Contudo, deve-se 

considerar que o transporte via xilema, também depende da demanda da parte aérea (Saravitz 
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et al., 1998) e da capacidade de assimilação do sistema radicular (Sodek, 2004), exceto no 

caso das leguminosas, em que o NO3
-
 pode ser transportado para a parte aérea mesmo antes 

que a capacidade de assimilação do sistema radicular seja atingida (Amarante et al., 2006). 

Estes processos podem ser regulados pela atividade da enzima redutase do nitrato (RN), pela 

fonte de N e pelos níveis de N fornecidos ao sistema radicular (Nicodemus et al., 2008).  

 

Tabela 6: Nitrato (NO3
-
) na composição da seiva do xilema de cinco espécies da sucessão secundária nas 

diferentes classes de abandono de pastagem, em dois períodos de precipitação. 

Período Idade (anos) Vj Vc Bd Lp Gg 

 
  NO3

-
 (µmol ml

-1
) 

Seco 

0 a 4 Ab 0,282 ± 0,012 A Aab 0,333 ± 0,083 A Aa 0,610 ± 0,293 B Aa 0,936 ± 0,666 A Aa 0,628 ± 0,229 A 

8 a 12 Cbc 0,179 ± 0,073 A BCb 0,233 ± 0,030 B Aa 0,677 ± 0,288 A ABa 0,380 ± 0,131 B Cb 0,142 ± 0,045 A 

14 a 16 ABa 0,582 ± 0,184 A ABa 0,473 ± 0,119 A Aa 1,105 ± 0,605 A ABa 0,489 ± 0,201 A Bab 0,404 ± 0,160 A 

18 a 20 Cc 0,123 ± 0,058 B BCb 0,245 ± 0,097 A Aa 0,580 ± 0,277 A ABCa 0,412 ± 0,112 B ABa 0,552 ± 0,186 A 

Chuvoso 

0 a 4 Cab 0,212 ± 0,098 A Cb 0,233 ± 0,037 B Aa 1,030 ± 0,140 A Ba 0,520 ± 0,046 A Ca 0,300 ± 0,069 B 

8 a 12 Cb 0,144 ± 0,076 A ABa 0,437 ± 0,046 A ABab 0,706 ± 0,325 A Aa 0,752 ± 0,199 A BCa 0,342 ± 0,190 A 

14 a 16 Bb 0,142 ± 0,069 B Bb 0,196 ± 0,070 B Ab 0,601 ± 0,182 A Aa 0,528 ± 0,193 A Ba 0,182 ± 0,058 B 

18 a 20 Ba 0,323 ± 0,113 A Bab 0,275 ± 0,089 A Aab 0,800 ± 0,211 A Aa 0,818 ± 0,153 A Ba 0,346 ± 0,108 A 

Obs.: Vj = Vismia japurensis; Vc = Vismia cayennensis;  Bd = Bellucia dichotoma; Lp = Laetia procera; e Gg = 

Goupia glabra. Os valores são médias ± desvio padrão (n=5). Médias seguidas da mesma letra à esquerda, 

maiúscula para espécie e minúscula para classe de idade; e maiúscula à direita para o período de precipitação, 

não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey à probabilidade de 5%. 

 

Nas últimas idades, independente do período de precipitação, B. dichotoma, L. procera 

e G. glabra transportam quantitativamente mais NO3
-
 pelo xilema (Tabela 6). Na verdade, de 

forma geral, estas espécies tendem a apresentar os maiores valores de transporte de NO3
-
 pela 

seiva do xilema, associado aos aumentos nos teores de N mineral nas idades mais velhas, o 

aumento no transporte poderia ser relacionado a algum mecanismo de utilização na parte 

aérea, seja para redução imediata ou para armazenamento. De fato, Lima e Sodek (2003) 

verificaram uma redução de 11,84 para 0,68 µmol ml
-1

 de NO3
-
 na seiva do xilema em 

espécies de soja. Esta diminuição se deu em função da restrição de NO3
-
 ofertado às plantas. 

A recuperação dos níveis de N à medida que as classes de idade vão ficando mais 

velhas deve induzir as espécies a ativar diversos mecanismos de utilização do nitrogênio. 

Estes mecanismos devem ser dependentes de outros processos como a fotossíntese, o que 

poderia passar a limitar a absorção e o transporte de NO3
-
 para a parte aérea. Na hipótese das 

espécies do gênero Vismia utilizarem preferencialmente o NO3
-
, qualquer fator que reduza as 

taxas de fotossíntese, como um eventual sombreamento, deve limitar a absorção de nutrientes 



47 
 

que demandem transporte ativo, como o NO3
-
. Neste caso, espécies que estejam adaptadas ao 

uso do NH4
+
 podem obter vantagens em condições de pouca ou suficiente luminosidade, uma 

vez que este elemento é absorvido por transporte passivo, com gasto de energia inferior ao 

verificado para o NO3
-
 (Willians e Miller, 2001). Entretanto, o NH4

+
 também pode ser 

absorvido por transporte ativo quando em baixas concentrações no solo. As espécies do 

gênero Vismia foram às únicas espécies que diferiram entre as classes de idade analisadas nos 

dois períodos de precipitação, enquanto que B. dichotoma e G. glabra apresentaram 

diferenças entre as classes de idade em apenas um período de precipitação, chuvoso e seco, 

respectivamente (Tabela 6). Aidar et al. (2003) verificaram proporções de NO3
-
 que variaram 

de zero a 91% do conteúdo de N da seiva do xilema analisado (aminoácidos e NO3
-
). No 

trabalho destes autores o incremento de NO3
-
 na seiva devido ao aumento da precipitação foi 

de 2,5 vezes em comparação ao período de menor precipitação. Entretanto, este resultado só 

foi verificado em espécies pioneiras, pois as espécies secundárias iniciais e tardias não 

apresentaram aumento na proporção deste nutriente na seiva. A influência da sazonalidade no 

conteúdo de NO3
-
 no xilema foi verificada para todas as espécies (Tabela 6). No entanto, as 

espécies parecem exibir estratégias diferenciadas quanto ao uso desse nutriente em função dos 

diferentes períodos de precipitação, onde B. dichotoma e L. procera apresentaram maiores 

teores destes nutrientes na seiva no período chuvoso acompanhando o aumento dos teores 

deste íon nos solos para este período. Por outro lado, G. glabra transportou mais NO3
-
 no 

período seco enquanto que as espécies do gênero Vismia apresentaram maiores valores para 

os dois períodos dependendo da classe de idade analisada (Tabela 6).  

 As condições do solo e sua fertilidade melhoram à medida que as capoeiras avançam 

no processo de regeneração (Silva et al., 2006; Feldpausch et al., 2004; Silva et al., 2011). 

Assim, foram ajustadas linhas de tendência para as cinco espécies ao longo do gradiente 

sucessional com o intuito de relacionar o efeito do aumento das idades das capoeiras sobre a 

quantidade de NO3
-
 presente na composição do xilema. As espécies B. dichotoma e L. 

procera, embora tenham exibido os maiores valores do conteúdo de NO3
-
 na seiva do xilema, 

apresentaram efeito negativo com o aumento da idade, com redução de 20 e 24%, 

respectivamente (Figura 5C, D). Vale ressaltar que essas duas espécies diminuíram o 

transporte de NO3
-
 apenas em um período de precipitação. B. dichotoma sofreu efeito no 

período chuvoso (Figura 5C), enquanto que a L. procera sofreu tais limitações no período 

seco (Figura 5D).  
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Figura 5: Teores de nitrato (NO3
-
) na seiva do xilema de cinco espécies de uma cronossequência de capoeiras 

com idades variando de 1-19 anos de abandono da pastagem, nos períodos seco e chuvoso. Espécies: A = Vismia 

japurensis; B = Vismia cayennensis; C = Bellucia dichotoma; D = Laetia procera e E = Goupia glabra. 

 

Para as demais espécies analizadas, não foi verificada tendência em função do 

aumento das idades de abandono (Figura 5). O incremento de NO3
-
 no solo observado para o 

período chuvoso bem como em função do aumento das idades das capoeiras (Tabela 2) não se 
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correlaciona com os teores de NO3
-
 presente na seiva do xilema dessas espécies, embora L. 

procera tenha apresentado redução deste nutriente na seiva apenas no período seco, onde os 

teores de NO3
-
 no solo não apresentaram tendência de aumento. 

 

6.3.2. Conteúdo de amônio (NH4
+
) 

 Na comparação entre as espécies, B. dichotoma apresentou os maiores níveis de NH4
+
 

na seiva do xilema nos dois períodos de precipitação (Tabela 7). Embora a espécie B. 

dichotoma tenha exibido as maiores concentrações para conteúdo de NH4
+
 quando comparado 

às demais espécies, não foi observada diferença entre as classes de idades de abandono em 

nenhum dos períodos de precipitação. Por outro lado, V. japurensis e L. procera apresentaram 

diferenças entre os estágios sucessionais apenas em um período de precipitação, período 

chuvoso e seco, respectivamente. Já V. cayennensis e G. glabra apresentaram diferenças entre 

as classes de idades analisadas nos dois períodos de precitação (Tabela 7). Todas as espécies 

estudadas apresentaram diferenças nas concentrações de NH4
+
 entre os dois períodos de 

precipitação, sempre com maiores valores para o período seco (Tabela 7). 

Diferentemente do NO3
-
, a absorção de NH4

+
 ocorre por mecanismo passivo sendo 

rapidamente absorvido quando está presente no meio e, em seguida, imediatamente 

assimilado em compostos orgânicos nitrogenados no sistema radicular (Willians e Miller, 

2001). Embora estudos realizados com plantas cultivadas tenham demonstrado que é possível 

encontrar grandes quantidades desse cátion quando as plantas estão recebendo NH4
+
 como 

fonte de N, não é muito comum a presença de NH4
+
 armazenado em tecidos e/ou sendo 

transportados via xilema (Finnemann e Schjoerring, 1999; Mattson e Schjoerring, 1996). 

A concentração de NH4
+
 no solo nem sempre reflete a razão de absorção de cada 

forma, uma vez que a maioria das espécies até hoje estudadas absorvem preferencialmente o 

NH4
+
 (Wirén et al., 2000), e como citado anteriormente, imediatamente assimilam em 

compostos orgânicos para a biossíntese de compostos orgânicos (Nicodemus et al., 2008), 

restando uma pequena fração de NH4
+
 absorvido que pode ser destinado ao transporte para a 

parte aérea via vasos da seiva do xilema, como observado em resultados supracitados, onde 

baixas concentrações desse cátion são encontradas na composição da seiva do xilema. 

Corroborando com os resultados deste trabalho, Pfautsch et al. (2009), analisando diferentes 

formas de compostos nitrogenados na seiva do xilema de três espécies arbóreas crescendo em 

áreas impactadas na Austrália, observaram que o conteúdo de NH4
+
 presente na seiva do 

xilema não ultrapassou 5% do total de todos os compostos nitrogenados analisados. Os 

mesmos autores também investigaram a presença de NH4
+
 em folhas (jovens e maduras), 
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além do floema, nas mesmas espécies. Entretanto, verificaram a presença desse nutriente 

apenas em folhas maduras em todas as espécies com destaque para Eucalyptus regans, que 

apresentou em média 10% de NH4
+
 do total de nitrogênio. Em folhas jovens bem como no 

floema, os autores não verificaram a presença de NH4
+
. 

 

Tabela 7: Amônio (NH4
+
) na composição da seiva do xilema de cinco espécies da sucessão secundária nas 

diferentes classes de abandono de pastagem, em dois períodos de precipitação. 

Período Idade (anos) Vj Vc Bd Lp Gg 

 
  NH4

+
 (nmol ml

-1
) 

Seco 

0 a 4 Ba 43,3 ± 20,2 A ABa 67,3 ± 7,9 A Aa 119,7 ± 79,3 A ABa 57,2 ± 20,0 A ABab 53,4 ± 16,0 A 

8 a 12 ABa 46,1 ± 13,8 A Bc 27,7 ± 14,1 A Aa 87,3 ± 19,8 A Bb 27,0 ± 4,6 A Bb 32,1 ± 16,4 A 

14 a 16 Ba 44,9 ± 13,9 A Bbc 33,5 ± 9,1 A Aa 95,1 ± 16,1 A Bab 37,8 ± 13,5 A ABa 73,8 ± 34,8 A 

18 a 20 Ba 42,9 ± 14,2 A Bab 69,1 ± 32,8 A Aa 208,4 ± 82,7 A Bab 44,9 ± 15,2 A Bab 41,7 ± 4,8 A 

Chuvoso 

0 a 4 BCb 20,1 ± 5,4 B Bab 26,8 ± 6,6 B Aa 92,7 ± 66,1 A BCa 23,3 ± 8,6 B Cc 10,8 ± 5,6 B 

8 a 12 Aa 48,4 ± 13,9 A Bb 18,4 ± 4,9 A Aa 52,4 ± 8,6 B Aa 40,9 ± 16,5 A Aa 41,9 ± 11,7 A 

14 a 16 BCb 24,0 ± 5,4 B BCab 30,1 ± 13,9 A Aa 88,3 ± 33,2 A Ca 18,3 ± 8,2 B ABa 55,3 ± 24,0 A 

18 a 20 ABa 48,6 ± 14,8 A ABCa 43,8 ± 12,2 A Aa 65,1 ± 20,6 B BCa 31,6 ± 14,3 A Cb 20,8 ± 3,6 B 

Obs.: Vj = Vismia japurensis; Vc = Vismia cayennensis;  Bd = Bellucia dichotoma; Lp = Laetia procera; e Gg = 

Goupia glabra. Os valores são médias ± desvio padrão (n=5). Médias seguidas da mesma letra à esquerda, 

maiúscula para espécie e minúscula para classe de idade; e maiúscula à direita para o período de precipitação, 

não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey à probabilidade de 5%. 

 

 Outro fator que justifica os baixos teores de NH4
+
 presentes nos tecidos vegetais e até 

mesmo em tecidos condutores, é o fato desse cátion não ser quimicamente inerte, 

característica fundamental para moléculas orgânicas utilizadas para a translocação e 

armazenamento de N (Schmidt e Stewart; 1998). 

O avanço no processo de regeneração natural das capoeiras causou efeito somente nas 

espécies do gênero Vismia e apenas no período chuvoso, onde foi verificado um incremento 

nos teores de NH4
+
 ao longo do gradiente sucessional de 22 % para V. japurensis e de 20% 

para V. cayennensis (Figura 6A, B).  
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Figura 6: Teores de amônio (NH4
+
) na seiva do xilema de cinco espécies de uma cronossequência de capoeiras 

com idades variando de 1-19 anos de abandono da pastagem, nos períodos seco e chuvoso. Espécies: A = Vismia 

japurensis; B = Vismia cayennensis; C = Bellucia dichotoma; D = Laetia procera e E = Goupia glabra. 

 

 

Nas demais espécies estudadas não foram observadas tendência em função do 

aumento das idades das capoeiras (Figura 6), demonstrando que nem todas as espécies 
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apresentaram incremento de N amoniacal provenientes da decomposição da matéria orgânica 

cada vez mais abundante nos solos de uma capoeira em regeneração natural. Este resultado 

era esperado visto que, o NH4
+
 uma vez absorvido, precisa ser imediatamente assimilado em 

compostos orgânicos nitrogenados ainda no sistema radicular (Willians e Miller, 2001). 

Estes resultados evidenciam que cada espécie possui característica particular quanto às 

estratégias para o uso do N disponível e reforça afirmações encontradas na literatura de que a 

concentração e disponibilidade de nutrientes no solo nem sempre irá refletir na razão de 

absorção preferencial de cada forma de nitrogênio (Wirén et al., 2000). 

 

6.3.3. Aminoácidos solúveis totais (AA-totais) 

 Um pequeno número de compostos orgânicos possuem características que possibilitam 

que eles sejam utilizados no transporte de N para a parte aérea. Os aminoácidos tem tais 

características, mas o estudo destes é relativamente complexo, pois envolve a assimilação e 

atividades metabólicas do sistema radicular, além da reciclagem de aminoácidos fornecidos 

pelo floema (Lohaus et al., 1994; Lima e Sodek, 2003). 

Como resultado, os valores médios referentes às concentrações de AA-totais presentes 

na seiva do xilema das cinco espécies foram considerados muito baixos (Tabela 8) quando 

comparado com estudos realizados por Omena-Garcia et al. (2011), onde os autores 

verificaram que a leguminosa arbórea Inga edulis transporta cerca de 9,07 µmol ml
-1

 de AA-

totais para a parte aérea via xilema. No entanto, outros estudos verificaram que plantas de soja 

apresentaram concentrações de AA-totais somente um pouco acima (1,6 µmol m
-1

) das 

concentrações verificadas para as espécies deste estudo sendo similares ao conteúdo de AA-

totais na seiva de G. glabra que exibiu de 0,7 a 2,5 µmol m
-1

 (Brandão e Sodek, 2009). 

Corroborando, Pfautsch et al. (2009) verificaram que Eucalyptus regnans transportou pela 

seiva do xilema 2,75 µmol m
-1

 de AA-totais enquanto que duas espécies de Acacia exibiram 

maiores conteúdos de aminoácidos transportados para a parte aérea (6,9 e 6,2 µmol m
-1

). 

Gessler et al. (1998a) observaram que Fagus sylvatica estabelecida em uma área reflorestada, 

apresentou de 2,4 a 12,7 µmol m
-1

 de AA-totais na composição da seiva do xilema sendo 

transportados para a parte aérea. Escher et al. (2004) investigando o contéudo de AA-totais na 

composição da seiva do xilema de duas espécies (Abies alba e Populus sp.) em três diferentes 

estações (primavera, verão e outono), observaram que o conteúdo de AA-totais foram 

superiores na primavera, seguida do verão. As quantidades de aminoácidos transportados 

foram de 1,7 a 7,1 µmol m
-1

 para Abies Alba e de 0,6 a 11 µmol m
-1 

para Populus sp.. Estes 

resultados, de fato, demonstraram que o conteúdo de AA-totais pode variar em função das 
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características da espécie ou em função do tipo de composto nitrogenado que esta espécie está 

absorvendo. Por exemplo, plantas de soja cultivadas em vermiculita e tratadas com solução 

nutritiva contendo NO3
-
 transportaram cerca de 4,04 µmol m

-1 
de AA-totais pela seiva do 

xilema, enquanto que a restrição de NO3
-
 na solução nutritiva, reduziu o transporte para 1,36 

µmol m
-1

 (Lima e Sodek, 2003). 

O conteúdo de AA-totais na composição da seiva do xilema diferiu entre as espécies, 

sendo que G. glabra apresentou maiores concentrações dessa forma orgânica de N para os 

dois períodos de precipitação. Somente nas áreas mais jovens em que se verificaram maiores 

valores para as outras espécies, sendo L. procera e B. dichotoma apresentaram maiores 

quantidade de AA-totais para os períodos seco e chuvoso, respectivamente (Tabela 8). É 

importante ressaltar que os níveis de aminoácidos solúveis totais presentes no xilema podem 

apresentar variação em função da espécie e, em alguns casos, devido a alterações das 

condições abióticas, incluindo outras fontes de N, como NH4
+
 e NO3

-
 (Kahmen et al., 2009). 

Omena-Garcia et al. (2011) trabalhando com Inga edulis constataram que a quantidade de 

AA-totais sofreu redução quando as plantas receberam algum tipo de N-mineral com fonte de 

N. Desta forma, a quantidade de AA-totais presentes na seiva do xilema não esta atrelada a 

nutrição a partir dos solos, mas também pode ser fornecida pelo floema, como citado 

anteriormente (Lima e Sodek, 2003). 

 As espécies estudadas exibiram diferenças entre o conteúdo de AA-totais 

transportados para a parte aérea e para os dois períodos de precipitação, embora a influência 

da sazonalidade tenha ocorrido apenas na classe de 8-12 anos para três espécies, V. 

cayennensis, B. dichotoma e L. procera, onde a primeira obteve maiores valores para o 

período seco e as outras para o período chuvoso. G. glabra também apresentou diferença 

entre os períodos de precipitação, no entanto, somente para a classe de 18-20, onde os maiores 

valores correspondem ao período seco (Tabela 8).   

 No período seco, foi verificado que as espécies B. dichotoma, L. procera e G. glabra 

apresentaram diferenças na quantidade de AA-totais transportados no xilema comparando-se 

as classes de idades estudadas. No período chuvoso, apenas V. cayennensis diferiu quanto à 

concentração desses compostos orgânicos entre as classes de idade (Tabela 8). Comparando 

os resultados encontrados por Aidar et al. (2003) quanto a percentagem de AA-totais 

transportados pelas várias espécies em três diferentes estágios de regeneração em áreas de 

Mata Atlântica, não se verificou diferença dos valores percentuais nos diferentes estágios de 

regeneração. 
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Tabela 8: Aminoácidos solúveis totais (AA-totais) na composição da seiva do xilema de cinco espécies da 

sucessão secundária nas diferentes classes de abandono de pastagem, em dois períodos de precipitação. 

Período Idade (anos) Vj Vc Bd Lp Gg 

 
  AA-totais (µmol ml

-1
) 

Seco 

0 a 4 ABa 0,468 ± 0,142 A Ba 0,425 ± 0,236 A ABa 0,810 ± 0,458 A Aa 0,968 ± 0,312 A ABb 0,863 ± 0,312 A 

8 a 12 BCa 0,594 ± 0,197 A ABa 0,803 ± 0,471 A Cb 0,234 ± 0,072 B BCb 0,320 ± 0,062 B Aab 1,803 ± 1,067 A 

14 a 16 Aa 0,435 ± 0,181 A Aa 0,734 ± 0,327 A Aab 0,450 ± 0,184 A Aab 0,750 ± 0,202 A Aab 1,229 ± 0,827 A 

18 a 20 Ba 0,457 ± 0,178 A Ba 0,582 ± 0,358 A Ba 0,966 ± 0,459 A Bab 0,751 ± 0,333 A Aa 2,477 ± 0,651 A 

Chuvoso 

0 a 4 BCa 0,449 ± 0,132 A Cab 0,398 ± 0,147 A Aa 1,018 ± 0,333 A ABa 0,909 ± 0,207 A ABa 0,914 ± 0,553 A 

8 a 12 ABa 0,730 ± 0,223 A Bb 0,212 ± 0,015 B ABa 0,756 ± 0,380 A ABa 0,741 ± 0,356 A Aa 0,946 ± 0,509 A 

14 a 16 Aa 0,504 ± 0,162 A Aab 0,534 ± 0,264 A Aa 0,544 ± 0,263 A Aa 0,495 ± 0,215 A Aa 0,747 ± 0,372 A 

18 a 20 Aa 0,673 ± 0,362 A Aa 0,967 ± 0,514 A Aa 0,749 ± 0,295 A Aa 0,766 ± 0,466 A Aa 1,013 ± 0,359 B 

Obs.: Vj = Vismia japurensis; Vc = Vismia cayennensis;  Bd = Bellucia dichotoma; Lp = Laetia procera; e Gg = 

Goupia glabra. Os valores são médias ± desvio padrão (n=5). Médias seguidas da mesma letra à esquerda, 

maiúscula para espécie e minúscula para classe de idade; e maiúscula à direita para o período de precipitação, 

não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey à probabilidade de 5%. 

 

Relacionando os teores desses aminoácidos na seiva do xilema em função do aumento 

das idades de abandono, no período seco, foi verificado incremento de 27 % no conteúdo de 

AA-totais na seiva de G. glabra (r
2
=0,27; p=0,0199) (Figura 7E). No período chuvoso, apenas 

a espécie V. cayennensis apresentou efeito positivo em função do aumento das idades das 

capoeiras (r
2
=0,22; p=0,0347) (Figura 7B). Esses resultados demonstram que o 

desenvolvimento do horizonte orgânico (serrapilheira) nas capoeiras mais velhas pode afetar 

na absorção de N orgânico e, portanto, maximizar o potencial para a captação de aminoácidos 

(Berthron e Finzi, 2006; Gallet-Budynek et al., 2009). Além de fatores como a própria 

localização da planta na estratificação florestal onde os teores destes compostos nitrogenados 

na forma orgânica se encontram superiores quando comparados às concentrações das formas 

inorgânicas de N. Desta forma, é possível que haja alterações nas quantidades de aminoácidos 

transportados do sistema radicular para a parte aérea (Willians e Miller, 2001). 
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Figura 7: Teores de aminoácidos solúveis totais (AA-totais) na seiva do xilema de cinco espécies de uma 

cronossequência de capoeiras com idades variando de 1-19 anos de abandono da pastagem, nos períodos seco e 

chuvoso. Espécies: A = Vismia japurensis; B = Vismia cayennensis; C = Bellucia dichotoma; D = Laetia procera 

e E = Goupia glabra. 
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6.4. Compostos nitrogenados em folhas 

6.4.1. Conteúdo de nitrato (NO3
-
) 

 O conteúdo de NO3
-
 nas folhas diferiu entre as espécies sucessionais estudadas em 

ambos os períodos de precipitação. Para o período seco, G. glabra apresentou os maiores 

conteúdos deste nutriente (18,4 a 25,6 µmol g
-1

 MF) enquanto que para o período chuvoso, a 

espécie V. japurensis apresentou as maiores concentrações (38,3 a 59,2 µmol g
-1

 MF). Por 

outro lado, a espécie V. cayennensis foi uma das espécies que apresentou os menores valores 

(6,7 a 29,8 µmol g
-1

 MF), resultado inesperado, visto que espécies pioneiras do mesmo gênero 

geralmente apresentam estratégias similares (Tabela 9). Aidar et al. (2003) sugerem que 

espécies de diferentes classes de sucessão podem apresentar características distintas quanto ao 

uso do NO3
-
. Estes autores observaram maiores conteúdos de NO3

-
 para as espécies pioneiras 

quando comparadas às outras espécies secundárias intermediárias e/ou tardias. Estes dados, de 

fato, sugerem estratégias diferentes na utilização do NO3
-
. No entanto, diferentemente, o 

conteúdo de NO3
-
 foliar foi baixo ou ficou abaixo do limite de detecção para a maioria das 

espécies estudadas por Aidar et al. (2003). Entretanto, Guapira opposita apresentou 84 µg g
-1

 

MF no período seco e 270 µg g
-1

 MF no período chuvoso. Sabe-se que 1 µmol de NO3
-
 

corresponde a 62 µg do referido nutriente, demonstrando que estes valores encontrados pelos 

autores não corroboram com os resultados verificados para o presente trabalho, ou seja, todos 

os valores verificados por Aidar et al. (2003) foram menores aos verificados nas cinco 

espécies aqui estudadas. Do mesmo modo, Peuke (2010) também verificou baixos teores de 

NO3
-
 em folhas de Ricinus communis (4,0 µmol g

-1
 MF) cultivadas em casa de vegetação. 

Corroborando com o conteúdo de NO3
-
 foliar das cinco espécies estudadas no presente estudo, 

Radin (1978) verificou que em folhas de soja, o conteúdo de NO3
-
 foi de 31,2 µmol g

-1
 MF 

enquanto que em folhas de algodão os teores deste nutriente foram ainda maiores (48,5 µmol 

g
-1

 MF). Lima e Sodek (2003) também verificaram altos conteúdos de NO3
-
 em folhas de 

plantas de soja não noduladas (59,9 e 51,3 µmol g
-1

 MF) corroborando com os valores que 

foram observados para V. japurensis no período chuvoso (Tabela 9). 

 Para diferenças significativas entre períodos de precipitação, observou-se que o 

conteúdo de NO3
-
 nas folhas foi sempre maior no período chuvoso para as espécies do gênero 

Vismia e B. dichotoma, independente da classe de idade analisada, o que de fato era mesmo 

esperado, uma vez que foi observado incremento dos teores de NO3
-
 no solo para este período 

(Tabela 2). Entretanto, quando foram analisados os valores para a seiva do xilema, foram 

verificados valores substancialmente maiores em plantas durante o período chuvoso. Por 
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outro lado, no período de maior precipitação é possível que as taxas transpiratórias tenham 

sido subtancialmente maiores. O fluxo transpiratório é o responsável pela ascenção dos 

nutrientes pela seiva, especialmente o NO3
-
. Como não foi mensurado o fluxo da seiva, o 

valor que verificamos pode não representar o montante transportado, ou seja, NO3
-
 

transportado por dia devido ao fluxo transpiratório no período de maior precipitatação, já que 

as plantas apresentam neste período menor necessidade de limitar a perda de água. Para a 

espécie L. procera o conteúdo de NO3
-
 foliar foi superior no período chuvoso apenas na classe 

de 14-16, enquanto que para G. glabra, observou-se diferença entre os períodos apenas na 

classe de 8-12, também para o período de maior precipitação. Para essas duas espécies, não 

houve influência da sazonalidade para as demais classes de idade estudadas (Tabela 9). Esse 

aumento no conteúdo de NO3
-
 foliar das espécies no período chuvoso de maneira geral parece 

estar correlacionado com o aumento dos teores de NO3
-
 no solo observado no período 

chuvoso (Tabela 2) como dito anteriormente, ou seja, o aumento da disponibilidade desse íon 

no meio ocasiona o armazenamento e o transporte para a parte aérea via xilema (Agrell et al., 

1997).   

 

Tabela 9: Nitrato (NO3
-
) em folhas de cinco espécies da sucessão secundária nas diferentes classes de abandono 

de pastagem, em dois períodos de precipitação. 

Período Idade (anos) Vj Vc Bd Lp Gg 

  
NO3

- (µmol g-1 MF) 

Seco 

0 a 4 Aa 23,91 ± 3,36 B Bab 10,21 ± 2,22 B Aa 21,97 ± 4,52 B Ba 8,39 ± 2,86 A Aa 25,63 ± 5,99 A 

8 a 12 ABab 17,35 ± 4,54 B Cb 6,69 ± 1,73 B Bb 13,15 ± 1,67 B Ba 12,51 ± 3,55 A Aa 22,32 ± 2,55 B 

14 a 16 ABab 16,44 ± 4,30 B ABa 14,15 ± 5,23 B ABb 15,26 ± 1,80 B Ba 10,47 ± 4,10 B Aa 21,42 ± 2,16 A 

18 a 20 ABb 12,99 ± 6,40 B Bb 7,40 ± 3,81 B ABb 12,18 ± 0,81 B ABa 12,54 ± 3,21 A Aa 18,43 ± 7,45 A 

Chuvoso 

0 a 4 Aab 45,23 ± 8,04 A Cb 17,69 ± 3,17 A ABa 39,79 ± 3,90 A Db 9,06 ± 2,97 A Ba 29,58 ± 4,85 A 

8 a 12 Aa 59,20 ± 10,34 A Ba 29,79 ± 7,98 A BCb 23,23 ± 5,92 A Cab 14,85 ± 9,34 A ABa 30,28 ± 5,23 A 

14 a 16 Ab 38,28 ± 8,14 A Bab 20,22 ± 2,09 A Aa 34,83 ± 9,51 A Ba 20,74 ± 1,99 A Bb 18,53 ± 1,96 A 

18 a 20 Ab 39,98 ± 6,42 A CDb 18,96 ± 4,10 A ABab 28,95 ± 4,73 A Dab 15,91 ± 3,84 A BCa 24,48 ± 3,21 A 

Obs.: Vj = Vismia japurensis; Vc = Vismia cayennensis;  Bd = Bellucia dichotoma; Lp = Laetia procera; e Gg = 

Goupia glabra. Os valores são médias ± desvio padrão (n=5). Médias seguidas da mesma letra à esquerda, 

maiúscula para espécie e minúscula para classe de idade; e maiúscula à direita para o período de precipitação, 

não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey à probabilidade de 5%. 

 

As cinco espécies analisadas apresentaram diferenças no conteúdo de NO3
-
 foliar 

dentro das classes de idade estudadas, onde foram verificadas diferenças para as espécies do 

gênero Vismia juntamente com B. dichotoma em ambos os períodos de precipitação, com 

maiores valores para as classes mais jovens. L. procera e G. glabra diferem entre as classes 
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de idade apenas no período chuvoso com maiores valores para a classe de 14-16 em L. 

procera, enquanto que para G. glabra, foram encontrados menores valores para NO3
-
 foliar 

nesta mesma classe de idade (Tabela 9). Sendo assim, para os valores de conteúdo de NO3
-
 

nas folhas das cinco espécies em função do aumento das idades de abandono, foi verificado 

que L. procera foi à única espécie que apresentou incremento nos teores deste nutriente ao 

longo da cronossequência (r
2
=0,29; p=0,0139), resposta positiva observada apenas para o 

período chuvoso (Figura 8C). Outra espécie que obteve relação ao longo do gradiente 

sucessional no período chuvoso foi G. glabra apresentando resultado inverso quando 

comparado à L. procera, com redução de 26% nos teores de NO3
-
 foliares (Figura 8E). Esta 

mesma espécie (G. glabra), juntamente com V. japurensis e B. dichotoma, apresentaram 

redução de 24, 45 e 54% do conteúdo de NO3
-
 em função do aumento das idades de 

abandono, resultado este, verificado apenas para o período seco (Figura 8A, C e E). Para a 

espécie V. cayennensis, não houve relação entre o conteúdo de NO3
- 
foliar e o aumento das 

idades de abandono das capoeiras estudadas (Figura 8B).  
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Figura 8: Teores de nitrato (NO3
-
) em folhas de cinco espécies de uma cronossequência de capoeiras com idades 

variando de 1-19 anos de abandono da pastagem, nos períodos seco e chuvoso. Espécies: A = Vismia japurensis; 

B = Vismia cayennensis; C = Bellucia dichotoma; D = Laetia procera e E = Goupia glabra. 

 

 

6.4.2. Aminoácidos solúveis totais (AA-totais) 

Os aminoácidos são compostos orgânicos nitrogenados presentes nas folhas e 

necessários para síntese de proteínas e biomoléculas envolvidas com os processos de obtenção 
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de energia (Majerowicz e Kerbauy, 2002). Os valores referentes à concentração de AA-totais 

presente nas folhas diferiram entre as espécies com destaque para B. dichotoma que 

apresentou maiores conteúdos destes compostos orgânicos (6,5 a 11 µmol g
-1 

MF) 

comparados às outras espécies estudadas em todas as classes de idade e em ambos os períodos 

de precipitação (Tabela 10). As espécies do gênero Vismia apresentaram os valores mais 

baixos (1,4 a 3,1 µmol g
-1

 MF) para o conteúdo de AA-totais nas folhas (Tabela 10). 

Pfautsch et al. (2009) trabalhando com folhas jovens e folhas maduras de três espécies 

arbóreas (Eucalyptus regnans, Acacia dealbata e A. melanoxylon) verificaram maiores 

conteúdos de AA-totais em folhas jovens independente da espécie estudada. E. regnans 

apresentou concentrações de AA-totais próximos dos conteúdos verificados para B. 

dichotoma, tanto em folhas jovens (11,4 µmol g
-1 

MF) quanto em folhas maduras (6,5 µmol g
-

1 
MF). Com relação aos conteúdos de AA-totais verificados para as duas espécies de Acacia 

foram superiores aos verificados para as cinco espécies estudadas, sendo que para folhas 

jovens os valores foram 42,8 e 45,2 µmol g
-1 

MF, e para folhas maduras o conteúdo desses 

aminoácidos diminuíram para 18,3 e 18,6 µmol g
-1 

MF, respectivamente. 

 

Tabela 10: Aminoácidos solúveis totais (AA-totais) em folhas de cinco espécies da sucessão secundária nas 

diferentes classes de abandono de pastagem, em dois períodos de precipitação. 

Período Idade (anos) Vj Vc Bd Lp Gg 

 
  AA-totais (µmol g

-1
 MF) 

Seco 

0 a 4 Ba 2,87 ± 1,23 A Ba 2,90 ± 1,29 A Aa 9,78 ± 1,63 A Ba 4,09 ± 1,22 A Ba 4,71 ± 1,23 A 

8 a 12 Ba 2,52 ± 0,82 A Ba 2,70 ± 1,06 A Aa 6,69 ± 2,54 A ABa 4,19 ± 1,05 A ABa 4,11 ± 1,46 A 

14 a 16 Ca 1,69 ± 0,89 A BCa 2,48 ± 1,18 A Aa 6,47 ± 2,44 A ABCa 3,50 ± 0,99 A ABa 4,64 ± 1,69 A 

18 a 20 Ca 1,43 ± 0,62 A Ca 1,84 ± 0,65 A Aa 6,56 ± 1,91 B ABa 3,72 ± 0,49 A BCa 2,94 ± 2,07 A 

Chuvoso 

0 a 4 Ca 1,87 ± 0,23 A BCa 2,30 ± 0,53 A Aa 7,83 ± 2,99 A Ba 3,29 ± 0,68 A Ca 1,09 ± 0,70 B 

8 a 12 Ba 3,09 ± 1,95 A Ba 2,53 ± 0,74 A Aa 8,62 ± 1,83 A Ba 3,69 ± 1,10 A Ba 3,70 ± 1,85 A 

14 a 16 Ca 1,76 ± 0,33 A BCa 2,30 ± 0,85 A Aa 8,90 ± 3,15 A Ba 3,58 ± 0,52 A BCa 2,38 ± 0,85 B 

18 a 20 Ca 1,70 ± 0,21 A Ca 2,31 ± 0,49 A Aa 11,04 ± 4,42 A Ba 3,51 ± 0,45 A BCa 2,58 ± 0,50 A 

Obs.: Vj = Vismia japurensis; Vc = Vismia cayennensis;  Bd = Bellucia dichotoma; Lp = Laetia procera; e Gg = 

Goupia glabra. Os valores são médias ± desvio padrão (n=5). Médias seguidas da mesma letra à esquerda, 

maiúscula para espécie e minúscula para classe de idade; e maiúscula à direita para o período de precipitação, 

não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey à probabilidade de 5%. 
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Do mesmo modo, em experimento com plantas de soja não noduladas recebendo NO3
-
 

como fonte de N, Lima e Sodek (2003), em uma primeira análise, verificaram concentrações 

de AA-totais presentes nos tecidos foliares de 15,07 e 14,96 µmol g
-1 

MF. Quando esses 

autores restringiram a oferta de NO3
- 

como fonte nutricional de N, as plantas apresentaram 

redução no conteúdo de AA-totais (6,59 e 6,23 µmol g
-1 

MF) e, desta forma, conteúdo similar 

ao verificado para B. dichotoma. 

Para todas das espécies estudadas neste trabalho, não foram detectadas diferenças dos 

conteúdos de AA-totais dentro das classes sucessionais e entre os períodos de precipitação, 

com exceção de B. dichotoma que apresentou menores concentrações destes compostos 

orgânicos no período seco, dentro da classe de idade mais avançada e G. glabra que 

apresentou menores valores para o período chuvoso em duas classes de idade (0-4 e 14-16) 

(Tabela 10). 

Ao se verificar a relação entre o conteúdo de AA-totais nas folhas das espécies em 

função do tempo de regeneração das áreas impactadas estudadas, foi verificada redução de 

28% para os teores de AA-totais em folhas de V. japurensis e B. dichotoma ao longo da 

cronossequência, ambas as respostas observadas no período seco (Figura 9A, C). Por outro 

lado, não se verificou efeito do aumento da idade das capoeiras sobre conteúdo de AA-totais 

para as demais espécies analisadas (p>0,05) (Figura 9). 
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Figura 9: Teores de aminoácidos solúveis totais (AA-totais) em folhas de cinco espécies de uma cronossequência 

de capoeiras com idades variando de 1-19 anos de abandono de pastagem, nos períodos seco e chuvoso. 

Espécies: A = Vismia japurensis; B = Vismia cayennensis; C = Bellucia dichotoma; D = Laetia procera e E = 

Goupia glabra. 
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6.5. Atividade da enzima redutase do nitrato (ARN) 

 A fotossíntese e o metabolismo do N têm relações bastante estreitas, sendo que a 

disponibilidade de N pode limitar as taxas fotossintéticas em comunidades vegetais (Field e 

Mooney, 1986). Da mesma forma, fatores que afetem a fotossíntese têm relações diretas com 

a aquisição do N, uma vez que estes processos demandam grande quantidade de energia. Os 

solos da Amazônia são pobres em nutrientes e o maior reservatório de nutrientes é a estrutura 

biótica. Sendo assim, a remoção do componente vegetal altera profundamente o ciclo do N e 

de outros nutrientes (Luizão et al., 1999; Feldpauch et al., 2007; Davidson et al., 2012). Estas 

alterações ocorreram nas áreas onde este estudo foi realizado. A obtenção de N, independente 

da fonte, é prejudicada por estes fatores. E, embora a determinação de NH4
+
 tenha sido 

realizada nos solos, a assimilação não foi acompanhada nas plantas, sendo determinada 

apenas a capacidade de redução do NO3
-
 nas folhas. A redutase do nitrato (RN) é considerada 

como a enzima chave no metabolismo vegetal, visto que é a primeira enzima atuante na rota 

de assimilação do N inorgânico na forma de NO3
-
 (Tischner, 2000).  

No que se refere à capacidade de redução do NO3
-
, a ARN foi determinada em folhas 

de cinco espécies que compõem a cronossequência e a comparação entre elas revelou que L. 

procera apresentou a maior capacidade de redução do NO3
- 
em todas as classes de idade e em 

ambos os períodos de precipitação, onde os valores para a classe mais avançada no processo 

de regeneração chegaram a 271,8 pkat g
-1

 MF no período seco e 194,5 pkat g
-1

 MF no período 

chuvoso, seguida de G. glabra (170 pkat g
-1

 MF) no período seco na classe de 14-16 e B. 

dichotooma (130,7 pkat g
-1

 MF) no período chuvoso na classe de 18-20 anos de abandono 

(Tabela 11).  Os menores valores para a ARN foram observados para a espécie V. japurensis 

(19,3 a 89,4 pkat g
-1

 MF) em todos os estágios sucessionais tanto no período seco quanto no 

período chuvoso (Tabela 11). Estes dados indicam diferença na estratégia do uso do NO3
-
 por 

estas espécies, pois L. procera apresentou as maiores atividades, embora com os menores 

valores de NO3
-
 foliar (Tabela 9). As demais espécies, embora com atividade menor, 

apresentaram os maiores valores deste nutriente nas folhas. Este resultado sugere que as 

demais espécies devem absorver, transportar e acumular o NO3
-
 nos vacúolos, o que 

justificaria as baixas atividades. A presença de diversas formas de N orgânico e inorgânico no 

solo é um fator que leva a diferentes estratégias de utilização de elementos como o N. Os 

resultados encontrados neste trabalho são consistentes com a hipótese de que estas espécies 

podem absorver várias formas de N e não apenas o NO3
-
 (Turnbull et al., 1996).  Entretanto, 

embora os teores de NH4
+
 tenham sido determinados no solo, a preferência por este elemento 

ou por NO3
-
 ainda não é conhecida para estas espécies.  
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Os valores de atividade enzimática encontrados para espécies pioneiras por Aidar et 

al. (2003) na região da Mata Atlântica são bastante superiores aos dados de atividade 

enzimática verificados neste trabalho. Aidar et al. (2003) encontraram valores superiores em 

espécies pioneiras da Mata atlântica (625 pkat g
-1 

MF) e constataram que estes valores não 

tiveram nenhuma correlação com a disponibilidade de NO3
-
 nos solos. Mas os valores 

encontrados por espécies consideradas secundárias iniciais foram da ordem de 187 pkat g
-1

 

MF em média e 221 pkat g
-1

 MF em espécies sucessionais tardias. Entretanto, o autor relata 

em seus trabalhos que os dados encontrados variaram entre valores menores do que 20 até 900 

pkat g
-1

 MF em espécies secundárias iniciais. Os valores encontrados por Aidar et al. (2003) 

são bastante diferentes dos resultados deste trabalhos sendo superiores aos verificados para as 

espécies pioneiras da Amazônia como V. japurensis e V. cayennensis, espécies que se 

estabelecem após o abandono da pastagem, o valor é muito superior, chegando a ser até 32 

vezes maior. 

Turnbull et al. (1996) trabalhando com nove comunidades de plantas no norte da 

Austrália verificaram que a capacidade de redução do NO3
-
 foi geralmente baixa em 

comparação com valores relatados para espécies que tem o NO3
- 
como importante fonte de N. 

Os valores da ARN obtidos pelos autores oscilaram de 22 a 117 pkat g
-1

 MF, sendo que para 

oito das nove comunidades de plantas analisadas, a média da ARN foi inferior a 100 pkat g
-1

 

MF. Do mesmo modo, Smirnoff et al. (1984), analisando a ARN em várias espécies, 

constataram que em 41% das espécies lenhosas analisadas, a ARN foi considerada elevada 

quando comparada às espécies de giminospermas e plantas herbáceas com alta correlação 

com os teores de NO3
-
 presentes na seiva do xilema. 

Uma das características marcantes da RN é o fato de ser rapidamente induzida pelo 

substrato, o NO3
-
 (Campbell, 1999; Tischner, 2000). No que se refere à presença desse 

substrato nas folhas das cindo espécies estudadas (Tabela 9), as maiores concentrações de 

NO3
-
 encontradas nas folhas de V. japurensis e, portanto, sugerindo um maior acúmulo deste 

nutriente nos vacúlos das células foliares, justifica as baixas ARN verificada para esta espécie 

(Tabela 11). Desta forma, L. procera apresentou a maior ARN (Tabela 11) bem como também 

apresentou o menor conteúdo de NO3
-
 nas folhas como mostra a tabela 9. Os dados obtidos 

neste trabalho, a exemplo do verificado por Aidar et al., (2003) também não se 

correlacionaram com dados obtidos para a disponibilidade de NO3
-
 no solo (Tabela 2). 
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Tabela 11: Atividade da enzima Redutase do Nitrato (ARN) em folhas de cinco espécies da sucessão secundária 

nas diferentes classes de abandono de pastagem, em dois períodos de precipitação. 

Período Idade (anos) Vj Vc Bd Lp Gg 

 
  ARN (pkat g-1 MF) 

Seco 

0 a 4 ABa 89,44 ± 21,74 A ABa 112,59 ± 65,17 A Bb 47,36 ± 22,67 A Ab 160,49 ± 22,92 A ABa 122,38 ± 61,02 A 

8 a 12 Bb 49,32 ± 14,69 A Ba 66,05 ± 35,48 A Bb 38,17 ± 3,07 A Aab 192,36 ± 28,64 A Aa 131,54 ± 61,68 A 

14 a 16 Bbc 39,97 ± 6,99 A Ba 64,94 ± 22,14 A Bab 49,38 ± 24,24 A Aab 209,32 ± 66,26 A Aa 170,00 ± 20,76 A 

18 a 20 Cc 29,81 ± 8,94 A BCa 53,15 ± 27,03 A ABa 138,69 ± 69,53 A Aa 271,85 ± 82,38 A ABa 119,51 ± 40,73 A 

Chuvoso 

0 a 4 Bc 19,32 ± 8,42 B Aa 72,41 ± 36,40 A Aab 86,54 ± 42,74 A Aa 169,01 ± 79,40 A Aa 68,64 ± 30,03 A 

8 a 12 Cbc 27,53 ± 16,05 A ABa 68,95 ± 36,68 A BCab 60,43 ± 32,41 A Aa 134,57 ± 18,38 B ABCa 61,85 ± 28,91 A 

14 a 16 Ba 55,81 ± 15,58 A Ba 57,56 ± 25,03 A Bb 48,69 ± 25,22 A Aa 178,32 ± 14,76 A Ba 85,96 ± 29,32 B 

18 a 20 Bab 46,05 ± 15,18 A ABa 75,15 ± 27,90 A Aa 130,69 ± 58,77 A Aa 194,51 ± 78,92 A ABa 90,00 ± 54,18 A 

Obs.: Vj = Vismia japurensis; Vc = Vismia cayennensis;  Bd = Bellucia dichotoma; Lp = Laetia procera; e Gg = 

Goupia glabra. Os valores são médias ± desvio padrão (n=5). Médias seguidas da mesma letra à esquerda, 

maiúscula para espécie e minúscula para classe de idade; e maiúscula à direita para o período de precipitação, 

não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey à probabilidade de 5%. 

 

A ARN bem como a capacidade total de redução do NO3
-
 pelas plantas não depende 

única e exclusivamente da presença do substrato. Em adição a isto, a assimilação do NO3
-
 tem 

uma complexa interação com outros aspectos do metabolismo do N, incluindo o estoque e a 

remobilização de N em diferentes partes da planta, a assimilação de novo de amônio, a 

reciclagem de amônio liberada durante a fotorrespiração (Hirel e Lea, 2001), a distribuição de 

N entre as rotas de biossíntese de aminoácidos (Morot-Gaudry et al., 2001), os quais podem 

ser exportados para outras partes da planta, estocados no vacúolo, utilizados na biossíntese de 

proteínas ou para a as vias de biossíntese de compostos do metabolismo secundário, 

produzindo fenilpropanóides, alcalóides e tetrapirróis (Stitt et al., 2002). Outros fatores como 

o nível funcional e a intensidade da atividade podem influenciar no fluxo catalítico da RN 

(Campbell, 1999). Os resultados de transporte de NO3
-
 na seiva do xilema das cinco espécies, 

onde algumas espécies transportam quase 50% de NO3
-
 para a parte aérea (Figura 11), sugere 

que as espécies possuem estratégias diferenciadas para o uso o N mineral, ou seja, nas fases 

iniciais da sucessão, os solos exibem maiores teores de NO3
-
 favorecendo o crescimento 

rápido de espécies pioneiras que utilizam íons de NO3
-
, e, portanto, exibem uma vantagem 

competitiva comparada com espécies sucessionais tardias (Stewart et al., 1991). 

 As espécies V. cayennensis e B. dichotoma não exibiram diferenças de suas ARN entre 

os períodos de precipitação enquanto que as demais espécies estudadas apresentaram maior 

ARN no período seco (Tabela 11). Aidar et al. (2003) observaram que espécies quando 

estabelecidas em áreas mais avançadas no processo de regeneração tendem a exibir aumento 
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na ARN para o período chuvoso, enquanto que estas mesmas espécies, quando estabelecidas 

em áreas mais jovens de maneira geral, apresentaram redução de sua atividade enzimática. Os 

mesmos autores não observaram diferenças da ARN entre os estágios sucessionais estudados. 

Neste trabalho foi verificada diferença da ARN entre as classes de idades analisadas em 

apenas três espécies (Tabela 11). V. japurensis e B. dichotoma apresentaram diferenças da 

ARN entre as classes de idade em ambos os períodos de precipitação. V. japurensis no período 

seco, exibiu maior ARN na classe de 0-4 enquanto que no período chuvoso sua atividade 

enzimática foi maior nas classes mais velhas. B. dichotoma, em ambos os períodos, exibiu 

maior ARN na classe de 18-20 anos. Por outro lado, L. procera apresentou diferenças da 

ARN entre as classes sucessionais estudadas apenas no período seco com maior atividade para 

a classe de idade mais avançada (Tabela 11). 

Para verificar a capacidade das espécies em reduzir o NO3
-
 absorvido a partir do solo 

em florestas de sucessão secundária, foi feita a relação entre a ARN em função do aumento 

das idades de abandono das áreas estudadas. No período seco, observou-se que o avanço da 

regeneração das áreas causou efeito positivo em B. dichotoma e L. procera que apresentaram 

respectivamente um aumento de 23 e 34% na ARN no período seco (Figura 10C e D). Por 

outro lado, verificou-se para o mesmo período de precipitação, redução da ARN em 75 para a 

espécie V. japurensis e 29% para V. cayennensis (Figura 10A e B). No período chuvoso, 

somente a espécie V. japurensis apresentou relação em função do aumento das idades de 

abandono, com aumento de 38% na atividade enzimática (Figura 10A). 

 Foi verificado que B. dichotoma e L. procera no período seco e V. japurensis no 

período chuvoso apresentaram aumento da ARN em função das idades de abandono, 

demonstrando que neste caso a indução da atividade enzimática possa ter ocorrido em função 

do substrato (NO3
-
), indicando que algumas espécies têm maior capacidade de responder as 

alterações na disponibilidade de N nos solos (Aidar et al., 2003). 
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Figura 10: Atividade da enzima Redutase do Nitrato (ARN) em folhas de cinco espécies de uma cronossequência 

de capoeiras com idades variando de 1-19 anos de abandono de pastagem, nos períodos seco e chuvoso. 

Espécies: A = Vismia japurensis; B = Vismia cayennensis; C = Bellucia dichotoma; D = Laetia procera e E = 

Goupia glabra. 
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6.6. Perfil de aminoácidos livres na composição da seiva do xilema 

6.6.1. Percentagem de aminoácidos livres transportados pela seiva do xilema 

O uso do perfil de aminoácidos encontrados na seiva do xilema é uma ferramenta 

importante para ajudar na compreensão do desempenho fisiológico das espécies vegetais, 

indicando mudanças provocadas por alteração ambientais (Pfautsch et al., 2009). 

 Os dados da figura 11 foram ajustados de acordo com a proporção de N presenta em 

cada aminoácido separados por HPLC. O cálculo de N também foi realizado para o N 

inorgânico e os valores estão em percentagem (%) de µmol de N por molécula. 

L. procera, foi à única espécie que transportou o aminoácido asparagina (ASN) em 

grandes quantidades para a parte aérea, cerca de 30 e 20 % para os períodos seco e chuvoso, 

respectivamente. Para as demais espécies, a percentagem de ASN no xilema não ultrapassou 

3%, para ambos os períodos de precipitação (Figura 11). O transporte de N pelo xilema 

basicamente faz a ligação entre a raiz e a parte aérea, sendo assim responsável pelo transporte 

dos produtos da assimilação de N na raiz (Kerbauy, 2012). Portanto, o entendimento do 

transporte de compostos nitrogenados pelo xilema constitui-se em uma ferramenta muito 

importante para a obtenção de informações referentes ao metabolismo do sistema radicular 

(Puiatti e Sodek, 1999; Lima e Sodek, 2003; Amarante et al., 2006). Desta forma, os 

resultados verificados para L. procera podem estar correlacionados com uma alta atividade da 

enzima redutase do nitrato (RN) no sistema radicular dessa espécie (L. procera), que 

consequentemente induz juntamente com o substrato, a atividade de outra enzima, asparagina 

sintetase (AS), aumentando assim as quantidades no transporte desse aminoácido para as 

folhas (Lima e Sodek, 2003; Amarante et al., 2006). 

A confrontação de dados de aminoácidos livres ainda é uma tarefa difícil quando se 

trata de espécies arbóreas, pois os trabalhos são bastante limitados na literatura. Dos trabalhos 

existentes, a maioria está relacionada a espécies cultivadas. No caso de espécies arbóreas em 

condições de campo no Brasil, o estudo é ainda mais escasso. Entretanto, de acordo com um 

trabalho realizado em áreas em processo de regeneração natural na Mata Atlântica, verificou-

se que as espécies pioneiras transportam preferencialmente o aminoácido ASN para a parte 

aérea (Aidar et al., 2003). Do mesmo modo, Pfautsch et al. (2009) verificaram que espécies 

de Acacia crescendo em áreas impactadas na Austrália, transportam entre 40 e 60% de ASN 

do total de compostos orgânicos nitrogenados na seiva do xilema. Omena-Garcia et al. 

(2011), trabalhando com Inga edulis submetida a três diferentes tratamentos de nutrição 

nitrogenada em condições controladas, observaram uma predominância no transporte de ASN 

(cerca de 60%) na seiva do xilema, indenpendente da fonte de N ofertada. É característica das 
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leguminosas a predominância no transporte de ASN, com a glutamina (GLN) frequentemente 

em segundo lugar (Kerbauy, 2012). De fato, as espécies estudadas pelos autores supracitados 

foram leguminosas, ao contrário das espécies estudadas. No entanto, curiosamente, as 

respostas obtidas para L. procera com relação ao transporte de ASN sugere uma semelhança 

com as leguminosas. 

Nas demais espécies estudadas foi observada uma predominância no transporte do 

aminoácido glutamina (GLN) entre 23 e 45%, sendo que L. procera transportou 16 e 11 % de 

GLN para o período seco e chuvoso, respectivamente, mesmo transportando grandes 

quantidades de ASN (Figura 11). Pfautsch et al. (2009) encontraram percentagem superior de 

GLN (65%) na composição da seiva de Eucalyptus regnans estabelecidos em áreas 

impactadas na Austrália. Segundo os mesmos autores, GLN e ASN são os mais proeminentes 

aminoácidos encontrados na composição da seiva de espécies arbóreas tropicais até o 

momento. Entretanto, ressaltam uma vantagem relacionada ao transporte de ASN comparado 

à GLN, onde o primeiro é menos reativo e mais solúvel, sendo desta forma ideal para 

transportes a longas distâncias, particularmente quando se trata de espécies arbóreas.  

No contexto nutricional, outra vantagem relacionada ao transporte de ASN em 

detrimento ao transporte de GLN é a de possuir melhor relação N:C (2:4) quando comparado 

à GLN (2:5), transportando a mesma quantidade de nitrogênio por molécula, economizando 

carbono das reservas do sistema radicular necessárias como substrato para os processos 

respiratórios envolvidos na obtenção de energia para o crescimento e desenvolvimento do 

organismo vegetal (Sieciechowicz et al., 1988). Adicionalmente, no caso da ASN, qualquer 

que seja a forma inicial do seu metabolismo em folhas e tecidos verdes, o N do grupo amina 

acaba sendo liberado na forma de NH4
+
 e, a partir desse ponto, o metabolismo segue a via 

GS/GOGAT fornecendo o N para a biosíntese de todos os aminoácidos para a formação de 

proteínas, suprindo a demanda fotossintética (Kerbauy, 2012). 

Neste trabalho, a percentagem de glutamato (GLU) e aspartato (ASP) transportados na 

seiva do xilema, apresentaram diferenças discretas entre as espécies e entre os períodos de 

precipitação, variando de 4 a 10% para o GLU e de 3 a 8% para o ASP do total de compostos 

nitrogenados presentes na composição do xilema de todas as espécies estudadas (Figura 11). 

De certa forma, era de se esperar baixas concentrações destes dois aminoácidos (GLU e ASP), 

visto que são necessariamente precursores metabólicos para a biosíntese de outros 

aminoácidos (Kerbauy, 2012). 

O aminoácido arginina (ARG) representou boa parte dos aminoácidos transportados 

pelas duas espécies do gênero Vismia juntamente com G. glabra, em média 23% para o 
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período seco com tendência de aumento para 35% no período chuvoso (Figura 11). Resultado 

interessante do ponto de vista nutricional, visto que a ARG possui em sua estrutura molecular 

ótima relação de N:C (4:6) por molécula de aminoácido (Taiz e Zeiger, 2009). Entretanto, é 

importante ressaltar que parte significativa de N transportados pelo xilema não alcança as 

folhas, pois é comum, durante este percurso, a transferência de alguns aminoácidos para o 

floema por um processo seletivo onde aminoácidos básicos como a ARG, são transferidos 

com maior facilidade, enquanto que aminoácidos ácidos são mais difíceis de serem tranferidos 

(Taiz e Zeiger, 2009; Pfautsch et al., 2009; Kerbauy, 2012). 

O NO3
-
 também foi encontrado na seiva do xilema de forma bem representativa em 

todas as espécies estudadas e em ambos os períodos de precipitação, atingindo quase 50% dos 

compostos nitrogenados transportados em B. dichotoma. Por outro lado, G. glabra não 

transportou mais do que 12% de NO3
-
 para a parte aérea. As demais espécies exibiram 

percentagens acima de 20% para o transporte deste nutriente (Figura 11). Aidar et al. (2003) 

trabalhando em uma cronossequência de florestas secundária observaram que espécies de três 

grupos sucessionais distintos, transportam proporcionalmente grandes quantidades de NO3
-
 

para a parte aérea. Schmidt e Stewart (1998) ressaltam a importância de se verificar a 

presença desse íon, pois é um indicativo da absorção e transporte de NO3
-
 a partir do sistema 

radicular, visto que essa forma de N inorgânico não é reciclada através do floema. 

O NH4
+
 também está presente na seiva do xilema das cinco espécies estudadas como 

podemos observar na figura 11. No entanto, foi um dos compostos nitrogenados menos 

representativos em todas as espécies e em ambos os períodos de precipitação, com 

percentagens inferiores a 7% do total de compostos nitrogenados transportados pelas espécies. 

De acordo com a literatura, não é muito comum à presença de NH4
+
 sendo transportado via 

xilema, por ser um composto bastante reativo (Mattson e Schjoerring, 1996), além de 

apresentar natureza prejudicial exigindo rápida assimilação, o que evita o seu acúmulo nos 

tecidos devido sua toxicidade (Kerbauy, 2012). Corroborando com os resultados do presente 

trabalho, Pfautsch et al. (2009) não observaram grande percentagens deste nutriente na seixa 

do xilema nas três espécies arbóreas estudadas. 
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Figura 11: Proporção de N transportado como aminoáciodos, nitrato e amônio pela seiva do xilema em cinco 

espécies da sucessão secundária em dois períodos de precipitação. ASP = Aspartato; GLU = Glutamato; ASN = 

Asparagina; GLN = Glutamina; ARG = Arginina; NO3
-
= Nitrato; NH4

+
= Amônio e Outros= Outros aminoácidos. 

 

Para uma melhor compreensão do desempenho fisiológico de cada espécie frente às 

mudanças abióticas provocadas pelo aumento das idades das capoeiras, foi verificado o perfil 

de compostos nitrogenados transportados na seiva do xilema especificamente para cada uma 

das cinco espécies estudadas em função do aumento das idades de abandono, representada 

pelas classes de idades estabelecidas nesta dissertação. Os dados da figura 12 à figura 16 

foram ajustados de acordo com a proporção de N presenta em cada aminoácido separados por 

HPLC. O cálculo de N também foi realizado para o N inorgânico e os valores estão em 

percentagem (%) de µmol de N por molécula. 

As alterações mais marcantes no perfil de aminoácidos na seiva do xilema de V. 

japurensis ao longo do gradiente sucessional foi o aumento do transporte de ARG que subiu 

de 8% (classe de 0-4) para 35% (classe de 18-20), com tendência de aumento no período 

chuvoso (Figura 12). Com excessão da classe de 18-20, foi verificada diminuição no 

transporte de NO3
-
 para esta espécie, onde na classe de 0-4 apresentaram 26 e 20% e na classe 
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de 14-16 apresentou redução de 40 e 9% do total dos compostos nitrogenados transportados 

para os períodos seco e chuvoso, respectivamente (Figura 12), embora os resultados 

verificados para os teores de NO3
-
 na composição da seiva do xilema para esta espécie (V. 

japurensis) ao longo do gradiente sucessional não tenha revelado nenhuma tendência (Figura 

5A). Vale ressaltar que o resultado verificado para a classe de 14-16, no período seco, onde 

esta espécie transportou 40% de NO3
-
 para a parte aérea, não acompanhou as tendências 

verificadas as outras classes (Figura 12). Esta redução observada para as percentagens de 

NO3
-
 transportados na seiva de V. japurensis pode estar relacionada com o fato de que esta 

espécie apresentou uma menor capacidade de redução do NO3
-
 na parte aérea (Tabela 11) e 

redução de 75% da ARN foliar ao longo do gradiente sucessional no período seco (Figura 

10A). 

 

 

Figura 12: Proporção de N transportados como aminoácidos, nitrato e amônio pela seiva do xilema de Vismia 

japurensis estabelecida em áreas de sucessão secundária nas diferentes classes de idades de abandono de 

pastagens, em dois períodos de precipitação. ASP = Aspartato; GLU = Glutamato; ASN = Asparagina; GLN = 

Glutamina; ARG = Arginina; NO3
-
= Nitrato; NH4

+
= Amônio e Outros= Outros aminoácidos. 
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Houve redução na percentagem de GLN na seiva do xilema de V. japurensis de 54% 

para a classe de 0-4 anos para 33% na classe de 18-20 anos, ou seja, houve redução à medida 

que as capoeiras avançaram no processo de regeneração. O transporte de GLN também sofreu 

a influência da sazonalidade em quase todas as classes de idade, com destaque para a classe 

de 0-4 onde o aumento foi de 37 para 54% no período chuvoso. Resultado inverso foi 

observado para a classe de 8-12 anos de abandono de pastagem, na qual houve redução de 37 

para 19% no período chuvoso. Nas outras duas classes de idade estudadas os valores se 

mantiveram similares para os dois períodos de precipitação (Figura 12). 

Em V. cayennensis, os percentuais relacionados ao transporte do aminoácido GLN 

sofreram considerável redução para o período chuvoso quando comparado ao período seco, 

em todas as classes de idade, com destaque para a classe de 8-12 anos de abandono, a qual 

essa redução se deu de 45 para 9% (Figura 13). Como observado para a espécie V. japurensis 

(Figura 12), os teores de ARG transportados por V. cayennensis para a parte aérea também 

apresentaram tendência de aumento ao longo do gradiente sucessional, com maiores 

percentagens para o período de maior precipitação com destaque para a classe de 14-16 onde 

foi verificado um incremento de 9 para 49%, conforme demontra a figura 13. 

A quantidade de NO3
- 
transportados tendem a diminuir no período chuvoso para todas 

as classes de idade, com exceção da classe de 8-12 na qual foram verificados maiores 

concentrações deste nutriente no xilema para o período chuvoso (51%) contra 13% 

encontrados para o período seco. Salva a exceção, este resultado foi inesperado, visto que os 

teores de NO3
-
 disponíveis na solução do solo aumentaram significativamente para o período 

de maior precipitação além do incremento observado ao longo do gradiente sucessional 

(Tabela 2 e Figura 3). Por outro lado, não foi observada nenhuma diferença entre as classes de 

idades estudadas que pudesse indicar uma tendência para o transporte de NO3
-
 ao longo do 

gradiente sucessional para essa espécie (Figura 13). 

Adicionalmente, os resultados referentes à ARN (Figura 10) e ao conteúdo de NO3
-
 

foliar (Tabela 9), não acompanharam a tendência de redução dos teores de NO3
-
 na 

composição da seiva do xilema de V. cayennensis para o período de maior precipitação 

(Figura 13). 
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Figura 13: Proporção de N transportados como aminoácidos, nitrato e amônio pela seiva do xilema de Vismia 

cayennensis estabelecida em áreas de sucessão secundária nas diferentes classes de idades de abandono de 

pastagens, em dois períodos de precipitação. ASP = Aspartato; GLU = Glutamato; ASN = Asparagina; GLN = 

Glutamina; ARG = Arginina; NO3
-
= Nitrato; NH4

+
= Amônio e Outros= Outros aminoácidos. 

 

A característica mais marcante do perfil de compostos nitrogenados da seiva do xilema 

de B. dichotoma é a grande quantidade de NO3
-
 transportados para a parte aérea quando 

comparada com as outras espécies, chegando a transportar 59% de NO3
-
 do total de 

compostos nitrogenados do xilema no período de menor precipitação (Figura 14). Resultados 

estes que corroboram com o aumento de 23% na ARN ao longo da cronossequência para este 

mesmo período, enzima esta que é induzida pelo substrato (Figura 10C). Houve influência 

dos períodos de precipitação, embora não tenha apresentado um padrão, com variações nos 

resultados, onde nas classes intermediárias foram verificados maiores quantidades de NO3
-
 no 

xilema para o período seco e resultado inverso nas outras duas classes de idades de abandono 

de pastagem (Figura 14). 
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Ao contrário das espécies do gênero Vismia, B. dichotoma transporta baixas 

percentagens de ARG na seiva do xilema em todas as classes de idade e com um discreto 

aumento para o período de menor precipitação (Figura 14). 

Com relação ao transporte do aminoácido GLN, as percentagens foram similares às 

percentagens verificadas para as espécies do gênero Vismia e não houve alterações nítidas 

entre as diferentes classes de idades estudadas, exceto para o período seco, onde é possível 

verificar um discreto aumento ao longo da cronossequência. Para as diferenças entre os dois 

períodos de precipitação, as quantidades de GLN transportadas tendem a aumentar nas classes 

intermediárias para o período chuvoso. Entretanto, houve uma redução no transporte deste 

aminoácido de 45 para 32% na classe de 18-20 anos para este mesmo período (Figura 14). 

 

 

Figura 14: Proporção de N transportados como aminoácidos, nitrato e amônio pela seiva do xilema de Bellucia 

dichotoma estabelecida em áreas de sucessão secundária nas diferentes classes de idades de abandono de 

pastagens, em dois períodos de precipitação. ASP = Aspartato; GLU = Glutamato; ASN = Asparagina; GLN = 

Glutamina; ARG = Arginina; NO3
-
= Nitrato; NH4

+
= Amônio e Outros= Outros aminoácidos. 
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Outra espécie que transporta grandes quantidades de ARG na seiva do xilema é G. 

glabra com percentagens que vão de 7 a 48% com tendência de aumento à medida que as 

capoeiras avançam no processo de regeneração em ambos os períodos de precipitação (Figura 

15). Na classe de 0-4 houve uma redução da percentagem deste aminoácido para o período 

chuvoso. Nas demais classes de idade, G. glabra transportou maiores quantidades de ARG no 

período chuvoso com destaque para a classe de 8-12 na qual houve aumento de 7 para 31% 

(Figura 15). 

 

 

Figura 15: Proporção de N transportados como aminoácidos, nitrato e amônio pela seiva do xilema de Goupia 

glabra estabelecida em áreas de sucessão secundária nas diferentes classes de idades de abandono de pastagens, 

em dois períodos de precipitação. ASP = Aspartato; GLU = Glutamato; ASN = Asparagina; GLN = Glutamina; 

ARG = Arginina; NO3
-
= Nitrato; NH4

+
= Amônio e Outros= Outros aminoácidos. 

 

De todas as espécies estudadas, G. glabra é a espécie que transportou as maiores 

percentagens de GLN, chegando a 74% desse aminoácido do total de compostos nitrogenados 

para a classe de 8-12 durante o período seco. Com exceção da classe de idade mais jovem (0-
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4), os teores de GLN transportados por esta espécie tendem a diminuir no período chuvoso 

(Figura 15). 

O NO3
-
 também está presente na seiva do xilema de G. glabra em maiores quantidades 

nos indivíduos estabelecidos na classe de 0-4 e menores percentagens nas outras classes 

sucessionais estudadas, ou seja, houve uma redução de NO3
-
 na composição do xilema ao 

longo da cronossequencia em ambos os períodos de precipitação (Figura 15). De fato, foi 

verificada uma redução do conteúdo de NO3
-
 nas folhas de G. glabra à medida que as 

capoeiras avançaram no processo de regeneração (Figura 8E). Essa redução foi de 24 e 26% 

para os períodos seco e chuvoso, respectivamente. Esta redução não é explicada pela ARN, 

visto que não foi observada nenhuma tendência quanto à capacidade de redução do NO3
-
 ao 

longo do gradiente sucessional (Figura 10E). 

Apesar de G. glabra ter transportado 14% de ASN em apenas uma classe de idade (14-

16) e em somente um período de precipitação (chuvoso) conforme demonstra à figura 15, o 

aminoácido ASN foi predominante apenas na composição da seiva do xilema de L. procera 

que apresentou percentuais de transporte que vão de 10 a 35% do total de compostos 

nitrogenados transportados em todas as classes de idade estudadas e em ambos os períodos de 

precipitação (Figura 16). Com exceção da classe 0-4, o transporte de ASN sofreu influência 

da sazonalidade em todas as classes de idade analisadas, com redução para o período chuvoso 

(Figura 16). O aumento das idades de abandono de pastagem causou efeito em L. procera 

com redução no transporte de ASN apenas para o período de maior precipitação, sendo que no 

período seco, as percentagens de ASN no xilema se mantiveram constantes ao longo do 

gradiente sucessional (Figura 16). 

Embora esta espécie (L. procera) tenha transportado grandes quantidades de ASN, 

foram verificadas quantidades razoáveis de GLN sendo transportadas via xilema para a parte 

aérea. O aumento das idades de abandono teve um discreto efeito nas percentagens de GLN 

para ambos os períodos, sendo que, no período seco houve um leve incremento, enquanto que 

no período chuvoso houve uma redução na quantidade de GLN transportada para as folhas 

(Figura 16). 

Juntamente com B. dichotoma, L. procera transportou os maiores percentuais de NO3
-
 

e os menores percentuais de ARG quando comparada às outras espécies (Figura 16). Com 

exceção da classe de 0-4, os teores de NO3
-
 presente na composição da seiva de L. procera 

tende a aumentar no período chuvoso (Figura 16), resultado este que se correlaciona com o 

aumento nos teores deste nutriente no solo (Tabela 2) e com o incremento do conteúdo de 

NO3
-
 nas folhas de L. procera ao longo do gradiente sucessional para este mesmo período de 
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precipitação (Figura 8D). Apenas na classe de 0-4 anos foi verificada uma leve queda no 

percentual de NO3
-
 na composição da seiva do xilema para o período seco (Figura 16), o que 

também corrobora com os teores de NO3
-
 na seiva do xilema de L. procera verificados neste 

estudo para este período de menor precipitação (Figura 5D). 

 

 

Figura 16: Proporção de N transportados como aminoácidos, nitrato e amônio pela seiva do xilema de Laetia 

procera estabelecida em áreas de sucessão secundária nas diferentes classes de idades de abandono de pastagens, 

em dois períodos de precipitação. ASP = Aspartato; GLU = Glutamato; ASN = Asparagina; GLN = Glutamina; 

ARG = Arginina; NO3
-
= Nitrato; NH4

+
= Amônio e Outros= Outros aminoácidos. 

 

Percentagens referentes às quantidades de NH4
+
 e dos outros aminoácidos analisados 

(ASP, GLU e outros aminoácidos) se apresentaram similares entre as espécies, entre as 

classes de idade de abandono e entre os períodos de precipitação analisados (Figura 11, 12, 

13, 14, 15 e 16). 
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6.6.2. Percentagem de amidas e aminas transportadas pela seiva do xilema 

As informações contidas na figura 17 foram ajustadas de acordo com a proporção de N 

presenta em cada aminoácido separados por HPLC. As aminas correspondem à soma das 

percentagens de dois aminoácidos (ASP + GLU), bem como de suas amidas (ASN + GLN). 

Os valores estão em percentagem (%) de µmol de N por molécula. 

Durante a análise dos dados verificou-se que os teores destes quatro aminoácidos 

apresentavam algumas tendências importantes do ponto de vista fisiológico. Como já 

mencionado, as aminas (ASP e GLU) e as suas amidas (ASN e GLN) são as principais formas 

de N orgânico encontradas na seiva do xilema (Rosnick-Shimmel, 1985; Lohaus et al., 1994). 

De maneira geral, o transporte de amidas foi superior quando comparado ao transporte 

de aminas na seiva do xilema das cinco espécies sucessionais estudadas, com destaque para V. 

cayennensis que transportou maiores quantidades de amidas com 73% no período seco, ao 

lado de L. procera e G. glabra com 68,7 e 69,5%, respectivamente, para este mesmo período 

(Figura 17). 

 

Figura 17: Proporção de aminas (GLU e ASP) e amidas (GLN e ASN) transportadas pela seiva do xilema em 

cinco espécies da sucessão secundária em dois períodos de precipitação. 
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Com exceção de V. japurensis, no período chuvoso verificou-se um aumento no 

transporte de aminas para todas as espécies, com destaque para V. cayennensis e L. procera 

que investiram consideravelmente no transporte de aminas, enquanto que B. dichotoma e G. 

glabra apresentaram um discreto aumento (Figura 17). 

Do ponto de vista nutricional, esses resultados demonstram que as espécies investem 

no transporte de amidas (ASN e GLN) no período seco, o que é interessante, pois transportam 

mais N para as mesmas quantidades de carbono por molécula, ou seja, ASN e GLN possuem 

dois nitrogênios em sua fórmula estrutural, com respectivas relações N:C de (2:4 e 2:5), 

enquanto que ASP e GLU transportam (1:4 e 1:5), respectivamente, sendo que a quantidade 

de carbono é a mesma (Sieciechowicz et al., 1988; Taiz e Zeiger, 2009).  

Segundo Lea et al., 2007, as aminas são compostos nitrogenados bastante eficientes na 

ligação do metabolismo do carbono e nitrogênio. De fato, Silva (2009), trabalhando com as 

mesmas espécies na mesma área de estudo do presente trabalho, verificou aumento das taxas 

fotossintéticas para o período de maior precipitação. Desta maneira, o incremento no 

transporte de aminas observado para as espécies no período chuvoso indica que as espécies 

estudadas transportam N na forma de GLU e ASP (Figura 17). No entanto, no período seco, 

com taxas fotossintéticas mais baixas, observada por Silva (2009), as espécies economizam 

carbono e transportam mais N na forma de GLN e ASN para a mesma quantidade de carbono 

(Figura 17), o que indica que os fatores que influenciam a fotossíntese devem de alguma 

forma, alterar a preferência do transporte em função da otimização do uso de carbono. Por 

exemplo, a redução na assimilação do carbono (C) reduz a quantidade de substrato disponível 

para o processo de respiração e provoca redução na obtenção de N. Desta forma, ASN e GLN 

tem sido utilizadas para ligar o metabolismo do C e do N (Lea et al., 2007). 

 

6.7. Pigmentos cloroplastídicos 

 Em organismos vegetais, a fotossíntese ocupa uma posição central no metabolismo, 

fornecendo uma ligação entre os processos internos da planta e o ambiente externo. Sendo 

assim, as plantas respondem às mudanças nas condições de luz e na composição dos 

pigmentos cloroplastídicos, o que afeta as propriedades fotossintéticas e, consequêntemente, o 

acúmulo de biomassa das espécies (Morais et al., 2007). 

 As clorofilas são essenciais para a transformação da energia luminosa em energia 

química e por essa razão, são estreitamente relacionadas com a eficiência fotossintética das 

plantas, e consequentemente, ao seu crescimento e estabelecimento em diferentes ambientes 
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de luz, água e nutrientes (Chappelle e Kim, 1992; Marenco e Lopes, 2009). Presentes nos 

organimos vegetais superiores, sob a forma de clorofilas a e b, são constantementes 

sintetizadas e degradadas devido a processos internos e/ou externos. Entre os fatores externos, 

os nutrientes se destacam especialmente o N por integrarem a estrutura molecular das 

clorofilas ou em alguma etapa das reações que levam a síntese desses e de outros pigmentos 

(Chappelle e Kim, 1992; Tateno e Kawaguchi, 2002; Nicodemus et al., 2008). 

 Neste trabalho, verificou-se que no período chuvoso, maior conteúdo de clorofilas 

(Chl a, Chl b e Chl total) foi encontrado em todas as espécies quando comparado ao período 

seco (Tabela 12). V. japurensis se destacou entre as espécies estudadas apresentando 

aproximadamente 61% de incremento nos teores de Chl a. Do mesmo modo, V. cayennensis, 

B. dichotoma e G. glabra também apresentaram aumento nas concentrações deste pigmento, 

de 34, 34 e 26% respectivamente, embora não tão pronunciados quanto aos observado para V. 

japurensis. Por outro lado, L. procera não apresentou diferenças entre os períodos de 

precipitação quanto aos conteúdos de Chl a (Tabela 12). Para as análises referentes às 

concentrações de Chl b, verificou-se que L. procera juntamente com V. cayennensis não 

apresentaram diferenças entre os dois períodos de precipitação. Em V. japurensis, B. 

dichotoma e G. glabra foram observados aumentos de 48, 26 e 18%, respectivamente, no 

conteúdo de Chl b em suas folhas para o período de maior precipitação (Tabela 12). Desta 

forma, a soma desses dois pigmentos (Chl a + Chl b) resultou em incremento nos teores de 

Chl total em todas as espécies, exceto em L. procera que não apresentou diferenças entre os 

dois períodos analisados (Tabela 12).  

Esses resultados indicam que a disponibilidade de água reduzida para as plantas no 

período seco, pode estar causando distúrbio nas membranas dos tilacóides, diminuindo o 

conteúdo destes pigmentos (Tuba et al., 1993). Por outro lado, condições de irradiância mais 

amenas, devido a maior nebulosidade pode contribuir para maior grau de degradação das 

moléculas de clorofila. 

Para a comparação entre as espécies aqui estudadas, L. procera obteve as maiores 

concentrações destes pigmentos cloroplastídicos em ambos os períodos de precipitação, onde 

os teores de Chl total dessa espécie oscilaram de 2,5 a 2,8 µmol g
-1

 (período seco) e 2,4 a 3,9 

µmol g
-1

 (período chuvoso), seguida de B. dichotoma e G. glabra. As menores concentrações 

de Chl total foram observadas para V. japurensis que exibiram valores de 0,7 a 1,7 µmol g
-1

 

(período seco) e 1,4 a 2,1 µmol g
-1

 (período chuvoso) (Tabela 12).  
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Tabela 12: Pigmentos cloroplastídicos, clorofila a (Chl a), clorofila b (Chl b) e clorofila total (Chl a + b) de 

folhas de cinco espécies da sucessão secundária nas diferentes classes de abandono de pastagem, em dois 

períodos de precipitação. 

Período Idade (anos) Vj Vc Bd Lp Gg 

 
  Chl a (µmol g-1) 

Seco 

0 a 4 Aab 0,704 ± 0,176 B Aa 0,950 ± 0,120 A Ab 0,671 ± 0,175 B Aa 1,804 ± 0,583 A Aa 1,674 ± 0,980 A 

8 a 12 Ca 1,218 ± 0,174 A BCa 1,019 ± 0,273 A ABa 1,287 ± 0,265 A Aa 2,063 ± 0,317 A ABCa 1,523 ± 0,160 A 

14 a 16 Bb 0,544 ± 0,253 B Aa 1,318 ± 0,149 A Aab 1,119 ± 0,465 B Aa 2,072 ± 0,618 A Aa 1,868 ± 0,290 B 

18 a 20 Bab 0,797 ± 0,116 B ABa 1,276 ± 0,266 B ABab 1,130 ± 0,370 A Aa 1,838 ± 0,429 A ABa 2,061 ± 0,534 B 

Chuvoso 

0 a 4 Aa 1,025 ± 0,290 A Aa 1,554 ± 0,386 A Aa 1,204 ± 0,312 A Aa 1,890 ± 0,442 A Ac 1,510 ± 0,286 A 

8 a 12 Ba 1,176 ± 0,210 A ABa 1,379 ± 0,243 A Aa 1,289 ± 0,305 A Aa 2,348 ± 0,677 A Abc 2,028 ± 0,659 A 

14 a 16 Ba 1,540 ± 0,417 A ABa 1,534 ± 0,226 A ABa 1,534 ± 0,293 A ABa 2,771 ± 0,804 A Aa 2,809 ± 0,700 A 

18 a 20 Ba 1,522 ± 0,268 A ABa 1,662 ± 0,374 A ABa 1,614 ± 0,506 A Aa 2,277 ± 0,595 A Aab 2,684 ± 0,164 A 

    Chl b (µmol g-1) 

Seco 

0 a 4 Aab 0,299 ± 0,103 A Aa 0,329 ± 0,028 A Ab 0,255 ± 0,040 B Aa 0,802 ± 0,466 A Aa 0,573 ± 0,384 A 

8 a 12 Ba 0,481 ± 0,128 A Ba 0,377 ± 0,064 A Aa 0,595 ± 0,166 A ABa 0,726 ± 0,100 A ABa 0,646 ± 0,255 A 

14 a 16 Bb 0,203 ± 0,052 B Aa 0,447 ± 0,084 A Ab 0,429 ± 0,190 B Aa 0,736 ± 0,220 A Aa 0,653 ± 0,127 B 

18 a 20 Bab 0,271 ± 0,061 B ABa 0,429 ± 0,124 A ABb 0,400 ± 0,150 A Aa 0,642 ± 0,143 A Aa 0,715 ± 0,188 A 

Chuvoso 

0 a 4 Aa 0,363 ± 0,087 A Aa 0,353 ± 0,118 A Aa 0,473 ± 0,092 A Aa 0,549 ± 0,200 A Ac 0,487 ± 0,113 A 

8 a 12 Ba 0,402 ± 0,039 A ABa 0,544 ± 0,138 A Aa 0,472 ± 0,125 A ABa 0,824 ± 0,338 A ABbc 0,663 ± 0,256 A 

14 a 16 Aa 0,586 ± 0,191 A Aa 0,652 ± 0,283 A Aa 0,558 ± 0,130 A Aa 1,163 ± 0,632 A Aa 1,023 ± 0,309 A 

18 a 20 Ba 0,505 ± 0,099 A ABa 0,505 ± 0,147 A ABa 0,619 ± 0,245 A ABa 0,797 ± 0,240 A Aab 0,883 ± 0,026 A 

 
  Chl a + b (µmol g-1) 

Seco 

0 a 4 Aab 1,003 ± 0,131 B Aa 1,279 ± 0,129 A Ab 0,926 ± 0,189 B Aa 2,606 ± 0,914 A Aa 2,247 ± 1,365 A 

8 a 12 Ba 1,699 ± 0,272 A Ba 1,396 ± 0,312 A Aa 1,882 ± 0,402 A Aa 2,789 ± 0,415 A ABa 2,169 ± 0,340 A 

14 a 16 Bb 0,747 ± 0,299 B Aa 1,765 ± 0,218 B Aab 1,548 ± 0,651 B Aa 2,808 ± 0,836 A Aa 2,521 ± 0,413 B 

18 a 20 Bab 1,068 ± 0,176 B ABa 1,705 ± 0,389 B Aab 1,530 ± 0,511 A Aa 2,479 ± 0,570 A ABa 2,776 ± 0,717 B 

Chuvoso 

0 a 4 Aa 1,389 ± 0,368 A Aa 1,906 ± 0,421 A Aa 1,676 ± 0,401 A Aa 2,439 ± 0,610 A Ac 1,997 ± 0,391 A 

8 a 12 Ba 1,578 ± 0,241 A ABa 1,922 ± 0,270 A Aa 1,761 ± 0,429 A Aa 3,172 ± 1,014 A Abc 2,691 ± 0,914 A 

14 a 16 Ba 2,125 ± 0,600 A ABa 2,186 ± 0,429 A ABa 2,093 ± 0,420 A ABa 3,933 ± 1,424 A Aa 3,831 ± 1,010 A 

18 a 20 Ba 2,027 ± 0,358 A ABa 2,168 ± 0,520 A ABa 2,233 ± 0,749 A Aa 3,074 ± 0,834 A Aab 3,567 ± 0,179 A 

Obs.: Vj = Vismia japurensis; Vc = Vismia cayennensis;  Bd = Bellucia dichotoma; Lp = Laetia procera; e Gg = 

Goupia glabra. Os valores são médias ± desvio padrão (n=5). Médias seguidas da mesma letra à esquerda, 

maiúscula para espécie e minúscula para classe de idade; e maiúscula à direita para o período de precipitação, 

não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey à probabilidade de 5%. 

 

 Os valores aqui encontrados foram considerados um pouco abaixo dos verificados por 

Morais et al. (2007), que trabalhando com três espécies arbóreas da Amazônia (Bertholletia 

excelsa, Carapa guianensis e Dipterix odorata) encontraram por volta de 3 a 4,5 µmol g
-1

 no 
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conteúdo de Chl total. Estes mesmos autores, também verificaram aumento nos conteúdos dos 

pigmentos cloroplastídicos (Chl a, Chl b e Chl total) para D. odorata no período de maior 

precipitação, corroborando com as diferenças entre os períodos de precipitação verificados 

para maioria das espécies neste trabalho. 

Em pesquisa com B. excelsa submetida a três tratamentos de adubação na Amazônia, 

foram encontradas concentrações de pigmentos cloroplastídicos semelhantes aos verificados 

pelas espécies estudadas na presente dissertação. Os valores observados foram da ordem de 1 

e 2 µmol g
-1

 para o conteúdo de Chl a e de 2,5 e 4,5 µmol g
-1

 no conteúdo de Chl total. 

Diferentemente, os teores de Chl b encontrados por estes autores foram considerados altos 

(1,5 a 2,8 µmol g
-1

) aos verificados por este trabalho (Ferreira et al., 2009). 

 Corroborando com os resultados verificados neste trabalho, Gonçalves et al. (2001) 

trabalhando com duas espécies arbóreas da região amazônica (Swietenia macrophylla e 

Dipterix odorata) em dois ambientes de luz verificaram para os teores de Chl total valores de 

1,78 e 3,15 µmol g
-1

 para S. macrophyla e de 2,45 e 3,93 µmol g
-1

 para D. odorata. Para os 

conteúdos de Chl a e b, os valores também foram considerados semelhantes aos verificados 

pelas cinco espécies estudadas (Tabela 12). 

V. japurensis e B. dichotoma apresentaram diferenças entre as classes de idades de 

abandono no período seco, onde as concentrações de clorofila a (Chl a), clorofila b (Chl b) e 

clorofila total (Chl a+b) foram maiores na classe de idade de 8-12 anos exibindo uma 

diminuição ao longo do processo sucessional (Tabela 12). No período chuvoso, G. glabra foi 

à única que obteve diferenças no conteúdo de pigmentos cloroplastídicos (Chl a, Chl b e Chl 

total) entre as classes de idades apresentando os maiores valores para as classes mais 

avançadas no processo de regeneração (Tabela 12). 

À medida que as capoeiras avançam no processo de regeneração, inevitavelmente 

ocorre diminuição da disponibilidade de luz, fato este que pode causar alterações nos teores 

de pigmentos fotossintetizantes (Gonçalves et al., 2001). Mudanças na razão Chl a/b pode ser 

considerada como uma adaptação às alterações das condições de luz. Uma proporção 

crescente de Chl a/b em alta irradiância favorece o aumento de unidades do fotossistema II 

(PSII) e a eficiência de conversão de energia (Walters, 2005), investindo mais em proteínas 

ligadas a Rubisco e ao transporte de elétrons (Hikosaka e Terashima, 1995). Em áreas 

desmatadas na região Amazônica, espécies de sucessão inicial (pioneiras) apresentam maior 

tolerância a novas condições ambientais devido à plasticidade fisiológica, e por outro lado, em 
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espécies sucessionais tardias as taxas de mortalidade são mais elevadas e o crescimento torna-

se reduzido (Gonçalves et al., 2001). 

Para verificar o efeito do aumento das idades das capoeiras sobre o balanço das 

clorofilas a e b, foram realizadas regressões simples, onde se observou que apenas V. 

cayennensis apresentou redução da razão Chl a/b (22%) ao longo do gradiente sucessional 

para o período chuvoso (Figura 18B). Resultado esperado, visto que plantas estabelecidas em 

ambientes com menor disponibilidade de luz tendem a exibir um incremento nos teores de 

Chl b resultando em uma redução da razão Chl a/b (Morais et al., 2007). Em situações de 

baixa densidade de fluxo de fótons fotossinteticamente ativos ou baixas intensidades 

luminosas, o aumento de Chl b garante uma eficiência maior na absorção de energia 

permitindo captura em comprimentos de onda diferentes (Engel e Poggiani, 1991; Lüttge, 

1997; Gonçalves et al., 2001; Morais et al., 2007).  

Segundo Mendes et al. (2001), o incremento nos teores de Chl b resulta em 

diminuição da razão Chl a/b em plantas que crescem em ambientes sombreados. Portanto, as 

condições de crescimento e os fatores ambientais podem afetar essa razão, onde plantas de sol 

ou expostas a condições de alta luminosidade apresentam razões de 3,2 a 4,0 enquanto que em 

plantas de sombra as razões variam de 2,5 a 2,9 (Lichtenthaler, 1987), embora as demais 

espécies estudadas não tenham apresentado diminuição dessa razão (Figura 18). Resultado 

inesperado, visto que à medida que as capoeiras avançam no processo de regeneração, as 

condições de luminosidade são fortemente alteradas. 
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Figura 18: Razão (Chl a/Chl b) de uma cronossequência de capoeiras com idades variando de 1-19 anos de 

abandono de pastagem, nos períodos seco e chuvoso. Espécies: A = Vismia japurensis; B = Vismia cayennensis; 

C = Bellucia dichotoma; D = Laetia procera e E = Goupia glabra. 

 

 



86 
 

7. CONCLUSÕES 

 

Os teores de nitrogênio mineral do solo (NO3
-
 e NH4

+
) aumentaram em função do 

aumento da idade de abandono de áreas utilizadas para pastagens. 

O período de precipitação influenciou no processo de mineralização e, 

consequentemente, na forma de nitrogênio disponível nos solos, uma vez que os teores de 

NO3
-
 foram superiores no período chuvoso em relação ao período seco, sendo verificado 

resultado inverso para os teores de NH4
+
. 

O nitrogênio na forma de compostos orgânicos é uma forma importante para a 

nutrição das plantas da floresta amazônica, pois os teores de aminoácidos encontrados nos 

solos foram relativamente altos sendo superior aos teores de N na forma mineral (NO3
-
 e 

NH4
+
). 

A atividade da enzima redutase do nitrato foi superior nas folhas de L. procera e o 

transporte de asparagina pelo xilema indica que a atividade desta enzima é bastante 

pronunciada no sistema radicular, o que não foi verificado para as demais espécies. 

As espécies exibiram características diferenciadas quanto à utilização do nitrogênio: 

A espécie V. japurensis exibiu os maiores teores de NO3
-
 nas folhas, mas apresentou 

baixa atividade de redução para este nutriente, o que indica que a estratégia desta espécie está 

ligada ao acúmulo de N na forma inorgânica nas folhas. 

A espécie B. dichotoma possui maior capacidade de transporte do N para a parte aérea, 

visto que apresentou maiores conteúdos de nitrogênio inorgânico (NO3
-
 e NH4

+
) na seiva do 

xilema quando comparado às outras espécies estudadas, bem como também exibiu maiores 

valores de aminoácidos solúveis totais em suas folhas.  

A espécie L. procera possui maior eficiência em investir na síntese de biomoléculas 

orgânicas (alto teor de N) relacionadas ao processo fotossintético por apresentar maiores 

conteúdos de pigmentos cloroplastídicos. 

O transporte das aminas, glutamato e aspartato e de suas amidas, glutamina e 

asparagina prevaleceram em todas as espécies estudadas, mas o aminoácido arginina foi 

encontrado em quantidades bastante relevantes, o que deve estar associado a alguma 

estratégia ligada à absorção do aminoácido pelas raízes ou de retranslocação de nitrogênio 

através da planta.  

O período de precipitação influenciou o transporte de aminas e amidas, o que indica 

que os fatores que influenciam a fotossíntese devem de alguma forma, alterar a preferência do 

transporte em função da otimização no uso do carbono. 
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Anexo 1: Cromatograma de aminoácidos solúveis totais (AA-totais) do solo, profundidade de 0-10 cm, no ponto 

amostral nº 498. 
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Anexo 2: Cromatograma de aminoácidos solúveis totais (AA-totais) do solo, profundidade de 10-20 cm, no 

ponto amostral nº 498. 
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Anexo 3: Cromatograma de aminoácidos solúveis totais (AA-totais) do solo, profundidade de 10-20 cm, no 

ponto amostral nº 395. 

 

 

 
 

 

 

 

 


