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DINÂMICA DE NITROGÊNIO EM MICROBACIAS EM REMANESCENTES DE
MATA ATLÂNTICA (ITACARÉ-URUÇUCA/BA)
RESUMO
A ciclagem do nitrogênio (N) representa um parâmetro fundamental para
determinar a produtividade e a qualidade das águas em bacias de drenagem.
Pequenos riachos refletem rapidamente as alterações sofridas no ambiente
possibilitando verificar possíveis alterações no seu entorno. O objetivo deste
trabalho foi avaliar aspectos da ciclagem do nitrogênio relacionando os processos de
mineralização e nitrificação, concentrações de N no solo e na água em bacias de
micro escala pertencentes a Bacia do Rio Tijuípe e Tijuipinho localizada no Parque
Estadual da Serra do Conduru e na APA Itacaré - Serra Grande, Bahia-Brasil de
forma a determinar os padrões naturais deste nutriente para a região. Foram
selecionadas cinco bacias de micro escala localizadas no rio Tijuípe (T1, T2, T3 e
T4) e Tijuipinho (J1). As amostras de água foram coletadas mensalmente (agosto
2010 - agosto 2011) para determinar os fluxos de N nos corpos d’água e as
amostras de solo foram coletadas trimestralmente em duas microbacias para
determinar as taxas de mineralização e nitrificação líquida. As concentrações de
NO3-, NO2- e NH4+ nas amostras de água foram analisadas por cromatografia iônica
e o N orgânico dissolvido (NOD) por espectrofotometria. Os processos de
mineralização e nitrificação no solo foram determinados por método de incubação
em laboratório e as concentrações de NO3- e NH4+ foram determinadas por
espectrofotometria. Nos corpos d’água os fluxos e concentrações de N inorgânico
dissolvido (NID) foram superiores ou similares ao NOD na maioria das bacias, sendo
o NO3- a forma predominante. Os maiores fluxos de N foram registrados nos meses
de máximas pluviométricas, sugerindo maior entrada de N nos corpos d’água
através do escoamento superficial. No solo o N-NH4+ foi superior ao N-NO3- e a
mineralização e nitrificação líquida de N foram similares a outros sistemas tropicais e
não foi registrado diferenças entre as profundidades 0-5 e 5-10 cm do solo. Assim
concluímos que T1 e T2 apresentaram uma maior disponibilidade de N em relação a
J1 sugerindo diferenças na sucessão ecológica das formações vegetais.

Palavras chaves: Nitrogênio, Mineralização, Nitrificação, Solo, Água, Mata Atlântica,
Bacias Hidrográficas.
DYNAMICS OF NITROGEN IN THE SMALL BASINS TROPICAL FOREST
(ITACARÉ-URUÇUCA/BA)

ABSTRACT
The nitrogen (N) cycle represents an important parameter to determine the
productivity and quality of water in watersheds. Small streams could reflect relatively
rapid the changes that occurs in their surroundings. Therefore the aim of this study
was to evaluate aspects of nitrogen cycle such as net mineralization and nitrification
rates and their concentrations in soil and water in small streams in Tijuípe Ríver
Basin at the Serra do Conduru State Park and APA Itacaré - Serra Grande, Bahia,
Brazil and trying to determine the natural patterns for this region. The climate is hot
and humid without a dry season. The annual average temperature reaches 24 ° C
and the annual rainfall is around 1300 mm. The vegetation is characterized by
Submontane Ombrophilus Dense Forest in different regeneration states. Soils are
characterized by Red Yellow Latosols. It was selected 5 small watersheds located in
Tijuipe and Tijuipinho rivers. Water samples were collected monthly in this 5
watersheds (August 2010 - August 2011) and soil samples were collected quarterly
at two watersheds to determine net mineralization and nitrification rates. The NO3-,
NO2- and NH4+ concentrations in water samples were analyzed by ion
chromatography and dissolved organic N (NOD) by spectrophotometry method. Net
mineralization and nitrification were determined using the laboratory incubation
according Piccollo et al. (1994) modified. The concentration of dissolved inorganic
nitrogen (DIN) in water bodies was higher or similar to the NOD in almost all sites
and NO3- was the predominant form. Soil N-NH4+ was higher than the N- NO3- and
the net N mineralization and nitrification were similar to other tropical systems and no
differences were recorded between depths 0-5 and 5-10 cm soil. The highest N
fluxes were observed in the months with higher precipitation, suggesting a greater N
input to water bodies through runoff. Spatial differences in N flux between Tijuipe and
Tijuipinho River suggests differences in successional stages of vegetation.

Keywords: Nitrogen, Mineralization, nitrification, Soil, Water, Atlantic Forest,
Watershed.
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1 INTRODUÇÃO
Compreender o funcionamento biogeoquímico dos ecossistemas florestais e
as alterações dos sistemas aquáticos tem sido foco de pesquisas a décadas. Com a
expansão da população humana a introdução de nitrogênio (N) nos ecossistemas e
a utilização dos recursos naturais tem aumentado significativamente (BERNOT;
DODDS, 2005) e o impacto das atividades humanas tem provocado alterações na
dinâmica dos nutrientes de sistemas terrestres e aquáticos. No Brasil a fixação
biológica ainda é a principal fonte de N, mas os aportes antropogênicos já são
praticamente equivalentes (FILOSO et al., 2006). Portanto, conhecer a dinâmica do
nitrogênio em bacias de drenagem é essencial para mitigar os efeitos das atividades
humanas (BERNOT; DODDS 2005).
As bacias de drenagem desempenham um importante papel nos ciclos
biogeoquimicos de elementos ecologicamente importantes como o nitrogênio. A
química da água e a exportação de nutrientes em riachos são determinados por
interações entre processos hidrológicos e biogeoquímicos que ocorrem na bacia e
no interior dos canais de fluxo (GALLOWAY et al., 2003; PETERSON et al., 2001;
VINK et al., 2007). A partir dos estudos em bacias de micro escala podemos verificar
possíveis alterações no seu entorno, pois estas refletem rapidamente em seus
corpos d’água as alterações sofridas (BORMANM; LIKENS, 1979; CAMPBELL et al.,
2004; CHURCH, 1997; LIKENS; BORMANM, 1995).
O importante papel do nitrogênio no controle da produção primária líquida e
conseqüentemente na capacidade produtiva dos ecossistemas, além da influencia
dos

seus

processos

(fixação,

mineralização,

imobilização,

nitrificação

e

desnitrificação) na demanda de suas diferentes formas nos ecossistemas terrestres
e aquáticos tornam o nitrogênio um elemento indicador no monitoramento desses
ecossistemas, sendo de fundamental importância na gestão da saúde e
produtividade desses ecossistemas (ROBERTSON; GROFFMAN, 2007).
A maioria dos estudos relacionados à dinâmica de N

em ecossistemas

terrestres e aquáticos tem sido realizados em regiões temperadas, especialmente
em áreas alteradas biogeoquimicamente (HEDIN et al., 1995; PERAKIS; HEDIN,
2002), onde a fixação biológica e industrial de N2 inerte tem superado as históricas
taxas de desnitrificação e tornando os ecossistemas mais conservadores na
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remoção de N, sendo esta a principal razão para considerar o N um grande poluente
da atualidade (GALLOWAY et al., 2003).
Bacias hidrográficas pristinas ou minimamente impactadas estão se tornando
cada vez mais escassas, devido as diversas interferências humana que tem alterado
o equilibrio destes ecossistemas. Estudos nestas áreas são de fundamental
importância para fornecer informações básicas, gerando dados sobre os padrões
naturais da ciclagem do nitrogênio. Estas informações podem possibilitar a
comparação com regiões onde a ciclagem de N encontra-se alterada buscando
mitigar os efeitos das atividades humanas nestes ecossitemas. Da mesma forma,
estudos em bacias de

regioes tropicais são importantes pois, segundo estudos

realizados, diferem do padrão encontrado nas regiões temperadas e apresentam
uma lacuna na literatura sobre vários aspectos na dinâmica de N.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 A biogeoquímia do nitrogênio (N) nos ecossistemas
O nitrogênio é fundamental para a sobrevivência de todas as formas de vida
(GRUBER; GALLOWAY, 2008). No entanto, grande parte deste elemento encontrase em sua forma molecular (N2) inerte na atmosfera, e desta forma, não disponível
biologicamente para a grande maioria dos seres vivos (VITOUSEK; MATSON,1988).
O suprimento de N biologicamente disponível nos ecossistemas limita a produção
primária (GRUBER; GALLOWAY et al., 2008; VITOUSEK; MATSON, 1988) e
controla a estrutura trófica, sendo um elemento chave no controle da composição de
espécies, na diversidade, na dinâmica e no funcionamento de muitos sistemas
terrestres, dulcicolas e marinhos (VITOUSEK et al., 1997).
Em ambientes aquáticos o nitrogênio pode ser encontrado sob várias formas nitrato (NO3-), nitrito (NO2-), amônia (NH3), íons amônio (NH4+), óxido nitroso (N2O),
nitrogênio molecular (N2), nitrogênio orgânico dissolvido (NOD) e particulado (NOP).
O nitrogênio orgânico é constituído por diversos compostos nitrogenados (detritos de
bactérias, fitoplâncton e zooplancton, moléculas de peptídeos, purinas, aminas,
aminoácidos e etc.) (ESTEVES, 1998), sendo que a diferença entre as frações
particulada e dissolvida é operacional e definida pelo tamanho das partículas (NEFF
et al., 2002). O nitrogênio inorgânico dissolvido (NID) consiste no somatório dos íons
amônio (NH4+), nitrato (NO3-) e nitrito (NO2-), entretando o nitrito em ambientes
oxigenados ocorre em baixas concentrações, sendo praticamente nula sua
contribuição nesses casos (LEWIS et al., 1999).
O NO3- e o NH4+ representam as principais fontes de nitrogênio para os
produtores primários. De um modo geral, há um equilíbrio dinâmico entre as
concentrações dos íons NH4+ e NO3- as quais são controladas pelos aportes de N da
bacia de drenagem e por processos que ocorrem nos corpos d’água. As
concentrações de NH4+ nos corpos d’água são geralmente inferiores às de NO3devido aos maiores aportes de NO3- e à maior rapidez de remoção do
NH4+(PETERSON et al., 2001).
A ciclagem biogeoquímica do N compreende os processos que removem,
adicionam e transformam o N no ecossistema. Os processos naturais de entrada de
N no sistema terrestre são representados pela fixação biológica de N e a deposição
atmosférica. Os processos de saída de N do sistema compreendem a denitrificação,
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lixiviação, escoamento superficial e sua consequente saída pelos corpos d’água. A
lixiviação e a deposição atmosférica representam as principais fontes de entrada de
N em ecossistemas aquáticos continentais e têm contribuído com um aumento
significativo na produtividade e eutrofização desses sistemas (Figura 1) (LITTLE et
al., 2008).
Os processos que transformam o N nos sistemas aquáticos compreendem: a
fixação biológica que torna o N2 disponível a biota; a mineralização que a partir da
matéria orgânica morta disponibiliza o NH4+ no sistema, podendo este ser assimilado
pelos organismos ou convertido à NO3- por nitrificação; o nitrogênio quando
assimilado pela biota na forma de NO3- ou NO2- estes são reduzidos a NH4+ por um
processo chamado redução assimilatória do nitrato ou nitrito; o NO3- em
concentrações mais baixas de oxigênio pode ser reduzido a NO2- e retornar a forma
de N2 através dos processos de denitrificação ou anammox (oxidação anaeróbia do
NH4+ para N2); ou ainda a partir da redução dissimilatória do nitrato e nitrito, o
amônio é produzido por amonificação (Figura 1) (ESTEVES, 2011; LIKENS, 2010).
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Água do córrego

Fixação Biológica

Cianobactérias
Algas
bentônicas
+
Bactérias

NH4+
Assimilação

Água de fundo e sedimento NOD

NH4+
NO3-

Importação
Montante

NO3-

NOD

Exportação a
jusante

NH4+ NO3-

NO3NO2Excreção
NH4+

M. O. Morta
particulada
+
Bactérias
associadas

Denitrificação
Amonificação
NO3-

NO2-

NO3NH4+

NO2-

Anammox

N2
NO3-

Figura 1 - Ciclo do nitrogênio (N) em ecossistemas aquáticos.
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O volume de água drenada, a velocidade do fluxo e a capacidade redutora da
bacia de drenagem influenciam na forma química nas quais os nutrientes entram no
rio, além das características físicas do solo e a topografia do terreno que interagem
com a chuva, determinando as vias de entrada dos nutrientes durante a precipitação
(MCCLAIN; ELSEENBER, 2001).
Os processos biogeoquímicos que ocorrem no solo refletem a disponibilidade
de N dentro do ecossistema. Algumas plantas como as leguminosas e
espécies vegetais

outras

associadas com microorganismos como bactérias do gênero

Rhizobium fixam o N2, enquanto a grande maioria dos vegetais dependem da ação
de microorganismos heterotróficos (fungos e bactérias). A disponibilidade de N para
as plantas é limitada pela mineralização e nitrificação da matéria orgânica do solo.
Pela mineralização, as formas orgânicas de N são convertidas em NH4+, enquanto a
nitrificação realizada pelas bactérias do gênero Nitrosomonas e Nitrobacter
disponibilizam o NO3- a partir da oxidação do NH4+ (MOREIRA; SIQUEIRA, 2002;
NARDOTO; BUSTAMANTE, 2003).
Os processos de mineralização e imobilização depende principalmente dos
teores relativos de carbono (C), nitrogênio (N), enxofre (S) e fósforo (P) da matéria
orgânica e das atividades microbianas, as quais estão associadas às condições
ambientais como: temperatura, umidade, aeração e pH da solução do solo
(SCHLESINGER, 1997). A mineralização do N corresponde a conversão do N
orgânico para as formas inorgânicas enquanto a imobilização corresponde ao
processo inverso, a absorção ou assimilação de formas inorgânicas de N por
micróbios e outros heterótrofos do solo (ROBERTSON; GROFFMAN, 2007). Os dois
processos descritos acima (mineralização e imobilização), na realidade ocorrem
simultaneamente e a razão C:N e a demanda biológica poderá determinar a
prevalência de um dos processos no solo.

MINERALIZAÇÃO
N-orgânico

N-mineral
IMOBILIZAÇÃO
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Para compreender o resultado desses processos, em pequena escala, que
ocorrem simultaneamente na natureza é importante destacar a diferença entre a
mineralização e a imobilização bruta e líquida. A mineralização bruta de N
corresponde à quantidade total de N solúvel produzida pelos microorganismos do
solo e a imobilização bruta de N compreende a quantidade total de N solúvel
consumido. A mineralização líquida é o equilíbrio entre os dois. Quando a
mineralização bruta excede a imobilização bruta, o N inorgânico do solo aumenta e o
resultado observado é a mineralização líquida. Quando a imobilização bruta excede
a mineralização bruta o N orgânico no solo diminui observando-se então a
imobilização líquida (ROBERTSON; GROFFMAN, 2007). Isso ocorre quando a
demanda pela biomassa microbiana é alta e os detritos apresentam uma baixa
concentração de N provocando a diminuição da concentração de N no solo
(ROBERTSON; GROFFMAN, 2007; SCHLESINGER, 1997).
O nitrogênio presente no solo na forma orgânica e representado por
aminoácidos (R-COOHNH2) é convertido pelos organismos heterotróficos em
amônia (NH3) produzindo uma grande quantidade de ânions orgânicos (R-COO-). A
acidez natural da maioria dos solos tropicais e a disponibilidade de umidade,
favorece a ciclagem do nitrogênio não ocorrendo o acúmulo da forma NH3 devido a
reação com a água, passando para a forma amoniacal (NH4+) e liberando no
ambiente íons hidroxila (OH-), conforme esquematizado a seguir:

AMONIFICAÇÃO

R-COOHNH2 + H2O

NH3 + R-COO-

(Microorganismos heterotróficos)

NH3 + H2O

NH4+ +OH-

As bactérias nitrificantes utilizam o NH4+ proveniente do processo de
amonificação para obtenção de energia metabólica, processo chamado de
nitrificação. Esse processo é realizado em duas etapas. A primeira etapa é realizada
pelas bactérias do gênero Nitrosomonas convetendo o NH4+ ao NO2- que é utilizado
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como substrato na segunda etapa pelas bactérias do gênero Nitrobacter para a
produção de NO3-, conforme expressão a seguir:

NITRIFICAÇÃO

2 NH4+ + O2

2 NO2- + 2 H2O + 4 H+
(Bactérias gênero Nitrosomonas)

2 NO2- + O2

2 NO3(Bactérias gênero – Nitrobacter)

Os solos podem diferir não somente na quantidade e na forma de produção
de N mineralizado (NH4+ / NO3-), mas também na sua distribuição sazonal e espacial
(NARDOTO; BUSTAMANTE, 2003). O NO3- por ser um ânion não mantém troca
iônica em sedimentos e solos; é raramente adsorvido e facilmente mobilizado na
solução do solo; extremamente móvel na água e menos provavel de ser imobilizado
favorece a perda de N através da lixiviação e emissão gasosa (BERNOT; DODDS
2005; NARDOTO; BUSTAMANTE, 2003; ROBERTSON; GROFFMAN, 2007).
Entretanto o NH4+, sendo um cátion, é facilmente ligado a partículas orgânicas e
inorgânicas (matéria orgânica e argila) diminuindo a difusão e mobilidade no solo e
gerando um rápido empobrecimento de NH4+ próximo às raizes (BERNOT; DODDS,
2005; GREEN et al.,1994; NARDOTO; BUSTAMANTE, 2003; ROBERTSON;
GROFFMAN, 2007). O NO3- em solos bem drenados pode ser lixiviado até atingir
águas subterrâneas. Entretando em solos com menor capacidade de infiltração o
NO3- tende a permanecer na superfície do solo, podendo assim ser assimilado pelas
plantas, denitrificado ou transportados ao sistemas aquáticos (JORDAN et al. 1997).

2.2 O ciclo global do nitrogênio
O ciclo gobal do N tem sido alterado pelo homem que vem convertendo o N2
inerte no ambiente em formas reativas de N, no intuito de atender a demanda do
crescimento populacional. Como naturalmente não existe quantidade suficiente de N
disponível no ambiente capaz de sustentar a população humana, a produção de
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fertilizantes industriais e o cultivo de plantas fixadoras de N (soja, arroz e feijão) tem
sido os principais mecanismos envolvidos no processo de fixação e mobilização de
N, que somado a queima de combustíveis fósseis vem duplicando a taxa de
transferência de N2 atmosférico em formas biologicamente disponíveis em
ecossistemas terrestres (GALLOWAY et al., 2008; VITOUSEK et al., 1997).
O excesso de nitrogênio que entra nos ecossistemas continentais
provenientes de atividades antrópicas podem provocar o desequilíbrio nutricional
das plantas, lixiviação dos nutrientes, acidificação do solo e maior emissão de gases
do efeito estufa (N2O) (GALLOWAY, 1998). Estes problemas somados a eliminação
de esgotos em ecossistemas aquáticos têm aumentado significativamente as taxas
de N introduzido nesses sistemas podendo ocasionar a acidificação da água, hipóxia
ou anóxia, perda de biodiversidade, fertilização e consequente eutrofização global
de águas continentais, estuários e

hábitats costeiros marinhos (CARPENTER et

al., 1998; GALLOWAY, 1998; TOWNSEND et al., 2003).
Em ambientes lóticos, o aumento da taxa de entrada N pode causar
alterações na capacidade dos rios e riachos na retenção ou remoção do N devido ao
seu potencial para saturação de nitrogênio (BERNOT; DODDS, 2005). A entrada de
nitrogênio inorgânico em bacias hidrográficas relativamente intocadas está
relacionada ao nitrogênio orgânico terrestre na forma de matéria orgânica dissolvida
que é lixiviada (LEWIS 2002; PERAKIS; HEDIN, 2002) e rapidamente incorporada à
biomassa ou denitrificado (PETERSON et al., 2001). Nas águas de rios de primeira e
segunda ordem, as concentrações de nitrato e amônio tendem a ser baixas, exceto
se as águas que drenam estes rios derivem de ecossistemas terrestres saturados de
nitrogênio (GALLOWAY et al., 2003).
As hipóteses de saturação de N sugerem que o NO3- pode ser o principal
indicador das condições do nitrogênio em ecossistemas florestais (ABER et al.,
1989; ABER et al. 1998 AGREN; BOSATTA, 1988). A saturação de N tem sido
definida como uma condição que ocorre quando a disponibilidade de N inorgânico
está em excesso para a demanda biótica (ABER et al., 1989; AGREN; BOSATTA,
1988), reduzindo a capacidade do ecossistema em reter o nitrogênio, estressando o
ambiente e contribuindo para o declínio da floresta (PETERJONH et al., 1996). Isso
resulta em uma série de efeitos deletérios dentre os quais se destaca o excesso de
lixiviação de nitrato para os rios e conseqüentemente um aumento das exportações
de nitrato dos continentes para os oceanos (CAMPBELL et al., 2004; VITOUSEK et
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al., 1997) o que tem acelerado o processo de eutrofização das áreas estuarinas e
costeiras (BOYER et al., 2002; DOWNING et al., 1999).
Em ecossistemas aquáticos os estágios de saturação de nitrogênio podem
ser definidos pela quantidade e sazonalidade de NO3-, que vão desde baixo e
sazonal até alta e relativamente constante (STODDARD, 1994). As taxas de
nitrificação estão correlacionadas com as concentrações de nitrato em águas
correntes (DELAUNE et al., 1991; KEMP; DODDS 2002), indicando que tanto os
processos internos quanto os externos ao sistema podem influenciar a concentração
de N em riachos quando as concentrações de nutrientes são baixas (BERNOT;
DODDS, 2005).
Diversos estudos, realizados em regiões tropicais (DEEGAN et al., 2011;
LEWIS et al., 1999; NEILL et al., 2001; MARQUES et al., 2003; MARTINELLI et al.,
2010; SILVA et al., 2011) e temperadas (LEWIS et al., 2002; PERAKIS; HEDIN,
2002; VANDEBILT et al., 2003), demonstraram variações nas diferentes formas de N
em rios e riachos de diferentes ordens predominando em alguns casos o NID e em
outros o NOD.
A biogeoquímica de rios e riachos é determinada pelos diversos processos
que ocorrem na bacia de drenagem, podendo as características hidrológicas da
bacia, como por exemplo, o volume de água, a velocidade do fluxo e a capacidade
redutora influenciarem na concentração e na forma química nas quais os nutrientes
são encontrados nos rios (BERNOT; DODDS, 2005; CAMPBELL et al., 2004; LEWIS
et al., 2002; MCCLAIN; ELSEENBER, 2001).
As características fisico-químicas do solo associada as concentrações de N
inorgânico bem como os processos de mineralização e nitrificação do solo têm sido
considerados na literatura como fatores que influenciam nas concentrações de N
transportados aos rios e riachos (KEMP; DODDS, 2002; LUIZÃO et al., 1992; NEILL
et al., 1995; NEILL et al., 1997; NEILL et al., 2001; PICCOLO et al., 1994;
VERCHOT et al., 1999). Além disso, a cobertura vegetal e o uso da terra também
são considerados fatores que podem influenciar os processos relacionados com a
ciclagem de N nos sistemas terrestres (CAMPBELL et al., 2004; ROBERTSON;
GROFFMAN, 2007). Desta forma, o N pode apresentar distintas distribuições em
função das características de cada bacia.
Compreender as múltiplas e complexas interações dos ecossistemas
terrestres e aquáticos, bem como as interações entre a biota e o seu meio é
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fundamental para um diagnóstico e manejo ambiental adequado, buscando-se
sempre a sobrevivência das espécies componentes destes ecossistemas e à
melhoria da qualidade de vida humana. Proporcionar uma nova estabilidade
ecológica a um ecossistema aquático, mais próximo possível do seu estado natural,
pode ser considerado atualmente uma tarefa complexa e requer a participação de
especialistas de diversas áreas de estudo. Assim, ressaltamos a importância de
pesquisas sobre a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas aquáticos, pois
estas fornecem subsídios indispensáveis para as diversas formas de manejo destes
ecossistemas e de suas espécies, pois o manejo inadequado desses ecossistemas
pode trazer prejuízos de caráter irreversível, provocando uma reação negativa em
cadeia sobre outros ecossistemas (ESTEVES, 1998).
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3 OBJETIVOS
3.1 Geral

Avaliar aspectos da ciclagem do nitrogênio relacionando os processos
(mineralização e nitrificação) e concentrações de N no solo e na água em bacias
de micro escala pertencentes a remanescentes de Mata Atlântica, de forma a
determinar os padrões naturais deste nutriente para a região.

3.2 Específicos

Determinar os fluxos de nitrogênio inorgânico e orgânico dissolvido no corpo d’
água das cinco microbacias selecionadas;
Avaliar as taxas líquidas de mineralização e nitrificação nos solos;
Determinar a disponibilidade de N no solo e seu conseqüente transporte para os
corpos d’água.
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4 HIPÓTESES

Os processos de mineralização e nitrificação de N no solo influenciam as
concentrações e fluxos de N nos corpos d’água.

Maiores concentrações de nitrato determinam o padrão nas microbacias
estudadas em região de Floresta Tropical Secundária.
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5 MATERIAL E MÉTODOS
5.1 Área de estudo
Para o presente estudo foi selecionada a Bacia do Rio Tijuípe e Tijuipinho que
está inserida na região hidrográfica da área da Bacia do Leste, Sul do Estado da
Bahia. Ocupa uma área de 102,34 km², sendo composta por uma vasta rede de
drenagem de rios de diferentes ordens em áreas de proteção ambiental no Parque
Estadual da Serra do Conduru e na APA Itacaré/Serra Grande.
A APA Itacaré – Serra Grande (BA) foi criada em 1993 e está localizada entre
as coordenadas 14º16’2’’S e 39º5’18’’W e 14º30’3’’S 38º58’38’’W (BRASIL – MMA,
2004; ALVES, 2007). O Parque Estadual da Serra do Conduru (PESC) ocupa uma
área de 9.275 ha e está inserido na área da APA Itacaré –Serra Grande que
abrange os municípios de Ilhéus, Itacaré e Uruçuca.
O clima da região, conforme o sistema de classificação Köppen, é do tipo Af.
É um clima quente e úmido sem estação seca definida. A temperatura média anual
atinge em torno de 24 oC com média mensal entre 20 e 26 oC (IESB, 2005). A
precipitação pluviométrica atinge índices anuais superiores a 1.300 mm sem estação
seca definida e com umidade relativa do ar acima de 80%. Esta região apresenta,
em determinados períodos, excedentes hídricos com uma variação entre 200 a 1000
mm de um ano para outro (SÁ et al., 1982). Os dados de precipitação do município
de Itacaré foram obtidos através do site do Programa de Monitoramento Climático
em Tempo Real da Região Nordeste – Proclima. Os valores de precipitação no
município de Itacaré para o período de agosto/2010 a agosto/2011, não apresentou
período seco e chuvoso bem definidos, com máximas pluviométricas no mês de
março e abril/2011 e mínimas nos meses de setembro e outubro/2010, com índice
anual superior a 1400 mm (Figura 2).
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Figura 2 - Precipitação acumulada nos meses de agosto/2010 a agosto /2011 no município de
Itacaré. Fonte: Proclima.

A geologia é predominantemente formada por rochas pré-cambrianas que
formam o substrato cristalino local, recoberto pelos sedimentos tércio-quaternários
(BRASIL, MMA,1996).
De acordo com o mapa pedológico da área e o Plano de Manejo do PESC
(2005), 8 classes de solo foram identificados na região ( 3 Latossolos, 3 Neossolos,
1 Cambissolo e 1 Argissolo). Na área da bacia do rio Tijuípe e Tijuipinho encontramse 2 classes de latossolos 1 cambissolo e 1 neossolo.
Na APA Itacaré-Serra Grande podem ser encontrados ecossistemas como
floresta ombrófila densa em diferentes estágios de regeneração, além de áreas de
restinga e manguezal (IESB, 2002). De acordo com a Lei Federal Nº 4.77, 79% da
área é considerada Área de Proteção Permanente, mas os fragmentos de floresta
primária sofrem um forte efeito de borda, pois se observa que na sua vizinhança
predominam pastagens, rodovias, estradas e cultivos agrícolas (IESB, 2005).
A formação predominante dentro da área do PESC é a Floresta Ombrófila
Densa Submontana (IBGE, 1992). Na região, a Floresta Ombrófila Densa
Submontana caracteriza-se como uma vegetação florestal com dossel homogêneo
com cerca de 25 metros de altura, poucas árvores emergentes, muitas epífitas,
lianas de grande porte e com subosque denso (JARDIM, 2003 apud. IESB, 2005).
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5.2 Metodologia de Campo
Foram selecionadas cinco bacias de micro escala de diferentes ordens (1ª e
2ª ordem) em áreas de floresta em regeneração, todas inseridas em área de
proteção ambiental dentro dos limites da APA e/ou do PESC (Figura 3).

Figura 3 - Mapa da área de estudo (Bacia do Rio Tijuípe e Tijuipinho, Itacaré-Uruçuca) e respectivos
pontos de coleta.
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Os pontos de coleta foram identificados conforme a tabela 1. T1 e T2
correspondem às nascentes do rio Tijuípe, T3 e T4 representam um afluente do
mesmo rio e J1 compreende um afluente do rio Tijuipinho (Figura 4).

Tabela 1 - Pontos selecionados na Bacia do Rio Tijuípe e Tijuipinho correspondentes as microbacias
com suas respectivas coordenadas (UTM), área (hectare) e vazão (L/s).

Pontos

Coordenadas

Área

Vazão (min-max)

T1

0484927 W
8397773 S
0485021 W
8398176 S
0485674 W
8397504 S
0488332 W
8399152 S
0492289 W
8401012 S

16,39

0,3 - 10

84,93

1,3 - 54

14,82

0,23 - 8,9

148,82

2,43 - 94,9

36,08

0,59 - 22,9

T2
T3
T4
J1
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T2

T1

T3

T4

Figura 4 - Pontos de coleta correspondentes as microbacias selecionadas.

J1
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5.2.1. Água
5.2.1.1 Coleta
As coletas de água foram realizadas mensalmente nos cinco pontos (Figura
4) no período de agosto de 2010 a agosto de 2011. Em campo foram mensurados
os valores de temperatura, pH, condutividade, oxigênio dissolvido da água a partir
de equipamentos portáteis de campo (pH/Cond. 34 WTW). Paralelamente foram
coletadas manualmente amostras de água sub-superficiais com garrafas de
polietileno de 1L e acondicionadas em isopor para posterior filtração em laboratório.
Em laboratório, logo após a coleta, as amostras foram filtradas utilizando filtros de
fibra de vidro (porosidade 0,7 µm) previamente calcinados a 450 ºC. O filtrado foi
congelado em frascos de polietileno para a realização das análises químicas.
5.2.1.2 Análises Químicas
Os íons, NO3-, NO2-, NH4+ que compreendem o nitrogênio inorgânico
dissolvido (NID) foram analisados a partir de água filtrada em cromatografia iônica
no equipamento DIONEX ICS 1000. O Nitrogênio Orgânico Dissolvido (NOD)
também foi analisado na água filtrada. A concentração de nitrogênio dissolvido total
foi analisada por espectrofotometria após digestão da amostra com persulfato de
potássio e redução NO3- a NO2- em coluna de Cd/Cu (GRASSHOFF et al., 1983). As
formas orgânicas dissolvidas foram determinadas pela diferença das formas
inorgânicas de N (amônio, nitrito, nitrato).
Para determinar a vazão (Q) foi utilizado uma planilha de cálculo do modelo
hidrológico de Shreiber modificado, que utiliza os dados mensais de temperatura do
ar, precipitação e área da bacia. A partir dos cálculos de vazão os fluxos foram
calculados a partir da seguinte fórmula:
F= Q x C

Onde:

F= fluxo (kg ha-1 ano-1)
Q= vazão (L s-1)
C= concentração do nutriente (mg/L)
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5.2.2 Solo
Entre agosto/2010 e agosto/2011 quatro coletas de solo foram realizadas
apenas nos pontos T3 e J1, para a realização das medidas das taxas líquidas de
mineralização e nitrificação do solo. A seleção das coletas de solo nestes pontos foi
realizada em função da variação dos tipos de solos que, de acordo com o plano de
manejo da região realizado em 2005, compreendem classes distintas. O solo em J1
corresponde à classe de Latossolo Vermelho Amarelo Distroférrico típico
petroplíntico, já em T3 o solo é classificado como Latossolo Vermelho Amarelo
Distrófico típico (Figura 5).

Figura 5 - Mapa pedológico do Parque Estadual Serra do Conduru e respectivos pontos de coleta.
Fonte: IESB,2005.
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5.2.2.1 Coleta
As coletas foram realizadas nos pontos T3 e J1 no mês de outubro de 2010 e
nos meses de fevereiro, abril e agosto de 2011. Com o auxílio de um trado, nas duas
margens do rio foram realizadas as coletas de amostras compostas (n=5), sendo 5
pontos de amostragens perpendiculares ao rio em cada margem nas profundidade
0-5 e 5-10 cm da superfície do solo (Figura 6).

Figura 6 - Desenho amostral das coletas de solo em microbacias do Rio Tijuípe (T3) e Tijuipinho (J1),
Itacaré-Uruçuca/Bahia.

Em T3 a coleta ocorreu nas distâncias 0, 5, 10, 15 e 20 m de sua margem,
com exceção do último ponto a margem direita do rio a coleta foi realizada a
distância de 21m, pois a presença de uma trilha inviabilizou a coleta nos 20 m. Em
J1 na margem esquerda foi possível a realização de apenas 3 pontos (nas
distâncias 0, 5 e 10 m), devido a descaracterização da vegetação de mata para
campo. Devido a presença de rochas na margem direita do rio a coleta foi realizada
a partir dos 3 m. Assim, para cada coleta em T3 o n amostral =10 e em J1 o n= 8
para ambas as profundidades.
Em campo as amostras foram peneiradas em malha de 2 mm para a retirada
de raízes e pedras e estocadas em sacos plásticos.
5.2.2.2 Mineralização e Nitrificação Líquida
Para os experimentos de mineralização e nitrificação foi utilizado o método de
incubação de laboratório segundo Piccolo et al. (1994) modificado. A extração do
solo foi realizada com 50 mL de KCl 2N para aproximadamente 10g de solo úmido.
Estes foram acondicionados em copos descartáveis com tampas e após 24 horas
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foram filtrados em filtro Whatman 42, preservados com 0,1µM HgCl e armazenados
em frascos âmbar . O experimento foi realizado com 5 e 7 dias após a coleta.
Para a determinação da umidade do solo, no mesmo dia da coleta uma subamostra de aproximadamente 5 g foi separada e seca a 60°C até atingir peso
constante.
5.2.2.3 Análises Químicas
As concentrações do NO3-, no extrato do solo foram analisadas por
espectrofotometria a 540nm após conversão de NO3- em NO2- através de uma
coluna redutora de Cd-Cu. As concentrações de NH4+ foram analisadas por
espectrofotometria a 630 nm (GRASSHOFF et al., 1983).
Este procedimento de análise dos processos de mineralização e nitrificação
líquida em diferentes dias foi realizado apenas na primeira coleta (out/2010) para a
determinação dos picos das taxas de nitrificação e mineralização. Nas coletas
subseqüentes (fev, abr e ago/2011) as taxas foram medidas apenas no tempo zero e
no tempo cinco, onde ocorreu o pico das taxas. Para tanto, os solos foram extraídos
de acordo com o procedimento descrito acima.
Para determinação das taxas líquidas de mineralização e nitrificação do solo
foram realizados os cálculos baseados nas seguintes fórmulas:
Mineralização

(N-NH4+tn + N-NO3-tn) – (N-NH4+t0 + N-NO3-t0)

(1)

tn

Nitrificação

(N-NO3-tn - N-NO3+t0)

(2)

tn
Sendo tn correspondente ao tempo, ou seja, os dias após a coleta (5 e 7) em
que foram realizados os experimentos e t0 corresponde ao dia da coleta. A unidade
de medida utilizada no experimento foi µg. g-1 N de solo seco.
5.2.2.4 Composição Química e Granulométrica do Solo
Foram coletadas 4 amostras de solo (duas amostras em cada uma das bacias
selecionadas) na profundidade 0-10 cm para a realização das análises químicas de
pH (H2O), pH (KCl 1N), N, C, P, K, Ca, Mg, Al, H+Al, Na e granulométricas (areia,
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silte e argila total). Estas análises foram realizadas no Centro de Pesquisa do Cacau
a partir da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira – CEPLAC.
5.3 Análises Estatísticas
Para verificar se o conjunto de dados obedece a uma distribuição normal foi
aplicado o teste Kormogorov-Smirnov (p<0,05).
Para avaliação da variação espacial das variáveis físico-químicas da água
(condutividade, temperatura, pH e oxigênio dissolvido), bem como as concentrações
das diferentes formas de N (NO3-, NH4+, NOD), aplicou-se a Análise de Variância
Kruskal-Wallis, já que os dados não apresentaram distribuição normal.
Para a variação temporal nas amostras de água, assim como das
concentrações de N-NO3- e N-NH4+ e das taxas de mineralização e nitrificação nas
profundidades 0-5 e 5-10 cm e umidade do solo foi aplicado o teste não paramétrico
Wilcoxon Mann Whitney (p<0,05).
A correlação das variáveis do solo (concentrações de N-NO3- e N-NH4+ e das
taxas de mineralização e nitrificação e umidade do solo) e a precipitação acumulada
de 30 dias foram analisadas a partir do coeficiente de correlação de Spearman ( r )
(p<0,05). Todas as análises acima descritas foram realizadas por meio do software
Statistic 6.1.
A ordenação das variáveis da água (NO3- e NH4+) e do solo (N-NO3-, N-NH4+,
mineralização, nitrificação e umidade) e a precipitação foram analisadas por meio da
Análise de Componentes Principais (ACP ou PCA, Principal Component Analysis). A
ACP foi realizada por meio do software Past 1.92, utilizando-se matriz de correlação.
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6 RESULTADOS
6.1 Precipitação
Os índices de precipitação acumulada mensal no período de agosto/10 a
agosto/11 registraram máxima de 257 mm em abril/2011 e mínima de 66,8 em
setembro/ 2010 (Figura 7).
A precipitação acumulada foi calculada para 30 dias antes de cada coleta,
sendo registrada máxima de 293 mm em maio e mínima de 62,9 mm em outubro,
isto se deve ao fato das coletas terem sido realizadas em sua maioria no início de
cada mês e assim os valores sofrem influencia dos índices pluviométricos do mês

Precipitação acumulada (mm)

anterior.

300

30 dias

250

Mensal

200
150
100
50
0

Figura 7 - Precipitação acumulada mensal e para os 10 e 30 dias antes da coleta, registrados no
período de agosto/2010 a agosto/2011 no município de Itacaré (Bahia-Brasil).
Fonte: Proclima.

6.2 Parâmetros físico-químicos da água
Os valores de condutividade nos cinco pontos registraram mínima de 32 e
máxima de 47 µS cm-1 para T3 e J1, respectivamente. Foi registrada diferença
estatística de J1 em relação a T1, T2 e T3, sendo este último também
estatisticamente diferente de T4 (p<0,05) (Tabela 2).
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Os valores de temperatura e pH não apresentaram diferenças significativas
entre os pontos (p>0,05). Os valores de temperatura variaram entre 21,1 e 27,8 ºC,
registrando mínima no mês de agosto/11 e máxima no mês de março em todos os
pontos. Os valores de pH variaram entre 5,02 e 7,14 em T3 e T2, respectivamente.
Os valores mínimos foram registrados no mês de julho em todos os pontos com
exceção de J1 que registrou os menores valores em setembro.
Em relação ao oxigênio dissolvido e saturação, T4 registrou valores
superiores aos demais pontos, mas não caracterizou diferença espacial significativa
(p>0,05). As concentrações de oxigênio dissolvido e saturação registraram valores
máximos no mês de maio para todos os pontos, com máxima em T4 de 8,9 mg L-1 e
108%, respectivamente.
A análise temporal foi avaliada utilizando os índices de precipitação de 30
dias, considerando chuvosos os meses que registraram valores acima de 100 mm.
Com relação a condutividade e temperatura não foi observada diferença temporal
significativa (p>0,05) em todos os pontos. Os valores de pH registraram diferença
temporal significativa (p<0,05) apenas em J1, sendo observado nos meses chuvosos
valores superiores aos meses secos. Em relação ao oxigênio dissolvido e saturação
também não foi registrada diferença temporal significativa (p<0,05) em todos os
pontos.

Tabela 2 - Valores dos parâmetros abióticos nos pontos de coleta na bacia do rio Tijuípe e tijuipinho.
Valores médios ± desvio (agosto/2010 a agosto/2011). Condutividade (Cond.) e temperatura (Temp.)
n=12, pH n=10 e OD n=7 para cada ponto de coleta

Pontos
T1
T2
T3
T4
J1

-1

Cond. (µS cm )
36,7 ± 3,2
37,2 ± 2,9
35 ± 3,2
39 ± 4
41,2 ± 3,6

Temp. (°C)
23,5 ± 1
22,7 ± 1,1
23,3 ± 1,7
23,9 ± 1,3
23,6 ± 1,3

pH
5,7 ± 0,3
6,3 ± 0,5
5,8 ± 0,4
6,3 ± 0,4
6 ± 0,5

-1

OD (mg L )
6,3 ± 0,7
6,9 ± 0,9
6,0 ± 0,8
7,3 ± 0,9
6,8 ± 1,4

OD (%)

78 ± 9
84 ± 11
73 ± 10
91 ± 11
83 ± 17

6.3 Concentrações de NID e NOD nos corpos d’ água
Os valores de NO2- foram sempre encontrados abaixo do limite de detecção
do método utilizado (l.d.>1µM). As maiores concentrações de NO3- foram registradas
em T1 e T2, sendo em J1 registrado o menor valor médio (Figura 8). As
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concentrações de NO3- foram superiores ao NH4+ em todos os pontos, exceto em J1.
A análise estatística revelou que para as concentrações de NO3- os pontos T1 e T2
foram significativamente maiores que T3, T4 e J1 (p<0,05) (Figura 8).
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NO3- (µM L-1)
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Pontos de coleta
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-1

Figura 8 - Distribuição espacial do NO3 (µM L ) em microbacias da bacia do rio Tijuípe e Tijuipinho,
no período de agosto/2010 a agosto/2011. As barras verticais representam o desvio padrão e os
retângulos mostram o erro padrão.

O NH4+ registrou concentrações médias similares entre os pontos, não sendo
observada diferença espacial significativa (p>0,05) (Figura 9).

5

NH4+(µM L-1)

4
3
2
1
0

T1
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T4
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Pontos de coleta

+

-1

Figura 9 - Distribuição espacial do NH4 (µM L ) em microbacias da bacia do rio Tijuípe e Tijuipinho,
no período de agosto/2010 a agosto/2011. As barras verticais representam o desvio padrão e os
retângulos mostram o erro padrão.
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O nitrogênio orgânico dissolvido (NOD) também não registrou diferença
significativa, sendo observadas concentrações médias similares entre todos os
pontos (p>0,05) (Figura 10).
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NOD (µM L-1)

14
10
6
2
-2

T1

T2

T3

T4

J1

Pontos de coleta

-1

Figura 10 - Distribuição espacial do NOD (µM L ) em microbacias da bacia do rio Tijuípe e Tijuipinho,
no período de agosto/2010 a agosto/2011. As barras verticais representam o desvio padrão e os
retângulos mostram o erro padrão.

A análise temporal para as diferentes formas de N (NO3-, NH4+ e NOD) foi
avaliada utilizando a precipitação acumulada para 30 dias, sendo observada
diferença

significativa

apenas

para

o

NO3-

em

T4

(p<0,05)

registrando

concentrações superiores nos períodos secos em relação aos chuvosos (Figura 11).
As concentrações de NH4+ não ultrapassaram valores de 1 µM. L-1 no período
de janeiro a maio em todas as bacias (Figura 11) coincidindo com o período em que
foram registrados maiores índices de chuva (com exceção de março), mas não foi
registrada diferença temporal significativa (p>0,05) (Figura 11). O nitrogênio orgânico
dissolvido (NOD) também não registrou diferença temporal significativa (p>0,05)
(Figura 11).
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Figura 11 – Distribuição temporal das concentrações de NO3 , NH4 e NOD (µM L ) e precipitação
acumulada para 10 e 30 dias (mm) em microbacias da bacia do rio Tijuípe e Tijuipinho, no período de
agosto/2010 a agosto/2011. A, B, C, D e E correspondem aos pontos T1, T2, T3, T4 e J1
respectivamente.
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Com relação a concentração média das diferentes formas de nitrogênio
dissolvido o NID foi superior ao NOD em T1 e T2, isso se deve a uma elevada
concentração de NO3- nestes pontos em relação a T3, T4 e J1. Em T3 e T4 foram
registrados valores similares de NID e NOD e em J1 os valores médios de NO3foram os mais baixos, apresentando concentrações médias de NOD superiores ao

Nitrogênio Dissolvido Total
(µM L-1)

NID (Figura 12).
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Figura 12 – Concentração média do nitrogênio dissolvido (NO3 , NH4 , NOD) no período de
agosto/2010 a agosto/2011 em microbacias da bacia do rio Tijuipe (T1, T2, T3 e T4) e Tijuipinho (J1).

6.4 Fluxos de Nutrientes
Os fluxos de NID e NOD registraram máximas nos meses de abril e maio,
período de maior precipitação e vazão (Figura 13). Os fluxos de NID em T1 e T2
foram estatisticamente superiores a J1 (p<0,05). Os fluxos de NOD foram similares
em todos os pontos não havendo diferença significativa (p>0,05).
Em relação ao fluxo de NID foi registrada diferença temporal em todos os
pontos (p<0,05), com exceção de J1, sendo observados os maiores fluxos nos
meses mais chuvosos (Figura 13), registrando correlação positiva com a vazão
(r=0,77) e precipitação (r=0,72) em todos os pontos.
Os fluxos de NOD também registraram valores nos meses chuvosos
superiores aos secos nos pontos T1, T3 e J1 (p<0,05), não sendo o mesmo
observado em T2 e T4. Foi registrada correlação positiva com a vazão em T1
(r=0,83), J1 (r=0,77) e em T3 (r=0,65) (p<0,05).
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Figura 13 - Distribuição temporal dos fluxos (Kg há ano ) de NID e NOD e precipitação (mm) em
microbacias do rio Tijuípe e Tijuipinho no período de agosto/2010 a agosto/2011. A, B, C, D e E
correspondem aos pontos T1, T2, T3, T4 e J1 respectivamente.
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6.5 Composição físico-química do solo
Os

solos

estudados

em

T3

e

J1

compreendem

características

granulométricas similares com a predominância da areia (em torno de 50%) em sua
composição seguida por silte e argila (Figura 14).

J1

50%

34%

16%

T3

49,4%

34,6%

16%

Areia

Silte

Argila

Figura 14 - Análise granulométrica dos solos nas microbacias em estudo: T3 ( Rio Tijuípe) e J1 (Rio
Tijuipinho).

Com relação às características químicas do solo na profundidade 0-10 cm em
T3 as concentrações de Nitrogênio (N), Carbono (C), Fósforo (P) Alumínio (Al) e
Potássio (K) foram superiores a J1. Apenas as concentrações de Cálcio (Ca),
Magnésio (Mg) em J1 foram superiores a T3 (Tabela 3).

Tabela 3 - Características químicas do solo nas bacias estudadas em profundidade 0-10 cm. N
(Nitrogênio total); C (Carbono total); P (Fósforo total); Razão C:N; H+Al (alumínio); Al (Alumínio); Ca
(Cálcio); Mg (Magnésio); K (Potássio).

pH
T3
J1

KCl
3,9
4,35

N

C
3

g/dm
3,05
40,14
2,72
33,36

P
mg/dm
6
2,5

C:N

H+Al

Al

Ca

Mg

Ca+Mg

K

1,3
3,15

5,5
0,14

3

3

13,2
12,3

13,1
8,25

1,55
0,35

cmolc dm
0,85
0,45
2,4
0,75

6.6 Precipitação e Umidade do solo
A avaliação dos índices de precipitação para as análises de solo foi analisada
separadamente das análises de água devido às coletas terem ocorrido em dias
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diferentes. A precipitação acumulada em 30 dias antes das coletas de solo registrou
máxima no mês de maio/11 (204 mm) e mínimo em outubro/10 (79,9 mm).
A umidade do solo em T3 variou de 20,7% a 72,2%, sendo superiores aos
valores registrados em J1(13,7% a 42%) (p<0,05) (Figura 15A). Em T3 não foi
registrada diferença significativa entre os meses de coleta (p>0,05) (Figura 15A). Em
J1, no mês de fevereiro/11 a umidade do solo diferiu significativamente de maio/11
(p<0,05) registrando médias de 21,2% e 25,9, respectivamente. Com relação à
profundidade do solo (0-5 e 5-10cm) não foram registradas diferenças significativas
em ambos os pontos (p>0,05) (Figura 15B) .

80

80

T3

60
50
40

60
50
40

30

30

20

20

10

J1

70
Umidade (%)

Umidade (%)

70

10
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Meses de coleta

out/10

fev/11 mai/11 ago/11
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Figura 15 - Teor de umidade do solo, na profundidade de 0-10 cm, nos meses de coletas nos pontos
(T3 e J1) correspondentes as bacias do rio Tijuípe e Tijuipinho. As barras verticais representam o
mínimo e máximo e os retângulos mostram o desvio padrão.

6.7 Concentrações de N-NO3- e N-NH4+ no solo
As concentrações N inorgânico em T3 (rio Tijuípe) foram superiores a J1 (rio
Tijuipinho) (p<0,05), sendo o N-NH4+ a forma predominante em ambos (Figura 16).
As concentrações de N-NO3- não diferiram estatísticamente entre T3 e J1 (p>0,05),
por outro lado, foram encontradas em T3 concentrações de N-NH4+ (6,21 – 8,38 µg
N g-1) superiores a J1 (5,83- 7,45 µg N g-1) (p<0,05)(Figura 16) .
Com relação as concentração de N inorgânico (N-NO3- e N-NH4+) nas
profundidades 0-5 e 5-10 cm da superfície do solo não foi registrada diferença
significativa em T3 (p>0,05) (Figura 16). Em J1 foi registrado diferença significativa
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(p<0,05) apenas nas concentrações de N-NH4+ entre as profundidades 0-5 e 5-10
cm da superfície do solo apenas no mês de maio/11.
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Figura 16 - Concentrações de N-NO3 e N-NH4 (µg. N g solo seco) nas profundidades 0-5 e 5-10 cm
determinados a partir das amostras coletadas em T3 (A) e J1 (B). Valores de médias ± desvio padrão.

6.8 Mineralização e nitrificação líquida no solo
Os picos das taxas de mineralização e nitrificação líquida de nitrogênio em T3
e J1 foram encontrados no 5º dia de incubação em ambas as profundidades. Após o
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5º dia de incubação em laboratório as taxas de mineralização foram negativas nas
três primeiras coletas, caracterizando a imobilização do N-NH4+ (Figura 17).
Não foram registradas diferenças significativas nas taxas líquidas de
mineralização entre as profundidades (0-5 e 5-10 cm), sendo o mesmo observado
entre os pontos (T3 e J1) (p>0,05). Em T3 a menor média de mineralização líquida
foi registrada em outubro/10, período de menor precipitação. Os valores de
mineralização mais elevados foram registrados no mês de agosto/11, sendo
estatisticamente diferente dos demais meses analisados em J1. Em T3 os valores
de agosto/11 diferiram apenas de outubro/10 e fevereiro/11(p<0,05).
Os valores médios das taxas de nitrificação líquida variaram de 0,1 a 2,45 µg.
N g-1 dia-1

em T3 e 0,24 a 1,87 µg. N g-1 dia-1

em J1, não sendo registrada

diferenças estatísticas significativas entre T3 e J1 (p>0,05) (Figura 17). As taxas de
nitrificação em ambos os pontos não diferiram estatisticamente entre as
profundidades (0-5 e 5-10cm) (p>0,05) (Figura 17). Em agosto/11 foram registradas
as maiores taxas de nitrificação que diferiu estatisticamente dos demais meses
amostrados em ambos os pontos (p<0,05). Em T3 a menor média foi registrada em
outubro/10, apenas na profundidade 0-5 cm, não sendo o mesmo observado em J1
(Figura 17).
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Figura 17 - Taxas de mineralização e nitrificação líquida (µg. N g dia ) após 5 dias de incubação
nas microbacias do rio Tijuípe (T3) e Tijipinho (J1) nos meses de outubro/2010, fevereiro, maio e
agosto/2011. (Valores médios).

6.9 Interação Solo-Água
Para possibilitar uma relação entre os compartimentos solo-água, foram
utilizados os dados das campanhas de água nos meses correspondentes às
campanhas de solo. Estes dados foram analisados a partir de da Análise de
Componentes principais (ACP).
A Análise dos Componentes Principais (ACP) favoreceu a ordenação das
variáveis da água (NO3- e NH4+) e do solo (N-NO3-, N-NH4+, mineralização,
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nitrificação e umidade) e a precipitação. A explicabilidade foi de 72,9% da variação
dos dados por meio de dois componentes principais (eixo 1: 44,2% e eixo 2: 28,7%)
(Figura 18).
No primeiro eixo as variáveis correlacionadas positivamente foram NH4+ (na
água), mineralização e nitrificação com uma correlação negativa da variável N-NH4+
(no solo), associadas às amostras do ponto T3 e J1 referente ao mês de agosto/11,
período em que foram registradas as maiores taxas de mineralização e nitrificação e
concentrações de NH4+ na água.
No segundo eixo a umidade, o NO3- (na água) e o N-NO3- (no solo)
apresentaram correlação positiva associando-se com T3 nos meses de outubro/10 e
maio/11 que registrou elevado teor de umidade e concentração de N-NO3- no solo
favorecendo concentrações de NO3- na água superior aos demais meses
amostrados.
-

+

-

+

Tabela 4 - Valores da correlação das variáveis da água ((NO3 e NH4 ) e do solo (N-NO3 , N-NH4 ,
mineralização, nitrificação e umidade) e precipitação, autovalores e variância explicada dos eixos 1 e
2 da Análise de Componentes Principais

Variáveis

Abreviatura

Correlação
Eixo 1
Eixo 2
-0,1656
0,8584
0,08315
0,697

Umidade (%)
Nitrato (µg. N g-1)

UMID
N-NO3-

Amônio (µg. N g-1)

N-NH4+

-0,7987

0,3913

MIN

0,9386

0,2513

Nitrificação (µg. g N dia )
Nitrato (µM)

NIT
NO3-

0,8884
-0,5373

0,3841
0,7918

Amônio (µM)
Precipitação (mm)
Autovalores
Variância explicada (%)
Variância acumulada (%)

NH4+

0,9489
-0,0517
3,5
44,2
44,2

0,2641
0,107
2,3
28,7
72,9

-1

Mineralização (µg. g N dia )
-1

PREC
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Figura 18 -Diagrama de ordenação gerado pela Análise de componentes Principais utilizando os dados das variáveis da água ((NO3 e NH4 ) e do solo (N-NO3 ,
+
N-NH4 , mineralização, nitrificação e umidade) e precipitação em dois pontos amostrais (T3 e J1) no rio Tijuípe e Tijuipinho, respectivamente, nos meses de
+
outubro/2010 (A), fevereiro (B), maio (C) e agosto (D)/2011. Legenda das variáveis: UMID = Umidade, N-NO3 = Nitrato (solo), N-NH4 = Amônio (solo), MIN =
+
mineralização, NIT = Nitrificação, NO3 = Nitrato (água), NH4 = Amônio (água), PREC = Precipitação.
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7 DISCUSSÃO
7.1 Concentrações e fluxos de N nos riachos
Com

relação

a distribuição

do

nitrogênio,

no

presente estudo as

concentrações e fluxos de NOD foram superiores ao NID apenas em J1, similares
em T3 e T4 e NID superior ao NOD em T1 e T2 com uma maior predominância do
NO3- em relação ao NH4+ na maioria dos pontos estudados, não sendo registrada a
presença de NO2-. Os fluxos de NID e NOD variaram de 0,18 – 0,92 e 0,34 – 0,44
kg ha-1 ano-1 , respectivamente.
Os resultados do presente estudo são condizentes com a literatura
(ANDRADE et al., 2011; CAMPBELL et al., 2004; MARTINELLI et al, 2010;
MARQUES et al., 2003; SILVA, 2005) uma vez que o NO3- e o NOD são as
principais formas de perdas de nitrogênio dos sistemas terrestres aos aquáticos,
sendo o NH4+ geralmente absorvido pelas plantas e microorganismos ou ficando
adsorvido às particulas carregadas negativamente e a matéria orgânica do solo. O
NO2- geralmente não se acumula no solo uma vez que é rapidamente transformado
a NO3- ou denitrificado e sua baixa concentração nos corpos d’água em ambientes
oxigenados são praticamente insignificantes aos aportes de NID (LEWIS et al., 1999;
ROBERTSON; GROFFMAN, 2007). As baixas concentrações de NH4+ registradas
em todos os pontos estudados caracterizam microbacias de baixo impacto antrópico
e os resultados são condizentes com diversos estudos realizados em microbacias
tropicais que apresentam as mesmas condições (GROPPO, 2010; NEILL et al.,
2001; SILVA, 2005). Essas baixas concentrações ocorrem devido a assimilação
biológica e adsorção ao sedimento que correspondem a 70 a 80% do total e em
menor proporção pelos processos de nitrificação (20 a 30%), enquanto o NO3- é
removido de forma menos eficiente, pela assimilação biológica e por processos de
denitrificação (PETERSON et al., 2001)
A predominância do NO3- em bacias pristinas ou pouco impactadas tem sido
relatado em diversos estudos tanto em regiões tropicais (ANDRADE et al., 2011;
DEEGAN et al., 2011; NEILL et al., 2001; LEWIS et al., 1999; MARQUES et al.,
2003; MARTINELLI et al., 2010; SILVA, 2005; WICK et al., 2005) quanto em regiões
temperadas (CAMPBELL et al., 2004; HEDIN et al, 1995; LEWIS, 2002).
As regiões temperadas apresentam significativa retenção do N nas florestas e
consequentemente pequenas perdas deste elemento para os corpos d’água
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(CAMPBELL et al., 2004; PETERJOHN et al., 1996)

sendo frequentemente

consideradas limitadas por N (ABER et al., 1998; MARTINELLI et al., 1999). Já
microbacias com elevadas deposições atmosféricas de N ou alteradas por
mudanças no uso do solo, a forma inorgânica é predominante, principalmente o NO3(ABER et al. 2003; GOODALE et al., 2003).
Em região temperada Vanderbilt et al. (2003) constataram que em bacias em
área de floresta de baixo impacto antrópico o NOD foi o maior contribuinte seguido
pelo NOP, NID, sendo o NO3- encontrado em menor proporção em relação ao NH4+.
Um padrão similar foi registrado por Perakis e Hedin (2002) em áreas de diferentes
características ambientais em florestas temperadas de baixo impacto antropogênico,
encontrando um padrão onde concentrações de NOD>> NH4+>NO3-. Ao analisar
formas inorgânicas de N em bacias florestais nos Estados Unidos Campbell et al.
(2004) registraram fluxos e concentrações de NO3- superiores ao NH4+. Entretanto
um padrão diferente também em região temperada foi registrado em bacias
minimamente impactadas sendo constatado concentrações de NOD>NID, sendo o
NO3- registrado em maior proporção em relação ao NH4+ (LEWIS, 2002).
As florestas tropicais têm registrado, de acordo com diversos estudos,
elevadas entradas e saídas de N dos sistemas caracterizando uma ciclagem mais
aberta (MARTINELLI et al., 1999; VITOUSEK et al., 1977). Entretanto em relação à
distribuição das diferentes formas de N, estudos realizados em diversas regiões
tropicais tem revelado padrão semelhante ao registrado na região temperada
(BONILLA, 2005; GROPPO, 2010; MCDOWEEL; ASBURY, 1994; NEILL et al.,
2001).
Em estudos realizados por Neill et al. (2001) em Floresta Ombrófila no estado
de Rondônia, o NOD foi a forma dominante, em águas de córregos, representando
53-73% do nitrogênio dissolvido, sendo o NO3- superior ao NH4+. Este padrão
também foi observado por Groppo (2010) e Bonilla (2005) em Floresta Ombrófila no
estado de São Paulo e Rondônia, respectivamente. Ainda em região tropical Lewis
(1999) registraram concentrações de NOD superior ao NID em rios de diferentes
ordens.
Entretanto outros estudos revelam um padrão distinto para as florestas
tropicais que são caracterizadas por apresentar uma ciclagem de N mais aberta,
consequentemente retendo menos N no sistema (MARTINELLI et al, 2010; SILVA,
2005). Nestes casos maiores concentrações e fluxos de NID são decorrente das
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elevadas entradas de NO3- nos corpos d’água de bacias florestais. Em bacias de
primeira e segunda ordem em áreas de floresta tropical, Marques et al. (2003)
também encontraram maiores concentrações de NID, sendo o nitrato registrado em
maior proporção. Enquanto Andrade et al. (2011) registraram concentrações de
nitrito basicamente inexistente em riachos de Mata Atlântica minimamente
impactadas e valores de nitrato também superiores ao amônio.
A maioria dos estudos revelam que as formas e fluxos de N nos rios estão
relacionadas ao estado nutricional dos ecossistemas que variam entre as regiões
temperadas e tropicais (CAMPBELL et al., 2004; PETERJOHN et al., 1996). No
presente estudo os pontos amostrais correspondem a microbacias com àreas que
variaram entre 0,14 – 0,85 km2, sendo mais comum encontrar trabalhos com análise
de fluxos em bacias maiores, tornando assim difícil a comparação.
Os fluxos de NID e NOD registraram padrões distintos nos pontos
amostrados. Os valores dos fluxos foram condizentes com a área das microbacias e
de acordo com os padrões de bacias tropicais com área e vazão similares. Poucos
são os estudos relacionados ao transporte de N em

bacias de micro escala,

entretanto alguns estudos revelaram fluxos de N em microbacias similares aos
registrados no presente estudo.
Os valores de fluxo registrados em T3 (0,15 e 0,32) e J1(0,09 e 0,29) de NID
e NOD respectivamente foram similares aos valores encontrado por Bonilla (2005)
(0,11 e 0,32) em Floresta Ombrófila no estado de Rondônia e Groppo (2010) (0,29 e
0,27) em áreas de floresta no litoral de São Paulo. Já os valores de NID (0,22 Kg N
há-1 ano-1) similares ao NOD (0,19 Kg N há-1 ano-1) registrados em T4 foram um
pouco abaixo do encontrado nesses estudos (Figura 18). Os maiores valores foram
registrados em T1 (0,41 e 0,21) e T2 (0,49 e 0,17) com fluxos de NID superiores ao
NOD. Padrão similar foi registrado por Martinelli et al. (2010) em bacias de Floresta
Ombrófila Densa e semidecidual por Silva (2005), no estado de São Paulo, mas os
valores foram superiores ao encontrado no presente estudo, provavelmente em
função da vegetação e tipo de solo. Acredita-se que fluxos de N mais elevados em
regiões tropicais em relação as temperadas registrados em alguns estudos
(MARTINELLI et al., 2010; SILVA, 2005) são influenciados não somente pelos
maiores índices pluviométricos observados nesses ambientes tropicais, mas também
pela maior abundância e consequentemente uma limitação mais branda em relação
ao N.
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A Bacia do Rio Tijuípe e Tijuipinho está inserida em uma região onde não
foram observadas diferenças sazonais bem definidas, registrando máximas de
índices pluviométricos nos meses de abril e maio. Nestes meses também foram
registrados máximas de vazão e fluxos de NID e NOD, mas não foram registradas
diferenças temporais nas concentrações de NO3-, NH4+ e NOD na maioria dos
pontos amostrais. Apesar disso os fluxos de NID registraram uma relação positiva
com a vazão e a precipitação em todos os pontos amostrais, sendo o mesmo
observado para NOD apenas nos pontos T1 e J1. Resultado semelhante foi
registrado por Lewis et al.(1999) que observaram em floresta tropical uma forte
relação entre a produção de NO3-, NH4+ e NID com a vazão.
Registros de

estudos de grande escala temporal em zonas temperadas

encontraram correlação positiva entre as concentrações de NOD com a precipitação
e vazão (VANDERBILT et al., 2003). Segundo Vanderbilt et al. (2003) as
concentrações de NID podem ser influenciadas pelos processos terrestres e pela
demanda biológica do rio ou riacho o NOD é menos sensivel a estes processos e
ligado aos fatores climáticos.
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Figura 19 – Comparação dos fluxos de NID e NOD (kg

ha-1 ano-1) entre florestas temperadas e

tropicais. Legenda: TROP(1) = DEEGAN et al. (2011); TROP(2) = SILVA (2005); P.E. (J1) = Presente
estudo (J1); TEMP (1) = VANDEBILT et al. (2003); TROP (4) = BONILLA (2005); TEMP (2) = LEWIS
(2002); P.E. (T3) = Presente estudo (T3); P.E. (T4) = Presente estudo (T4); TROP (4) = SILVA
(Cururupe); TROP (5) = GROPPO et al. (2011); TEMP (3) = LEWIS (2002); P.E. (T1) = Presente
estudo (T1); P.E. (T2) = Presente estudo (T2); TEMP (4) = LEWIS (2002); TROP (6) = LEWIS et al.
(1999); TEMP (5) = LEWIS (2002); TEMP (6) = LEWIS (2002); TROP (7) = LEWIS et al. (1999);
TEMP (7) = LEWIS (2002); TROP (8) = SILVA (2005); TROP (9) = MARTINELLI et al. (2010); TROP
(10) = MARTINELLI et al. (2010); TROP (11) = MARTINELLI et al. (2010); TROP (12) = GERMER et
al. (2009).
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7.2 Ciclagem de N em solos de florestas
As concentrações médias de N-NH4+ e N-NO3- registradas no presente estudo
estão dentro da faixa relatada em outros estudos de florestas tropicais (NEILL et al.,
1995; NEILL et al., 1997; PICCOLO et al., 1994; SILVA, 2005), sendo observado
concentrações de N-NH4+ superiores a N-NO3- na superfície do solo em ambos os
pontos estudados, com concentrações de N-NH4+ no solo em

T3 (rio Tijuípe)

superior a J1 (rio Tijuipinho).
Com relação as profundidades do solo (0-5 e 5-10 cm) não foram registradas
diferenças nas concentrações de N-NH4+ e N-NO3- , com exceção ao ponto J1 para
as concentrações de N-NH4+ em maio/2011, sendo observada uma maior
concentração na profundidade 0-5 cm. As taxas de mineralização e nitrificação
líquida não registraram diferenças entre as profundidades 0-5 cm e 5-10 cm da
superfície do solo em ambos os pontos estudados.
Alguns estudos sugerem que as concentrações de N inorgânico em florestas
tropicais podem ser dominadas por NH4+ (PARRON et al., 2003; SILVA, 2005), NO3(AMAZONAS et al., 2011; NEILL et al., 1995; PICCOLO et al., 1994; ZOU et al.,
1992; WICK et al., 2005) ou podem ter concentrações de NH4+ e NO3- similares
(NEILL et al., 1999; PICCOLLO et al., 1994).
Comportamento similar ao presente estudo com relação as concentrações de
N-NH4+

e N-NO3- na superfície do solo foi registrado por Silva (2005) em solos de

Floresta Ombrófila Densa e Floresta Estacional Semideciduais. Entretanto em
estudos realizados por Neill (1997) em Rondônia mostraram que as concentrações
de nitrato e amônio foram similares nos solos de Floresta Ombrófila na Amazônia e
na mesma região Piccolo et al. (1994) encontraram concentrações de N-NO3- igual
ou superior as concentrações de N-NH4+ na estação seca. Na Costa Rica em
floresta tropical úmida Zou et al. (1992) registraram concentrações de NO3- superior
ao NH4+ no solo com valores correspondendo a 74% e 81% em solos de floresta
sucessional e natural respectivamente. Pode-se, assim, sugerir que concentrações
de N inorgânico e as proporções relativas de N-NH4+ e N-NO3- na superfície do solo
de florestas tropicais podem ser muito variáveis (NEILL et al., 1995; PICCOLO et al.,
1994), salientando que os processos biogeoquímicos que ocorrem no solo refletem a
disponibilidade de N dentro do ecossistema.
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Com relação as profundidades do solo (0-5 e 5-10 cm) alguns estudos
relataram diferenças nas concentrações de N apenas em profundidades superiores
a 0-10 cm da superfície do solo (AMAZONAS et al., 2011; PARRON et al., 2011).
Entretanto Piccolo et al. (1994) e Neill et al. (1995) registraram concentrações de N
inorgânico superior na profundidade 0-5 cm em relação a 5-10 cm e afirmam que a
profundidade do solo pode afetar significativamente as concentrações de NO3- e
NH4+ no solo. Porém Neill et al. (1995) no mesmo estudo em Rondônia verificaram
resultado similar ao presente estudo com relação as taxas de mineralização que
apresentaram valores semelhantes entre as profundidades do solo, mas as taxa de
nitrificação líquida foram maiores na profundidade de 0-5 cm do solo contrapondo o
presente estudo.
A região da Bacia do Rio Tijuípe e Tijuipinho apresentou uma precipitação
pluviométrica sem estação seca e chuvosa bem definida. Sendo assim, não foram
observadas variações sazonais no teor de umidade do solo entre as campanhas
realizadas.
Com relação aos processos que ocorrem no solo, no presente estudo as
taxas de mineralização líquida mantiveram-se negativas nas três primeiras
campanhas (outubro/10, fevereiro e maio/11) caracterizando a imobilização de N.
Silva (2005) em latossolos de Floresta Semidecidual registrou taxas de
mineralização negativas no período chuvoso com valores médios de 0,1 - 0,3 µg N g1

dia-1. Entretanto foram observados por Neill et al. (1997) valores bem superiores

em latossolos em Floresta Ombrófila no estado de Rondônia ( 1,17 – 3,48 µg N g-1
dia-1).
As concentrações de N mineral e as taxas de mineralização em solos de
florestas tropicais frequentemente não apresentam relativas diferenças sazonais,
apesar das grandes variações temporais de precipitação e

umidade do solo

(MATSON et al., 1987; NEILL et al., 1995; STEUDLER et al., 1991; VITOUSEK;
DENSLOW, 1986).
Em alguns estudos o teor de água no solo parece ser fator limitante aos
processos de mineralização e nitrificação (PARRON et al., 2003; NEILL et al., 1997;
SINGH; KASHYAP, 2007), sendo observada maiores taxas em solos mais úmido.
Entretanto no presente estudo essa relação não foi observada, já que a diferença no
teor umidade registrada em T3 e J1 não interferiu nas taxas de mineralização e
nitrificação no solo que foram similares.
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Luizão et al. (1992) sugerem que a umidade do solo pode induzir a
imobilização de N e à medida que entra o carbono(C) lábil favorecendo uma alta
razão C/N promove um rápido crescimento microbiano, diminuindo a mineralização
de N em solos mais úmidos. Priess e Folster, (2001) afirmam que a umidade do solo
é fator determinante na atividade ou eficiência dos microorganismos do solo, mais
do que nutrientes essenciais como N, P e Ca. Parron et al. (2003) analizando um
gradiente topográfico em Matas de Galeria no Cerrado registraram o dobro dos
níveis de C da comunidade microbiana na comunidade florística úmida em relação a
seca.
O equilíbrio entre mineralização e imobilização também pode ser afetada pela
eficiência no crescimento dos organismos, já que os fungos tem maior relação C:N
em seus tecidos que as bactérias e conseqüentemente tem uma menor necessidade
de N, e assim a mineralização do N ocorre mais facilmente. De uma maneira geral,
os materiais com relação C:N superior a 25:1 estimulam a imobilização, enquanto
aqueles

com

uma

relação

C:N

inferior

25:1

estimulam

a

mineralização

(ROBERTSON; GROFFMAN, 2007). Entretanto no presente estudo a razão C:N do
solo não diferiu entre T3 (13,2) e J1(12,3), assim como as taxas de mineralização e
nitrificação líquida, sendo ainda observada imobilização de N em algumas
campanhas.
Características do solo como N total, N mineral inicial pode também
influenciar a mineralização de N no solo (PERSSON; WIRÉN, 1995). As maiores
concentrações de N mineral foram registradas em T3, sendo o N-NH4+ a forma
predominante, entretanto não foram observadas diferenças nas taxas de
mineralização e nitrificação entre T3 e J1. As concentrações de N-NH4+ e N-NO3podem estar relacionada com a biomassa microbiana. Parron et al. (2003) registrou
diminuição nos valores de C da biomassa microbiana durante períodos de grande
disponibilidade de N-NH4+ e N-NO3- no solo após períodos de chuva, favorecendo a
imobilização de N.
Alguns estudos sugerem que a granulometria do solo pode favorecer a
diferenças nas taxas de mineralização e nitrificação (NEILL et al., 2009; SILVA,
2005). Entretanto no presente estudo não foram observadas diferenças na textura
dos solos que justificasse diferentes nas taxas de mineralização e nitrificação. O teor
de argila e silte foram similares em ambos os solos estudados com teor de areia
superior a argila, caracterizando um solo arenoso.
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Com relação às taxas de nitrificação os valores médios registrados estão
dentro dos valores relatados em outros estudos para floresta tropical (NEILL et al.,
1995; NEILL et al., 1997; PICCOLO et al., 1994; SILVA, 2005). Os valores médios
de nitrificação observados em T3 (0,22 - 2,11 µg. N g-1 dia-1) e J1 (0,26 - 1,67 µg. N
g-1 dia-1) na profundidade 0-10 cm da superfície do solo não registraram diferença
significativa e foram superiores aos valores registrados por Silva (2005) em
latossolos de Floresta Semidecidual no estado de São Paulo, entretanto foram
inferiores aos valores registrados por Neill et al., (1997) em solos (latossolos e
podzólico) de Floresta Ombrófila no estado de Rondônia.
O pH ácido registrado nas microbacias estudadas são característicos dos
latossolos tropicais, sendo registrado em T3 (rio Tijuípe) concentrações de C, N, P e
K superiores a J1 (rio Tijuipinho). Acredita-se que em solos ácidos a oxidação
microbiológica de N-NH4+ a N-NO3- seja ausente, associando, geralmente o baixo pH
à baixas

taxas de nitrificação (STÉ MARIE; PARÉ, 1999). Entretanto o pH

geralmente tem um efeito pequeno na taxa de nitrificação em solos tropicais,
provavelmente devido à adaptação microbiana (SIERRA; MARBÁN, 2000).
A ausência local de nitrificação ou sua variabilidade espacial e temporal
podem estar relacionadas à presença de inibidores naturais como, por exemplo,
ácidos fenólicos, flavonóides e terpenóides que são freqüentemente observados em
solos ácidos de florestas (DE BOER; KOWALCHUK, 2001). Esses inibidores podem
ser produzidos por fungos ou liberados de raízes e serrapilheira de plantas
(PARRON et al., 2003).
Os processos biogeoquímicos que ocorrem no solo refletem a disponibilidade
de N dentro do ecossistema, podendo a umidade exercer uma função importante na
atividade microbiana do solo e na dinâmica do ciclo de nutrientes (ZHANG; ZAK,
1998; ARUNACHALAM et al., 1998). Entretanto, na maioria dos solos a qualidade e
a quantidade dos detritos orgânicos são os principais fatores que controlam as taxas
e os padrões de mineralização e imobilização no solo (ROBERTSON; GROFFMAN,
2007).
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Tabela 5 – Comparação das concentrações de N-NH4 e N-NO3 (µg N g ) no solo e das taxas de mineralização e nitrificação líquida (µg N g dia ) entre
florestas neotropicais. Valores médios (variação dos valores médios)

Bacia de
drenagem
Bahia-Brasil

Bioma /Vegetação

Solo

Mata
Atlântica/
Floresta Ombrófila

Latossolo

Precipitação
Anual (mm)
1407

Altitude
(m)

Período
Profundidade
Média Anual
(0-10 cm)

T3
J1

Rondonia-Brasil

Floresta Amazônica
/Floresta Ombrófila

Rondonia-Brasil

Floresta Amazônica
/Floresta Ombrófila

Rondonia-Brasil

Floresta Amazônica
/Floresta Ombrófila

Latossolo

Latossolo

2229

Latossolo

N-NH4+

N-NO3 -

Mineralização

Nitrificação

7,69
(6,21-8,38)
6,42
(5,83-7,45)

2,86
(2,04-4,17)
2,33
(1,07-3,68)

0,31
(-0,14-1,3)
0,22
(-0,17-0,1)

0,91
(0,22-2,11)
0,74
(0,26-1,67)

Ref.

1

Seco
(0-10 cm)
Média Anual
(0-10 cm)

3,05

3,6

1,05

0,82

2

4,07
(2,62-4,86)

3,85
(2,91-4,6)

1,39
(0,9-1,88)

1,04
(0,79-1,46)

3

Seco
(0-10 cm)

6,47
(1,2-17,7)

5,24
(1,07-11,9)

1,89
(1,17-3,48)

2,13
(1,32-3,51)

4

Mata Atlântica/

São Paulo-Brasil Floresta Ombrófila

Cambissolo

1700

60-1100

Média Anual
(0-10 cm)

6,3
(4,4-9,4)

0,8
(0,2-2,1)

1,2
(-0,9-3,9)

1,0
(0,1-1,0)

5

Mata Atlântica/
Estacional
Semide cídual

Latossolo

1000-1500

320

Média Anual
(0-10 cm)

Latossolo

1300

590-740

0,65
(0,5-0,9)
0,45
(0,4-0,5)

0,17
(0,1-0,3)
0
(-0,5-0,5)

0,25
(0,1-0,3)
0,45
(0,3-0,6)

5

Cerrado

1,45
(0,3-2,7)
2,65
(1,1-4,2)

11,14

19,67

2,29

2,01

6

São Paulo-Brasil Floresta

Brasileiro

São Paulo-Brasil (Savana)

São Paulo-Brasil

Mata Atlântica/
Floresta
Estacional
Semide cídual

Média Anual
(0-10 cm)
Latossolo

Média Anual
(0-5 cm)

1=Presente estudo; 2 = PICCOLO et al., (1994); 3 = NEIIL et al., (1995); 4 = NEILL et al., (1997); 5 = SILVA, 2005; 6 = AMAZONAS, 2010

5
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7.3 Interação Solo-Água
As diferenças registradas nos cinco pontos amostrais revelam que as
características próprias de cada microbacia podem interferir na dinâmica de N.
A ordenação das variáveis estudadas no solo e na água a partir da ACP
revelou uma forte correlação positiva entre os processos de mineralização e
nitrificação do solo com as concentrações de NH4+ na água.
Na última campanha realizada em agosto/11 foram observadas as maiores
taxas de mineralização e nitrificação no solo, sendo também observado maiores
concentrações de amônio na água (NH4+) e menores no solo (N-NH4+).
A relação positiva entre os processos de mineralização e nitrificação
observada pode ser explicada pelo estoque de N-NH4+ fornecido pela mineralização
de N (SIERRA; MARBÁN, 2000), e por processos abióticos, que regulam a
mineralização e nitrificação no solo (PARRON et al., 2003).
A partir da Análise de Componentes Principais foi verificada uma relação
positiva entre a umidade do solo e a concentração de NO3- na água associada às
amostras de T3 que em outubro e maio registraram os maiores valores. Isso pode
estar relacionado com o maior escoamento superficial e subsuperficial nos períodos
de chuva levando o NO3- oriundo da precipitação e nitrificação no solo até os corpos
d’água. Groppo (2010) em Floresta Ombrófila no estado de São Paulo registrou
maiores concentrações nas diferentes formas de N no escoamento superficial em
relação a outros compartimentos (precipitação e lençol freático) com concentrações
de nitrato superior ao amônio nos córregos.
Não foram observadas diferenças nas taxas de mineralização e nitrificação
entre os pontos nas bacias do rio Tujuípe (T3) e Tijuipinho (J1), como também não
foi observada diferenças nas concentrações e fluxos de NO3- e NH4+ na água entre
os pontos (T3 e J1).
Entretanto em J1 foi observado concentrações de NO3- e fluxos de NID
significativamente inferiores a T1 e T2, representada pela baixa produção de NO3- a
partir da nitrificação e conseqüentemente baixa lixiviação deste íon aos corpos
d’água. As maiores concentrações de NO3- e fluxos de NID em T1 e T2 em relação
aos demais pontos amostrais sugerem uma maior produção de nitrato no sistema
terrestre dessas microbacias que podem estar relacionados à vegetação local e os
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estágios de sucessão secundária ao qual a floresta pode estar inserida além de
outros fatores como a hidrologia e a topografia do terreno de cada bacia.
Apesar de não haver dados publicados que caracterize a vegetação da bacia
do rio Tijuípe e Tijuipinho, o primeiro é o rio de maior extensão do PESC e tomando
como base os dados referentes à formação vegetal encontrada na área decretada
do PESC é a Floresta Ombrófila Densa (IBGE, 1993) que em função do histórico de
perturbação da região, vários estágios sucessionais desta formação podem ser
observados dentro do PESC (IESB, 2005).
Amazonas et al. (2011) em estudo realizado em Mata Atlântica no estado de
São Paulo encontrou relação das concentrações de N mineral no solo e taxas de
mineralização e nitrificação com a idade das florestas indicando aumento da
disponibilidade de N em florestas mais antigas. O teor de N nas folhas e na
serrapilheira, bem como a razão N:P (nitrogênio/fósforo) nestes compartimentos
também foram observados por Amazonas et al. (2011) e também demonstraram
maiores valores com o aumento da idade da floresta. Outros estudos realizados em
floresta Amazônica indicam que o aumento da disponibilidade de N no solo e o
aumento potencial para perdas de NO3- por lixiviação e por emissões gasosas está
relacionada com a idade da floresta, demonstrando uma tendência à recuperação
gradual da ciclagem de N à medida que a sucessão secundária avança (DAVIDSON
et al., 2007; LUIZÃO et al., 1999).
Estudos realizados em Mata Atlântica apresentaram um modelo de sucessão
ecológica de espécies arbóreas baseado em estudos fisionômicos mostrando que
espécies pioneiras da sucessão ecológica têm preferência ao íon nitrato como fonte
de nitrogênio e tem elevada quantidade de nitrato nas folhas promovendo uma baixa
relação C:N foliar, e respondem às variações das concentrações de N no solo,
principalmente na forma de nitrato, enquanto que as espécies secundárias tardias
têm preferência ao amônio como fonte primária, com baixas concentrações de
nitrato nas folhas e relação C:N foliar superior as espécies pioneiras, e respondem
pouco as diferenças nas concentrações de N no solo (AIDAR et al., 2003;
AMAZONAS, 2011; CAMPOS, 2009; PEREIRA-SILVA, 2008).
Assim podemos sugerir que um dos fatores que está influindo nas diferenças
dos fluxos de NID e concentrações de NO3- registrada entre as microbacias
estudadas podem estar relacionada com os diferentes estágios de regeneração aos
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quais estas encontram-se inseridas, favorecendo ou não uma maior lixiviação do
nitrato aos seus corpos d’água.
Considerando que o nitrato representa uma das principais formas de perdas
de nitrogênio dos sistemas terrestres aos aquáticos e a predominância deste íon em
bacias prístinas ou pouco impactadas têm sido observado em diversos estudos em
regiões tropicais (ANDRADE et al., 2011; CAMPBELL et al., 2004; MARTINELLI et
al, 2010; MARQUES et al., 2003; SILVA, 2005) determinado um padrão para os
ecossistemas menos retentivos de nitrogênio. Podemos, então, considerar que o
presente estudo reforça tal afirmativa e oferece subsídios ao monitoramento e
diagnósticos futuros em diferentes áreas com similares condições ecológicas ou que
apresentem alterações biogeoquímicas, sejam estas decorrentes de efeitos naturais
ou por interferência humana, possibilitando assim o manejo destas áreas.
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8. CONCLUSÕES
A ciclagem do nitrogênio nas microbacias do rio Tijuípe e Tijuipinho
apresentou relação entre os processos mineralização e nitrificação do solo e as
concentrações de nitrato e amônio na água, registrando valores similares a outras
florestas tropicais.
A variação espacial revelou diferenças nas concentrações de NO3- e fluxos de
NID entre as microbacias do rio Tijuípe (T1 e T2) e Tijuipinho (J1). Estas diferenças
podem estar relacionadas a diferentes estágios de sucessões secundárias,
sugerindo que as microbacias do rio Tijuípe possam estar inseridas em áreas de
formação florestal mais antiga e preservadas e por isso apresentam uma maior
disponibilidade de N representado pelos maiores fluxos de NID. Enquanto a
microbacia do rio Tijuípinho (J1) com uma maior limitação de N pode apresentar um
histórico de uso da terra menos preservado indicando uma formação florestal mais
jovem.
Os fluxos de NID fortemente relacionado com os índices de precipitação e
vazão indicam uma importante entrada de N no sistema a partir do escoamento que
associado a topografia e hidrologia de cada microbacia pode justificar as diferenças
entre elas.
A composição dos solos das microbacias do rio Tijuípe(T3) e Tijuipinho (J1)
não foi determinante para caracterizar diferenças entre os processos de
mineralização e nitrificação que ocorrem no solo bem como na água dessas
microbacias sugerindo que outras características (hidrologia, topografia e estágio
sucessional da floresta) sejam também similares entre estas microbacias.
As profundidades 0-5 e 5-10 cm do solo não revelaram diferenças
significativas em ambas às microbacias estudadas nas concentrações de amônio e
nitrato bem como nos processos de mineralização e nitrificação.
Assim concluímos que as microbacias do rio Tijuípe (T1 e T2) apresentaram
uma maior disponibilidade de N em relação a microbacia do rio Tijuipinho (J1) e
sugerimos estudos mais detalhados da composição vegetal dessas bacias, bem
como das vias hidrológicas para que seja possível uma melhor avaliação das
entradas de N a partir da precipitação e escoamento permitindo realizar o balanço
de N nestes ecossistemas florestais.
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O monitoramento ambiental e o conseqüente diagnóstico das bacias de
drenagem podem e muito subsidiar o manejo de áreas ecologicamente equilibradas,
bem como, a recuperação de sistemas antropizados. Desta forma, consideramos
importante a contribuição deste estudo com relação à dinâmica do nitrogênio em
bacias de drenagem, sendo este um elemento indicador no monitoramento desses
ecossistemas e de fundamental importância para compreender as múltiplas e
complexas interações dos ecossistemas terrestres e aquáticos.
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