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Influência do sistema agroflorestal cacau-cabruca na dinâmica de nitrogênio na solução do solo em
microbacias na região sul da Bahia
Jéssica Carneiro de Souza, Universidade Estadual de Santa Cruz, Daniela Mariano Lopes da
Silva Universidade Estadual de Santa Cruz.
jessica_bio05@yahoo.com.br
RESUMO

Na região sul da Bahia grande parte da Mata Atlântica foi ocupada pelo sistema agroflorestal
cacau – cabruca, sendo este implantado após a remoção da vegetação de sub-bosque sem alterar o
dossel. O objetivo deste trabalho foi determinar a concentração de nitrogênio na solução do solo em
duas microbacias, uma com sistema cacau-cabruca e outra com floresta ombrófila, localizadas na
região sul da Bahia. As coletas foram realizadas semanalmente durante dois períodos, de setembro a
dezembro de 2012 e de abril a junho de 2013 sendo as amostras coletadas através de extratores
instalados nas microbacias nas profundidades 15, 45 e 90 cm. As concentrações de nitrato, amônio e
nitrito na solução do solo, foram analisadas através da cromatografia iônica, o nitrogênio total por
espectrofotometria e as taxas de mineralização e nitrificação líquida no solo pelo método de
incubação em laboratório. Das formas de nitrogênio analisadas na solução do solo do sistema caca cabruca, o nitrogênio orgânico dissolvido predominou entre as classes de chuva nas três
profundidades. Na floresta o nitrato predominou em 15 cm, e o nitrogênio orgânico nas demais
profundidades. As maiores taxas de mineralização e nitrificação foram registradas na floresta. Das
formas de nitrogênio inorgânico analisadas no solo foram registradas concentrações de amônio
superiores a nitrato em ambas as áreas. Baixas concentrações de nitrogênio inorgânico na solução
do solo da cabruca estão associadas as baixas taxas de mineralização e nitrificação, sendo assim
pode-se concluir que mesmo que alguns trabalhos apontem a eficiência ambiental desse sistema, há
diferenças nas concentrações das formas de N entre as áreas de floresta e cabruca.

Palavras-chave: Cacau-cabruca; Solução do solo; Nitrogênio; Mata Atlântica
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ABSTRACT

The southern Bahia encompasses one of the most parts of remnant of Atlantic Forest. A large area
was occupied by cocoa agroforestry system which is planted under the native forest. The objective of
this study was to determine the nitrogen concentration in the soil solution in two watersheds, one with
cocoa agroforestry system and other with Atlantic forest remnant, located in the southern Bahia. The
study was carried from September to December 2012 and April to June 2013 and the samples were
collected weekly with soil solution extractors installed in the depths 15, 45 and 90 cm. The NO 3-, NH4+,
NO2- concentrations in soil solution were analyzed by ion chromatography, total N by
spectrophotometer and rates of net mineralization and nitrification in soil by the method of incubation
in the laboratory. DON was the main form found in cocoa agroforestry system among all rain classes
in the three depths. In the forest, nitrate prevail at 15 cm, and DON in other depths. The highest rates
of net mineralization and nitrification were recorded in the forest. The concentrations of N-NH4+ was
greater than N-NO3- in soil in both areas. Low DIN concentrations in soil solution in cocoa agroforestry
system could be associated with low rates of mineralization and nitrification and therefore it can be
concluded that even though some studies showed the efficiency of cocoa agroforestry there were
several differences in N forms between forest and “cabruca” areas.

Keywords: Cocoa-agroforestry; Soil solution; Nitrogen; Atlantic Forest
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1. INTRODUÇÃO

A vegetação ciliar ou ripária contribui com alguns fatores fundamentais para a estabilidade
das bacias, como: atenuação do escoamento direto das chuvas e o pico das cheias, equilíbrio térmico
da água, estabilidade das margens, ciclagem de nutrientes, controle da sedimentação, e regulam o
fluxo de nutrientes para os riachos, influenciando na qualidade da água (Mulholland 1992).
A cobertura florestal é importante para a manutenção dos recursos naturais, pois exerce um
papel essencial no ciclo da água, protege os solos contra o impacto decorrente das chuvas, aumenta
a permeabilidade do solo através de suas raízes, reduzindo o escoamento superficial e a
consequente perda de nutrientes (Beltrame 1994; Chapin et al 2002). Da água precipitada que chega
ao solo, parte é infiltrada e parte escoa superficialmente e em bacias com grande área de cobertura
florestal, o volume da água que infiltra é maior que o volume de água perdida (Pinto 1976; Ruhoff e
Pereira 2004).
A ciclagem de nutrientes nos ecossistemas florestais tropicais pode ser eficiente se a maioria
dos nutrientes liberados for rapidamente absorvido pelas raízes, micorrizas, e decompositores, e
retido dentro do sistema. Essa ciclagem seria caracterizada por baixas perdas de nutrientes do
sistema como um todo (Vitousek 1984).
As características físicas do solo e a topografia do terreno interagem com a chuva,
influenciando a concentração e formas químicas nas quais os nutrientes entram nos rios (Mcclain e
Elsenbeer 2001). Para alguns elementos (não voláteis), as vias mais importantes de entrada nos
sistemas terrestres são através da precipitação e do intemperismo das rochas, e a rota de saída é via
escoamento da água do solo para os riachos (Jordan e Kline 1972).
No solo, parte dos espaços vazios são ocupados por uma solução, sendo essa solução
sensível aos efeitos advindos do uso e manejo. As variações de umidade e temperatura em
decorrência de mudanças climáticas influenciam os processos físicos, químicos e biológicos do solo,
modificando algumas características, tais como: atividade microbiológica, teor e composição da
matéria orgânica, capacidade de troca catiônica e lixiviação de nutrientes (Miranda et al 2006).
A solução do solo é um importante compartimento do ecossistema, pois é onde parte dos
processos químicos do solo ocorrem, sendo este facilmente alterado em decorrência das formas de
uso (Marques et al 1996). A composição da solução do solo é resultado de vários processos, como
entradas de elementos via precipitação direta e precipitação interna, produção interna de nutrientes
por decomposição da matéria orgânica, intemperismo, perdas por absorção biológica de nutrientes ou
lixiviação. Cada processo depende de vários fatores, como a profundidade do solo, mobilidade das
soluções e exigências nutricionais das plantas. A baixa quantidade de nutrientes disponíveis no solo,
e a consequente queda na concentração destes na solução do solo pode ser um indicativo de que
esses nutrientes foram absorvidos rapidamente pelas raízes, sendo importante o aporte de nutrientes
via precipitação interna e mineralização para suprir essa perda (Laclau et al 2003).
Quando os solos estão desprotegidos os nutrientes são perdidos rapidamente, e processos
como a mineralização são alterados, pois esse processo depende da disponibilidade de alguns

7

nutrientes, matéria orgânica e microorganismos, associados a boas condições abióticas (Vitousek e
Sanford 1986).
Os processos que regulam o nitrogênio inorgânico que entra nos rios através do solo podem
ser a mineralização do nitrogênio orgânico, a absorção pela vegetação, imobilização de nitrogênio
pela comunidade microbiana, e a desnitrificação (Hill e Shackleton 1989). A taxa de conversão de
nitrogênio orgânico para amônio e nitrato disponível para biota, controla a disponibilidade de
nitrogênio nos solos, sendo este considerado um fator limitante à produtividade de um ecossistema
(Vitousek e Sanford 1986). Na solução do solo, os compostos nitrogenados mais complexos são
formados por proteínas que não oferecem valor nutricional direto as plantas, porém estes compostos
são aproveitados por microorganismos que vivem no solo e sintetizados para os organismos ou
permanecem no solo na forma de compostos mais simples, como amônio (Santos e Ribeiro 1975).
Qualquer tipo de uso do solo interfere no ciclo hidrológico, não importando o quanto e como
esse uso dependa da água. Estudos realizados em bacias hidrográficas devem considerar suas
particularidades e as regiões onde elas se encontram, pois as trocas de energia e matéria são
realizadas de acordo com o gradiente fisiográfico característico de cada bacia (Espíndola et al 2000).
Neste contexto, a substituição da cobertura florestal original por atividades agrícolas ou o
crescimento desordenado das áreas urbanas pode acarretar sérias mudanças nos processos que
ocorrem ao longo de uma bacia. Na região sul da Bahia, o sistema cacau-cabruca (Theobroma
cacao) ocupou posição de destaque devido sua importância econômica, sendo grande parte da Mata
Atlântica dessa região ocupada por esse cultivo. Este sistema é implantado após a remoção da
vegetação de sub-bosque sem alterar o dossel, favorecendo a conservação de parte das espécies
nativas da floresta.
Muitas espécies da flora, principalmente epífitas, e da fauna, utilizam as cabrucas como
corredores biológicos, onde vivem e se reproduzem naturalmente, porém essas áreas encontram-se
ameaçadas de serem desmatadas devido à crise na cultura do cacau. Após o abandono da cultura
essas áreas poderiam ser transformadas em áreas de preservação por regeneração natural ou
enriquecimento da floresta, pois há um importante banco de árvores nativas nas cabrucas,
principalmente de espécies de grande porte, tornando- as áreas com potencial uso para a
conservação de espécies arbóreas (Sambuichi 2002, 2006).
Alguns estudos sugerem que este sistema de plantio é sustentável e por manter parte do
dossel intacto não acarreta em modificações na estrutura e funcionamento dos sistemas florestais
(Barreto et al 2010; Gama-Rodrigues et al 2010; Silva Moço et al 2009). Apesar da produção do
cacau – cabruca ter sido reduzida pela “vassoura-de-bruxa” (Moniliophtera perniciosa) na década de
1990 esse sistema agroflorestal ainda é muito comum nas áreas de Mata Atlântica na região sul da
Bahia (Dawoe et al 2010; Hartemink 2005; Ntiamoah e Afrane 2008), porém pouco se sabe a respeito
dos impactos dessa cultura na dinâmica de nitrogênio no solo das bacias hidrográficas, sendo
importante compreender as consequências desse sistema sobre a ciclagem de nutrientes das bacias
e como elas respondem a essa perturbação.
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2.OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral
Determinar a concentração de nitrogênio na solução do solo em microbacias com sistema
agroflorestal cacau-cabruca e floresta ombrófila.

2.2 Objetivos Específicos

- Determinar as concentrações das formas inorgânicas e orgânicas dissolvidas de nitrogênio na
solução do solo em três profundidades (15, 45, 90 cm) no sistema agroflorestal cacau-cabruca e
floresta ombrófila.

- Verificar a influência do sistema cacau-cabruca na disponibilidade de nitrogênio no solo.

- Avaliar o efeito do sistema cacau-cabruca nas taxas de mineralização e nitrificação liquida do solo.

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Área de estudo
O estudo foi realizado em duas microbacias, sendo uma em área preservada e outra em uma
área de cultivo de cacau-cabruca, localizadas no sul da Bahia. O clima da região é do tipo Af,
segundo o sistema de classificação de Köppen, sendo o clima quente e úmido e sem estação seca
bem definida. A temperatura média anual é em torno de 24ºC e índices pluviométricos superiores a
1.300 mm anuais.
A área preservada é um remanescente de Mata Atlântica, com predomínio de vegetação
secundária localizada no Parque Estadual da Serra do Conduru (PESC), situado nos municípios de
Ilhéus, Uruçuca e Itacaré. O PESC foi criado pelo Decreto nº 6.227,de 21 de fevereiro de 1997, com
aproximadamente 7000 hectares e em 2003 passou a ter área total estimada em 9.275 hectares.
(Semarh 2012).
A vegetação constitui-se de um campo nativo, bastante similar às restingas herbáceoarbustivas, porém com a peculiaridade de estar circundada por floresta ombrófila densa e distante do
mar, em altitudes acima de 100 metros do nível do mar (Semarh 2012).
A região do PESC possui uma ampla rede hidrográfica, que associada à limitação do relevo a
mecanização, favoreceu a ocupação da terra por propriedades, na maioria, menores que 100 ha.
Além disso, há uma facilidade para o abastecimento de água nas propriedades para uso doméstico e
agrícola (Semarh 2012).
A formação geológica é predominantemente de rochas pré-cambrianas que formam o
substrato cristalino local, recoberto pelos sedimentos tércio-quaternários.Os solos variam de argiloarenosos a franco-arenosos, além de solos com presença de hidromorfia (Brasil, MMA 2004). O solo
na área correspondente as coletas é classificado como Latossolo Amarelo Distrófico (Figura 01).
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A microbacia que apresenta o sistema agroflorestal cacau-cabruca está localizada na
Fazenda Santa Cruz (Campus da UESC). Essa área possui declividade em torno de 5% e um
sombreamento médio de 70% por cacaueiros (Theobroma cacao L.), jaqueiras (Artocarpus
heterofolia), cajazeiras (Spondias lutea), eritrinas (Eritrina sp.), imbaubas (Cecropia leucocoma) e
jequitibás (Cariniana sp.), dentre outras espécies (Argôlo 2009).
Localiza-se na zona fisiográfica e econômica do litoral Sul da Bahia chamada de Região
Cacaueira (Faria Filho 2000; Santos 2009). O solo predominante na área corresponde ao Argissolo
Vermelho-Amarelo, representado na figura 01, textura média argilosa, e a região encontra-se sob o
domínio dos sedimentos terciários do Grupo Barreiras (Fernandes 2008).

Figura 01: Classificação dos solos correspondentes aos pontos de coleta da floresta e sistema
agroflorestal cacau-cabruca, no sul da Bahia.
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3.2 Coleta e análise de dados
As coletas foram realizadas semanalmente em dois dias consecutivos, um dia em cada área
de estudo, nos períodos entre 25 de setembro a 07 de dezembro de 2012, e entre 02 de abril e 12 de
junho de 2013, totalizando 22 coletas na Cabruca e 21 coletas na Floresta.
As amostras de solução do solo foram coletadas através de extratores instalados nas
microbacias nas profundidades 15, 45 e 90 cm. Em cada bacia foram instalados 12 extratores, sendo
duas réplicas de cada profundidade posicionadas na margem direita e duas na margem esquerda do
riacho. A solução do solo foi retirada dos extratores com auxílio de seringa e mangueira, sendo
realizada pressão manual, com auxilio de seringa e agulha, anterior a extração. As amostras foram
filtradas em filtros de fibra de vidro (0,7µm) previamente calcinados a 450ºC, acondicionadas em
frascos de polietileno de 100 mL e congeladas para posterior análise.
Foram coletadas amostras de solo para caracterização das áreas, nas profundidades com os
intervalos de 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 cm, utilizando um trado do tipo caneco “3’’, sendo
3+

2+

2+

analisadas as concentrações de P, Al , Ca , Mg , K+, CTC (capacidade de troca iônica), e
granulometria do solo. Também foram coletadas tréplicas de amostras de solo na profundidade 010cm para determinação das taxas de mineralização e nitrificação liquida.

Procedimento analítico
Solução do solo
-

+

-

As formas de Nitrogênio Inorgânico Dissolvido (NID), NO3 , NH4 , NO2 , foram analisadas
através da cromatografia iônica (DIONEX ICS 1000). O Nitrogênio Dissolvido Total (NDT) foi
analisado por espectrofotometria após digestão da amostra com persulfato de potássio (Grasshoff et
al 1983). As formas orgânicas dissolvidas (NOD) foram determinadas pela diferença das formas
inorgânicas (NID) e dissolvidos totais (NDT).

Solo
As amostras de solo para caracterização das áreas foram secadas em estufa a 60ºC para
+

2+

posterior análise química e granulométrica. Para as análises de P, K , Ca
3+

método de extração pela resina trocadora de íons, e Al

e Mg

2+

foi utilizado o
-1

pela extração em KCl 1mol L . Quanto a

granulometria a areia foi determinada através do método de pesagem e argila por densímetro (com
dispersante, sol. hidróxido de sódio e hexametafosfato de sódio e ou dispersa em água), sendo estas
análises realizadas no laboratório da Esalq/USP.
Para determinar as taxas de mineralização e nitrificação liquida 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 10 g de solo úmido. Estes foram acondicionados em
frascos com tampas e após 24 horas foram filtrados em filtro Whatman 42, preservados com 0,1μM
HgCl e armazenados em frascos âmbar . A extração foi realizada novamente após 5 dias de
-

+

incubação do solo. As concentrações de NO3 e NH4 no extrato do solo foram analisadas por
espectrofotometria (Grasshoff et al 1983). Para a determinação da umidade do solo, no mesmo dia da
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coleta uma sub amostra de aproximadamente 10g foi separada e secada a 60°C até atingir peso
constante.
Para a determinação das taxas, os cálculos foram baseados nas seguintes fómulas:
+

Mineralização= (N- NH4
-

Nitrificação= (N- NO3

-

tn+

+

N- NO3 tn) - (N- NH4

t0 + N-

-

NO3 t0) / tn

-

tn-

N- NO3 t0) / tn

No qual, tn corresponde ao tempo de incubação (5 dias) e t0 o tempo inicial (dia da coleta).

3.3 Análise estatística

Os resultados foram submetidos ao teste não paramétrico Kruskal Wallis para a análise de
possíveis diferenças significativas (p<0,05) entre os nutrientes analisados e profundidades, classes
de chuva e relação entre os processos de mineralização e nitrificação, com auxílio do software
Statistica 6.1.

4. RESULTADOS

4.1 Composição física e química do solo

As frações de areia predominaram em ambas as áreas, no entanto, a área da cabruca
apresentou maior porcentagem de argila comparada à floresta (Figura 02). As classes de textura do
solo foram caracterizadas como médio - arenosa na floresta e como médio - argilosa da cabruca.

Figura 02: Composição granulométrica do solo da floresta e do sistema cacau – cabruca no sul da
Bahia.
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As maiores concentrações de fósforo (P), cálcio (Ca), magnésio (Mg), Soma de bases
trocáveis (SB) e Saturação da CTC por bases (V), foram registradas nos primeiros centímetros do
solo no sistema cacau – cabruca. Os maiores valores de acidez potencial (H+Al) foram observados
no solo da cabruca entre 40-60 e 60-80 cm de profundidade, sendo também observados nessas
profundidades os menores valores de pH e V e maiores valores de CTC.

Tabela 01: Características químicas do solo do sistema cacau – cabruca e da floresta no sul da
Bahia: Fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), acidez potencial (H+Al), soma de bases
trocáveis(SB), capacidade de troca catiônica (CTC) e saturação da CTC por bases (V).
pH
Floresta

Profundidade(cm)

Cabruca

P

K

Ca

Mg

(mg.dm-3)

H+Al

SB

CTC

(mmolc.dm-3)

V
%

0 – 20

4

5

1,8

2

3

71

6

77,5

8

20 – 40

4,2

3

0,9

<1

<1

52

2,5

54,6

5

40 – 60

4,5

2

0,6

<1

<1

31

2

32,8

6

60 – 80

4,7

2

0,7

<1

<1

38

2,1

40,1

5

80 – 100

5

2

0,7

<1

<1

31

1,8

32,6

6

0 – 20

4,1

12

1,7

11

9

64

21,2

85,5

25

20 – 40

3,9

3

1,1

<1

2

58

3,9

61,8

6

40 – 60

3,7

2

0,9

<1

<1

109

2,4

111,3

2

60 – 80

3,7

3

1,3

2

1

205

4,2

209,3

2

80 – 100

4

2

0,8

<1

3

98

4,5

102,6

4

4.2. Precipitação

Durante todas as semanas coletadas foram registrados valores de precipitação, variando
entre mínima e máxima de 0,1 e 13,5 mm na Cabruca e 0,2 e 8,7 mm na Floresta. Os índices foram
semelhantes na maioria das semanas, em ambas as áreas de coleta, como podem ser observados
na figura 3. Na cabruca o maior índice foi registrado na semana 4, que correspondeu ao mês de
outubro de 2012, e na floresta na semana 22, que correspondeu ao mês de junho de 2013.
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Figura 03: Precipitação registrada entre setembro/2012 e junho/2013 na área de floresta e sistema
cacau – cabruca no sul da Bahia.
Os volumes das amostras de solução do solo estão relacionados com o volume de chuvas
das semanas coletadas, podendo influenciar na concentração de algumas formas de nitrogênio,
portanto foram elaboradas classes de chuva, sendo estas referentes ao volume de chuva dos
coletores instalados nas áreas de coleta, representadas na figura 4.
O histograma (figura 4) representa a frequência das semanas coletadas em relação às
classes de chuva. Observa-se que na Floresta e na Cabruca a classe que apresenta maior frequência
é 0-2 mm. Sendo assim, na maioria das semanas coletadas os índices pluviométricos foram baixos.
Na Floresta a classe com menor frequência foi 4-6 mm, e na Cabruca a classe 6-8 mm.

Figura 4: Frequência das semanas coletadas entre as classes de chuva nas áreas de floresta e
sistema cacau-cabruca no sul da Bahia
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4.3 Concentrações de NID e NOD na solução de solo
-

Na floresta as concentrações de NO3 predominaram apenas na profundidade 15 cm e em
todas as classes exceto em 6-8 mm e nas profundidades 45 e 90 cm as concentrações de NOD
foram superiores a NID (Figura 5). Pode-se observar que em 45 cm as concentrações de NOD
variaram entre as classes, sendo encontradas diferenças significativas (p<0,05) entre as classes 2-4
e 4-6 mm e 2-4 e 6-8 mm.
+

Quanto as concentrações de NH4 observa-se valores próximos entre as classes na
profundidade 15 cm, exceto na classe 4-6. Nas profundidades 45 e 90 cm as menores concentrações
+

de NH4 são observadas na classe 6-8 (figura 5), assim como observado nas concentrações da
Cabruca (figura 6).

15

b

b,

a

Figura 05: Concentrações semanais de NID e NOD (M) na solução do solo da Floresta, por classe
de chuva. Letras distintas indicam valores estatisticamente diferentes (p <0,05).
Das formas de nitrogênio analisadas na solução do solo da Cabruca, NOD foi a forma
predominante entre as classes de chuva nas três profundidades. Comparando as concentrações de
+

NID entre as classes, na classe 6-8 mm pode-se observar as menores concentrações de NH4 nas
três profundidades e maiores concentrações na classe 0-2 mm (p<0,05), exceto em 90 cm. Isso
mostra que as concentrações mais elevadas, na sua maioria, são observadas nas semanas com os
menores índices pluviométricos (Figura 6).
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-

+

As concentrações de NO3 foram menores que NH4 nos primeiros 15 cm nas 4 classes de
+

chuva, em 45 cm foram superiores à NH4 nas classes 2-4 e 4-6 mm e em 90 cm as concentrações
-

de NO3 apresentaram valores próximos entre as classes. Para cada forma de nitrogênio não foram
encontradas diferenças significativas (p>0,05) entre as classes de chuva.

a

b

Figura 06: Concentrações de NID e NOD (M) na solução do solo na Cabruca por classe de chuva.
Letras distintas indicam valores estatisticamente diferentes (p <0,05).
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Comparando as concentrações das formas de NID na solução do solo entre as áreas de
+

estudo, observa-se que as médias das concentrações de NH4 são similares entre as áreas nas três
-

profundidades. Quanto a NO3 as maiores concentrações foram observadas na floresta (Figuras 07 e
08). Foram encontradas diferenças significativas (p<0,05) entre as profundidades nas concentrações
-

+

de NO3 na floresta e NH4 na cabruca, na qual suas concentrações diminuem com o aumento da
profundidade.
Na floresta a maior média das concentrações de NID e NOD foi observada em 15
-

cm,predominando o NO3 . No sistema cacau-cabruca as concentrações de NOD foram superiores a
NID, registrando a maior média em 45 cm havendo um decréscimo em 90 cm.

NH4
20

40

60

80

b

60

20

30

b

30

45

b

60

75

75

90

90

Figura 07: Média das concentrações
das formas de N nas profundidades
15, 45, 90 cm na Floresta. Letras
distintas
indicam
valores
estatisticamente diferentes (p <0,05)

NOD

µM

15

a

30

10

NO3

0

µM

15

Profundidade (cm)

0

100

0

45

NH4

NOD

Profundidade (cm)

0

NO3

a

Figura 08: Média das concentrações
das formas de N nas profundidades
15, 45, 90 cm na Cabruca. Letras
distintas
indicam
valores
estatisticamente diferentes (p <0,05)
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+

-

4.4 Concentrações de N-NH4 e N-NO3 no solo
+

Das formas de N inorgânico analisadas no solo, pode-se observar na figura 09, que N-NH4

predominou tanto na floresta como na cabruca, sendo encontradas diferenças significativas (p<0,05)
+

-

entre as concentrações de N-NH4 e N-NO3 em ambas as áreas.

9
8
7

μg. N g-1

6
5

FLORESTA

4

CABRUCA

3
2
1
0
N-NO3
+

N-NH4
-

Figura 09: Concentrações de N-NH4 e N-NO3 no solo da Cabruca e Floresta no sul da Bahia

4.5 Mineralização e Nitrificação líquida do solo
As maiores taxas de mineralização e nitrificação foram registradas na floresta comparadas ao
sistema cacau – cabruca, sendo encontrada diferença significativa (p<0,05) entre as taxas de
mineralização das duas áreas. Pode-se observar que na floresta a taxa de mineralização foi superior
a nitrificação, porém na cabruca foi observado o inverso, predominando a nitrificação (Figura 10).
0,80
MINERALIZAÇÃO

(μg. N g-1 dia-1)

0,70

NITRIFICAÇÃO

0,60
0,50
0,40
0,30
0,20

0,10
0,00
FLORESTA

CABRUCA

Figura 10: Taxas de mineralização e nitrificação líquida no solo do sistema cacau – cabruca e floresta
no sul da Bahia
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5. DISCUSSÃO
Das formas de nitrogênio analisadas NOD foi predominante no sistema cacau – cabruca e
NO3

-

na floresta. O predomínio da forma inorgânica NO3 como observado na floresta, pode ser

resultado da transferência de minerais e matéria orgânica da serapilheira que ocorre nos primeiros
centímetros do solo, sendo este, portanto, um dos fatores que favorecem as maiores concentrações
-

de NO3 na solução do solo nos primeiros 15 cm. Solos tropicais são altamente intemperizados,
ácidos, com altas concentrações de alumínio trocável o que lhes confere baixa fertilidade e alta perda
de nutrientes por lixiviação. Neste caso, a decomposição da matéria orgânica tem papel fundamental
na fertilidade do solo, aumentando a CTC e liberando nutrientes essenciais para a vegetação como P,
K, Na, Mg e N (Barreto et al 2006).
Quando o solo apresenta condições favoráveis, como boa drenagem e aerobiose, propicia o
desenvolvimento de organismos aeróbios possibilitando a oxidação de amônio a nitrito, que por sua
vez é oxidado a nitrato. Baixas concentrações de nitrito e amônio e elevadas concentrações de
nitrato, são característicos de florestas tropicais, na qual não há limitação de nitrogênio para o
processo de nitrificação (Neill et al 1995; Neu, 2005; Peterson et al 2001).
A nitrificação é um importante processo que influencia na composição química da solução do
solo, principalmente nas camadas superiores do solo. Nas camadas mais profundas, a atividade
biológica torna-se limitada influenciando nos processos de mineralização e nitrificação, ocorrendo um
decréscimo nas concentrações de nitrogênio nessas camadas (Ranger et al 2001). Este padrão pode
ser observado na floresta, na qual as concentrações de NID na solução do solo, principalmente de
-

NO3 , diminuem com o aumento da profundidade. Sudduth et al (2013) observaram que em bacias
hidrográficas não impactadas, a vegetação contribui significativamente para a remoção do nitrato nos
ecossistemas, registrando diminuição das concentrações de nitrato do solo abaixo da zona de
enraizamento.
-

As menores concentrações de NO3 na solução do solo no sistema cacau- cabruca
comparadas à floresta, podem estar relacionadas com o esgotamento de alguns nutrientes essenciais
ao longo do tempo. Nos sistemas agroflorestais cacau- cabruca, que são antigos, a serapilheira que
é uma das principais fontes de nutrientes para os ecossistemas, não é suficiente para suprir essa
perda (Dawoe et al 2010; Selle 2007; Vitousek 1982). Embora não tenha sido realizada análise da
serapilheira nesse trabalho, vale ressaltar que os nutrientes da solução do solo estão relacionados a
qualidade da matéria orgânica resultante da decomposição da serapilheira (Curvelo et al 2009).
Dawoe et al (2010) constataram que a decomposição pode diminuir após a conversão de florestas
para sistemas de cacau semelhantes à cabruca.
Curvelo et al (2009) registraram maiores concentrações de N tanto na serapilheira quanto na
solução do solo em uma área de floresta, comparada à uma área

de cacau – cabruca.

Comportamento semelhante foi observado em áreas de silvicultura onde as concentrações das
formas inorgânicas foram inferiores na solução do solo comparadas à floresta. Esse fato pode estar
relacionado à baixa quantidade de nutrientes disponíveis no solo, e baixos níveis de nutrientes
liberados através do intemperismo dos minerais do solo, ressaltando a importância do aporte de
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nutrientes por mineralização da serapilheira para os ecossistemas, principalmente em silviculturas, na
qual a serapilheira é escassa (Laclau et al 2003).
Baixas taxas de mineralização nas áreas de cacau-cabruca podem estar relacionadas com as
baixas taxas da ciclagem biogeoquímica das folhas do cacaueiro, apresentando baixa qualidade
nutricional nas folhas decíduas, sendo essas um constituinte da matéria orgânica decomposta e
mineralizada (Gama-Rodrigues e Miranda 1991). O nitrogênio absorvido pelas plantas, através da
-

+

solução do solo, na forma de NO3 ou NH4 , é incorporado à biomassa e posteriormente retorna ao
solo via serapilheira, sendo os nutrientes foliares um meio alternativo de caracterizar a disponibilidade
de nutrientes em florestas tropicais (Larcher 2000; Vitousek 1984).
A taxa de nitrificação registrada na floresta neste estudo, foi semelhante às taxas observadas
por Silva (2012), nessa mesma área, na qual foram registradas médias entre 0,26 - 1,67 μg. N g-1
dia-1. Piccolo et al (1994) e Neill et al (1995, 1997, 1999) em estudos comparando área de floresta
com pastagem, registraram maiores taxas de mineralização e nitrificação na floresta, concluindo que
quando a

floresta é convertida em pasto, as mudanças que ocorrem nessas taxas refletem na

biogeoquímica do nitrogênio e na fertilidade da pastagem ao longo do tempo. Essas taxas nas
pastagens tendem a diminuir com a idade dos pastos, como as pastagens mais velhas passaram a
dominar as regiões desmatadas na Amazônia, a ciclagem de N total nos solos dessa região tende a
diminuir (Neill et al 1999). No sistema caca- cabruca também foram observadas diferenças entre as
taxas de mineralização e nitrificação comparadas com as taxas da floresta, podendo ser um indicativo
de que as concentrações também diminuiriam ao longo do tempo, sendo este um sistema antigo na
região sul da Bahia.
Solos argilosos com elevadas concentrações de carbono orgânico total apresentam altas
taxas de nitrificação e mineralização. Baixas taxas desses processos foram registradas em pastagens
na região amazônica, na qual há o predomínio de solos argilosos, sugerindo que outros fatores
influenciaram as concentrações de nitrogênio no solo depois da criação da pastagem (Neill et al
1997). No presente estudo, baixas taxas de nitrificação e mineralização também foram registradas no
sistema cacau – cabruca, embora o solo da região seja caracterizado por Argissolo, considerado um
solo fértil devido ao elevado teor de argila. O solo da área de cabruca apresentou maior teor de argila
comparado à floresta e maiores concentrações de alguns nutrientes importantes para a fertilidade
2+

como P, Ca

teores de Ca

2+

e Mg , além de alta acidez potencial (H+Al) e saturação por bases. A elevação dos
2+

2+

e Mg

nesse sistema, pode indicar o uso de corretivos que são utilizados para

redução da acidez e aumento da fertilidade (Chepote et al 2005). Dessa forma, é provável que a
fertilidade do solo no sistema de cacau - cabruca seja mantida pela aplicação desses corretivos.
Diferenças entre áreas preservadas e sistemas de cacau, também foram observadas em latossolos
em uma microbacia do Rio Una (sul da Bahia) que apresentaram maiores concentrações de
saturação por bases, Ca

2+

2+

e Mg na área de cacau (Barreto et al 2006).

Quanto às formas inorgânicas de nitrogênio na superfície do solo, observa-se que as
+

-

concentrações de N-NH4 foram superiores a N-NO3 , sendo este resultado registrado em outros
estudos em florestas tropicais (Piccolo et al 1994; Silva 2005; Silva 2012). As concentrações de NNH4 no solo foram similares entre as áreas, porém a taxa de mineralização liquida na floresta foi
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superior à cabruca. Sendo assim, pode-se inferir que as condições que favorecem esse processo,
como atividades microbianas associadas às condições ambientais como, temperatura, umidade,
aeração podem não estar sendo eficientes no sistema cacau - cabruca, refletindo na disponibilidade
+

de NH4 no ecossistema. Zaia et al (2012) registraram em Latossolo na região sul da Bahia, menores
taxas desses processos na cabruca comparada a uma floresta natural, porém o sistema cacau –
cabruca apresentou grande capacidade em armazenar C orgânico, N total, biomassa microbiana, e N
mineralizável o que contribui para melhorar a qualidade do solo.
A umidade do solo pode ser um controlador importante das formas de nitrogênio inorgânico e
das taxas de mineralização e imobilização do N do solo. O processo de amonificação geralmente é
menos sensível a ambientes com solos mais secos comparados à nitrificação (Al-Ismaily 2004).
Períodos de seca podem favorecer a mineralização do N e consequentemente as concentrações de
amônio seriam mais elevadas (Peterjohn e Correll 1984; Luizão et al 1992; Neill et al 1995). No
presente estudo pode-se observar que as concentrações de amônio foram mais elevadas nas
semanas correspondentes a menor classe de chuva (0-2 mm).
AL-Ismaily (2004) em um estudo com umidade do solo observou que em solos mais úmidos
+

as concentrações de NH4 são inferiores quando comparadas em solos secos. Nos tratamentos com
+

baixa umidade foram observadas baixas taxas de nitrificação, resultando no acúmulo de NH4 no
+

solo, elevando as concentrações de NH4 na solução do solo, como observado no presente estudo
nas semanas menos chuvosas.

6. CONCLUSÃO


_

Na floresta as concentrações de NO3 apresentaram-se elevadas nos primeiros 15 cm do
solo devido os processos de nitrificação.



Em profundidades mais elevadas a diminuição das atividades biológicas e a retirada dos
nutrientes pelas plantas diminuem as concentrações de N na solução do solo.



Baixas concentrações de NID na solução do solo no sistema cacau – cabruca estão
associadas às baixas taxas de mineralização e nitrificação, sendo estes processos
dependentes de boas condições do ambiente, como temperatura, umidade, aeração e
qualidade da matéria orgânica, associadas às atividades microbianas.



Foram observadas diferenças nas concentrações das formas de N entre as áreas de floresta
e cabruca.
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All tables are to be numbered using Arabic numerals.
Tables should always be cited in text in consecutive numerical order.
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Identify any previously published material by giving the original source in the form of a reference at the
end of the table caption.
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ARTWORK AND ILLUSTRATIONS GUIDELINES
For the best quality final product, it is highly recommended that you submit all of your artwork –
photographs, line drawings, etc. – in an electronic format. Your art will then be produced to the highest
standards with the greatest accuracy to detail. The published work will directly reflect the quality of the
artwork provided.

Electronic Figure Submission
Supply all figures electronically.
Indicate what graphics program was used to create the artwork. For vector graphics, the preferred
format is EPS; for halftones, please use TIFF format. MS Office files are also acceptable. Vector
graphics containing fonts must have the fonts embedded in the files. Name your figure files with "Fig"
and the figure number, e.g., Fig1.eps.

Halftone Art
Definition: Photographs, drawings, or paintings with fine shading, etc. If any magnification is used in
the photographs, indicate this by using scale bars within the figures themselves. Halftones should
have a minimum resolution of 300 dpi.

Combination Art
Definition: a combination of halftone and line art, e.g., halftones containing line drawing, extensive
lettering, color diagrams, etc. Combination artwork should have a minimum resolution of 600 dpi.

Color Art
Color art is free of charge for online publication. If black and white will be shown in the print version,
make sure that the main information will still be visible. Many colors are not distinguishable from one
another when converted to black and white. A simple way to check this is to make a xerographic copy
to see if the necessary distinctions between the different colors are still apparent. If the figures will be
printed in black and white, do not refer to color in the captions. Color illustrations should be submitted
as RGB (8 bits per channel).

Figure Lettering
To add lettering, it is best to use Helvetica or Arial (sans serif fonts). Keep lettering consistently sized
throughout your final-sized artwork, usually about 2–3 mm (8–12 pt). Variance of type size within an
illustration should be minimal, e.g., do not use 8-pt type on an axis and 20-pt type for the axis label.
Avoid effects such as shading, outline letters, etc. Do not include titles or captions within your
illustrations.

Figure Numbering
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All figures are to be numbered using Arabic numerals. Figures should always be cited in text in
consecutive numerical order. Figure parts should be denoted by lowercase letters (a, b, c, etc.). If an
appendix appears in your article and it contains one or more figures, continue the consecutive
numbering of the main text. Do not number the appendix figures,"A1, A2, A3, etc." Figures in online
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Figure Captions
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in bold type, followed by the figure number, also in bold type. No punctuation is to be included after the
number, nor is any punctuation to be placed at the end of the caption. Identify all elements found in
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should be 39 mm, 84 mm, 129 mm, or 174 mm wide and not higher than 234 mm. For books and
book-sized journals, the figures should be 80 mm or 122 mm wide and not higher than 198 mm.

Permissions
If you include figures that have already been published elsewhere, you must obtain permission from
the copyright owner(s) for both the print and online format. Please be aware that some publishers do
not grant electronic rights for free and that Springer will not be able to refund any costs that may have
occurred to receive these permissions. In such cases, material from other sources should be used.
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In order to give people of all abilities and disabilities access to the content of your figures, please
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All figures have descriptive captions (blind users could then use a text-to-speech software or a text-toBraille hardware) Patterns are used instead of or in addition to colors for conveying information (colorblind users would then be able to distinguish the visual elements) Any figure lettering has a contrast
ratio of at least 4.5:1
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