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Resumo 

O desflorestamento na Amazônia contribui para a redução do bioma amazônico com reflexos 

diretos e indiretos sobre as mudanças climáticas regionais e globais, respectivamente. Neste 

contexto, o avanço agropecuário ainda é o principal responsável pela formação de mais áreas 

desmatadas. Considerando que as pastagens se tornam insustentáveis devido à baixa 

fertilidade dos solos e ao baixo emprego de tecnologia de produção, em pouco tempo estas 

áreas são abandonadas dando lugar a uma vegetação secundária emergente típica dessas áreas. 

Para tentar entender as estratégias adotadas pelas espécies arbóreas mais frequentes 

(Sucessional inicial (pioneiras): Vismia japurensis e Vismia cayennensis; Sucessional 

intermediária: Bellucia grossularioides e Laetia procera; Sucessional tardia: Goupia glabra), 

as características ecofisiológicas foram determinadas e relacionadas com a cronossequência 

sucessional da vegetação secundária, em diferentes períodos de precipitação. O estudo foi 

realizado em capoeiras com idades variando de 0-19 anos, localizada na área experimental do 

Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais-PDBFF (02º34’S, 60º07’W). As 

características químicas dos solos foram determinadas, bem como, os teores dos nutrientes 

foliares, área foliar específica, potencial hídrico foliar e parâmetros envolvidos nas trocas 

gasosas e fluorescência da clorofila a. As concentrações de N, P e K aumentaram, enquanto 

que Ca e Mg diminuíram no solo com a idade das capoeiras. Os teores foliares de alguns 

nutrientes, assim como a eficiência no uso variaram, tanto entre as espécies quanto em função 

das idades das capoeiras. A resposta da taxa fotossintética foi diferente entre as espécies, com 

maiores valores para as espécies sucessionais iniciais na ordem de 14-17 µmol m-2 s-1, e 

menores valores para as espécies sucessionais tardias (8-10 µmol m-2 s-1). Os maiores valores 

de Amax foram observados para as espécies do gênero Vismia. As variáveis Amax, gs, Rd e E 

diminuíram seus valores com as idades das capoeiras para a maioria das espécies, com 

exceção de G. glabra. As espécies G. glabra e L. procera exibiram redução nas respostas 

fotossintéticas no período de baixa precipitação. Observou-se também uma típica curva do 

transiente da fluorescência da clorofila a (OJIP) entre as espécies, com modificações nos 

transientes para G. glabra e L. procera no período de baixa precipitação. O índice de 

desempenho das espécies aumentou com as idades das capoeiras, com destaque para B. 

grossularioides e L. procera. As plantas situadas nas capoeiras novas dissiparam mais energia 

em forma de fluorescência do que nas capoeiras mais velhas. A máxima eficiência quântica 

do fotossistema II aumentou nas espécies em função das idades das capoeiras, na ordem de 

0,80 para 0,83. O potencial hídrico foliar apresentou pequena variação entre as espécies e, 
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também, com as idades das capoeiras. Tanto os valores do índice de conteúdo de clorofila 

quanto os valores da área foliar específica aumentaram com as idades das capoeiras para todas 

as espécies. A análise do conjunto de variáveis sugere que as espécies diferem entre si no que 

se refere à posição dentro do grupo sucessional e que, apesar da melhoria nas condições 

nutricionais em função das idades das capoeiras, sua eficiência no uso dos mesmos foi 

limitada. Além disso, aumentos nos valores de área foliar específica, reduções nas taxas 

fotossintéticas e diminuição na dissipação de energia em função das idades das capoeiras, de 

certa forma, levam a um entendimento de que modificações referentes à plasticidade das 

plantas possam ter ocorrido com o tempo, e que essas modificações, normalmente, são 

também associadas a alterações na disponibilidade de irradiância. Portanto, vale ressaltar a 

importância das espécies da sucessão secundária, no que concerne à captação e utilização dos 

recursos primários disponíveis, nos primeiros 15 anos de crescimento sobre pastagens 

abandonadas e destacar o seu relevante papel na redução do carbono atmosférico frente às 

atuais mudanças no cenário amazônico. 
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Abstract 

Deforestation contributes to reducing the Amazonian biome with direct and indirect effects on 

regional and global climatic change. Pasture formation continues to be the main driver of the 

expansion of deforested areas. Amazonian pastures become unsustainable due to low soil 

fertility and to the small use of production technology the pastures after use become 

unsustainable and then they are abandoned giving place to emerging secondary forest. To 

understand the strategies adopted by the more frequent species early secondary successional: 

Vismia japurensis and Vismia cayennensis; Mid secondary successional: Bellucia 

grossularioides and Laetia procera; Late secondary successional: Goupia glabra, the 

ecophysiological characteristics of the species were determined and relationship with the 

successional chronosequence. The study was carried in the secondary forests at different 

stages of regeneration (0-19 years), located in the experimental area of the Forest Fragment 

Biological Dynamic Project-PDBFF (02º34'S, 60º07'W). The chemical characteristics and soil 

fertility were measured as well as the nutrients leaf concentration, specific leaf area, water 

potential, gas exchanges and chlorophyll a fluorescence parameters. The N, P and K 

concentrations increased and while Ca and Mg decreased in the soil with the age of the stand. 

Leaf nutrient concentrations, as well as nutrient-use efficiencies, varied among the species 

and in relation stand age. Photosynthetic rate differed among species, with higher values in 

early successional (14-17 µmol m-2 s-1) than in late successional species (8-10 µmol m-2 s-1). 

High values of Amax were observed for species in the genus Vismia. Values of Amax, gs, Rd, 

and E declined with stand age for all species except G. glabra. G. glabra and L. procera 

showed reductions in photosynthetic rate during the low-precipitation season. A typical OJIP 

transient curve was observed for all species, with modifications for the responses of G. glabra 

and L. procera in the low-precipitation season. The performance index of the species 

increased with stand age, especially for B. grossularioides and L. procera. Plants in young 

stands dissipated more energy in the form of fluorescence than did those in old stands. The 

maximum quantum efficiency of PSII primary photochemistry increased with stand age for all 

species (0.80 to 0.83). Water potential showed little variation among the species and also 

varied little with stand age. Both the values of the chlorophyll content index and the specific 

leaf area increased with stand age for all species. The data suggest that species differ within 

each successional position group and that resource-use efficiency becomes limited despite the 

improvement of nutritional conditions with time. Increases in specific leaf area and decreases 

in photosynthetic rate and dissipation of energy with increasing stand age suggesting that 

modifications in the plasticity of the plants might have occurred over time and that these 
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modifications are usually associated with alterations in irradiance readiness. Therefore, the 

importance of secondary-succession species should be emphasized with regard to reception 

and use of available primary resources in the first 15 years of growth on abandoned pastures. 

These species play a role in absorbing atmospheric carbon in the face of current changes in 

the Amazonian landscape. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A bacia amazônica compreende uma área de aproximadamente seis milhões de km2, 

sendo, portanto, considerada a maior área de floresta tropical remanescente do mundo. Essa 

grande extensão de floresta tropical tem sido reduzida de forma intensa, nas últimas três 

décadas, em decorrência das mudanças no uso da terra, particularmente, devido à implantação 

de grandes projetos que buscam o desenvolvimento da região (Nepstad et al., 2000; Fearnside 

et al., 2007; Malhi et al., 2008). 

 O desmatamento anual na Amazônia, que atualmente corresponde a 11.532 km2 

(INPE, 2008), e a posterior conversão da floresta para pastagens e/ou agricultura tem sido 

considerado a forma mais comum de utilização das áreas de cobertura florestal amazônica 

(Fearnside & Guimarães, 1996; Margulis, 2003; Dantas & Fontinele, 2005). O fato é que, a 

formação de pastagens caracteriza-se como sendo predominante no uso dessas áreas, e o mais 

preocupante é que tais áreas são frequentemente abandonadas após declínio da produtividade 

(Alves et al., 1997; Fearnside & Barbosa, 1998; Veiga et al., 2004). Atualmente, as áreas de 

pastagens abandonadas correspondem a 20% da zona úmida da Amazônia (Schneider et al., 

2000) e são dominadas por uma cobertura sucessional secundária espontânea e agressiva 

adaptada às novas condições dos fatores abióticos primários como luz, temperatura, água e 

nutrientes (Serrão & Homma, 1991). As espécies que compõem essa vegetação são 

principalmente as dos gêneros Vismia, Bellucia, Laetia, Goupia, etc. (Puerta, 2002; Monaco 

et al., 2003). Durante o processo sucessional, as áreas de pastagens abandonadas passam de 

fraca cobertura de gramíneas e poucas árvores de espécies pioneiras (0-3 anos) para densa 

vegetação arbórea dominada por espécies do gênero Vismia, que, após 15 anos, 

aproximadamente, apresentam diminuição no domínio dessa espécie e declínio na cobertura 

de sub-bosque das espécies pioneiras, resultando num aumento de comunidades de árvores 

com copa fechada e alta biomassa (Feldpausch et al., 2005). Dessa forma, a regeneração 

natural da vegetação secundária nas áreas de pastagens abandonadas, devido à alta taxa de 

crescimento dessas plantas, tem sido proposta como importante sumidouro de carbono para 

mitigar o aumento dos níveis de carbono atmosférico, pois, acredita-se que este potencial 

dreno de CO2 tem considerável participação no papel da ciclagem em escala regional 

(Schimel et al., 1996; Moran et al., 2000; Silver et al., 2000). 

 Diversos estudos têm quantificado o acúmulo de biomassa e, consequentemente, o 

sequestro de carbono pela vegetação secundária na bacia amazônica (Saldarriaga et al., 1988; 

Uhl et al., 1988; Fearnside e Guimarães, 1996; Alves et al., 1997; Houghton et al., 2001; 
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Feldpausch et al., 2004). Contudo, o efeito da regeneração dessa vegetação secundária no 

balanço global do carbono ainda é pouco difundido (Fearnside & Laurance, 2004). A 

magnitude desse sumidouro de carbono é imprecisa em função da escassez de informações 

reais das extensas áreas da vegetação secundária e do desconhecimento sobre as 

características fotossintéticas in situ da maioria das espécies que compõem o quadro 

sucessional (Alves et al., 1997; Lucas et al., 2002). Isso porque os estoques e trocas de 

carbono da floresta e a atmosfera também são influenciados pelas diferenças fisiológicas das 

plantas associadas à idade da vegetação, grupo funcional e efeitos dos distúrbios ocasionados 

(Law et al., 2001). 

 Outro fato interessante é que a assimilação de carbono pode ser diferenciada por 

mudanças sazonais, como por exemplo, o regime de chuva, como normalmente ocorre na 

Amazônia (períodos de alta e de baixa precipitação), uma vez que o comportamento 

fotossintético das plantas, de maneira geral, é diretamente influenciado pelo regime de água 

no contínuo solo-planta-atmosfera (Franks & Farquhar, 1999; Turnbull et al., 2003). A 

adequada disponibilidade de água é essencial para o melhor desempenho do processo 

fotossintético. Assim, em plantas que são expostas ao déficit hídrico, a assimilação de CO2 

torna-se alterada, porque as taxas fotossintéticas são altamente relacionadas com a taxa da 

condutância estomática, uma vez que, para absorver CO2 do meio externo, as plantas perdem 

água e, para diminuir estas perdas, restringem a entrada de CO2 para o interior das folhas. 

Como consequência, a fotossíntese torna-se limitada pela redução da concentração de CO2 

intercelular (Buckley et al., 1999; Lawlor, 2002). Assim, o processo de transpiração é 

considerado como o principal fenômeno envolvido na perda de água pelas plantas, na qual 

menos de 1% da água movimentada no contínuo solo-planta-atmosfera é utilizada na fixação 

de carbono, sendo a maior parte perdida na transpiração (Amthor, 1995). Além disso, o 

comportamento nutricional de árvores florestais pode variar bastante durante seu crescimento 

como resultado de mudanças no metabolismo e transporte interno causado pela variação na 

disponibilidade de água em períodos distintos de precipitação, interferindo na oferta e na 

distribuição de nutrientes do solo para as plantas (Leitão & Silva, 2004). Dessa forma, a 

retranslocação de alguns minerais pode ser estratégia adotada pelas plantas para permitir a 

manutenção das atividades metabólicas, principalmente, em períodos sujeitos ao estresse 

hídrico (Villela & Lacerda, 1992; Leitão & Silva, 2004). Neste contexto, o crescimento e o 

desenvolvimento das plantas tornam-se diretamente influenciados pelo regime de chuvas e, 

devido a esses preceitos, pesquisas direcionadas tentam entender os mecanismos envolvendo 

as respostas das plantas a essas variações no ambiente (Battey, 2000). 
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 Para quantificar a assimilação de carbono e, por conseguinte, contribuir para predizer 

futuras mudanças no acúmulo de CO2 pelas plantas da vegetação secundária, as respostas 

ecofisiológicas de espécies pioneiras mais frequentes crescendo sobre áreas de pastagens 

abandonadas foram determinadas e relacionadas com os fatores abióticos primários (água e 

nutrientes, por exemplo) para se observar a efetiva participação desses fatores sobre as 

respostas fotossintéticas pela vegetação secundária emergente, numa cronossequência 

sucessional e em diferentes períodos de precipitação na Amazônia central. 

 Para tanto, três capítulos discorrem sobre a ecofisiologia de espécies sucessionais 

arbóreas mais frequentes crescendo em áreas de pastagens abandonadas na Amazônia central; 

são eles: 

 

I - Interface nutricional solo-planta de espécies da sucessão secundária crescendo sobre 

pastagens abandonadas na Amazônia central. 

II - Trocas gasosas de espécies da sucessão secundária crescendo sobre pastagens 

abandonadas na Amazônia central. 

III - Indicadores de estresse de espécies da sucessão secundária crescendo sobre pastagens 

abandonadas na Amazônia central. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

 O objetivo deste estudo foi investigar as respostas ecofisiológicas e nutricionais de 

espécies da sucessão secundária crescendo sobre áreas de pastagens abandonadas nos 

períodos de alta e de baixa precipitação na Amazônia central. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

- Determinar os teores dos macro e micronutrientes do solo e do tecido foliar de espécies da 

sucessão secundária e avaliar a eficiência no uso dos nutrientes pelas plantas, em distintos 

períodos de precipitação. 

 

- Determinar as trocas gasosas de espécies da sucessão secundária e relacionar com os 

parâmetros de fertilidade do solo, hídricos e nutricionais das espécies, em distintos períodos 

de precipitação. 

 

- Avaliar a fluorescência da clorofila a como importante indicador de estresse e relacionar 

com o estado nutricional e hídrico das espécies da sucessão secundária, em distintos períodos 

de precipitação. 
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CAPÍTULO I 

 

INTERFACE NUTRICIONAL SOLO-PLANTA DE ESPÉCIES DA SUCESSÃO 

SECUNDÁRIA CRESCENDO SOBRE PASTAGENS ABANDONADAS NA 

AMAZÔNIA CENTRAL 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 No contexto das mudanças climáticas, a floresta amazônica apresenta grande 

importância mundial e representa papel importante no clima regional e global, principalmente, 

por possuir considerável quantidade de carbono estocado na vegetação e extensa bacia 

hidrográfica (Correia et al., 2007; Cândido et al., 2007; Nobre et al., 2007; Malhi et al., 

2008). Mesmo com toda relevâcia, percebe-se que importante área de floresta na Amazônia 

tem sido reduzida nas últimas décadas devido, principalmente, a ações antrópicas e ao modelo 

de desenvolvimento econômico adotado para a região (Nepstad et al., 2000, Fearnside & 

Laurance, 2004). 

 Dentre as ações antrópicas destaca-se o desmatamento que, de maneira geral, leva a 

alteração no funcionamento dos ecossistemas, gerando impactos sobre a estrutura e a 

fertilidade dos solos, sobre o ciclo hidrológico, perda da biodiversidade, redução do carbono 

estocado o que, de certa forma, inverte a lógica do benefício da floresta que passa a constituir 

importante fonte de emissão de gases que causam o efeito estufa (Houghton et al., 2000; 

Fearnside, 2005; Phillips et al., 2008). 

 O processo de ocupação da região amazônica já levou a eliminação de considerável 

parcela da floresta através do corte e queima da vegetação e, nesse contexto, a pecuária em 

larga escala é responsável por aproximadamente 70% de toda a perda da floresta (Fearnside & 

Barbosa, 1998; Margulis, 2003; Veiga et al., 2004; Piketty et al., 2005). No processo 

tradicional de formação e utilização de pastagens cultivadas na Amazônia, uma grande 

quantidade de nutrientes é adicionada ao solo de uma única vez através das cinzas, 

proporcionado pelo corte e queima da vegetação, aumentando de forma significativa sua 

fertilidade (Kauffman et al., 1998). No entanto, essa fertilidade não se mantém por muito 

tempo, pois, os teores de determinados nutrientes, como os de fósforo, por exemplo, 

diminuem rapidamente, contribuindo para o declínio da produtividade e o posterior abandono 

da pastagem (Serrão et al., 1982). Esse declínio é caracterizado por redução na produção de 

forragem tornando o solo exposto e favorecendo a posterior invasão de plantas arbóreas 
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pioneiras e herbáceas adaptadas a solos com baixa fertilidade (Serrão et al., 1982; Glenn-

Lewin et al., 1992; Meirelles, 1993; Dias Filho, 1998). Espécies pioneiras como as do gênero 

Vismia brotam rapidamente nessas áreas e dominam a pastagem abandonada (Williamson et 

al., 1998; Mesquita et al., 2001; Puerta, 2002; Monaco et al., 2003). 

 O fornecimento adequado de nutrientes tem considerável importância para atender ao 

perfeito funcionamento da planta (Wykoff et al., 1998; Wissuwa, 2003). Portanto, em solos 

com sérias deficiências nutricionais, como normalmente ocorrem em pastagens abandonadas 

na Amazônia, o suprimento de nutrientes é limitado comprometendo o bom desempenho de 

vários processos fisiológicos e, consequentemente, pode refletir em redução no acúmulo de 

biomassa (Silva et al., 2006). A influência do estado nutricional das plantas sobre a 

fotossíntese ocorre de muitas maneiras, ou seja, alguns nutrientes são exigidos para a 

formação dos cloroplastos, outros para a síntese de proteínas ou pigmentos dos cloroplastos, 

participam da cadeia transportadora de elétrons, bem como, tem influência no crescimento da 

planta (Wykoff et al., 1998). Os efeitos bioquímicos sobre a fotossíntese e a respiração 

acontecem porque os elementos minerais são componentes integrantes das enzimas e dos 

pigmentos ou, ainda, ativadores diretos do processo fotossintético e outros processos 

metabólicos na planta (Amthor, 1995). Quando o suprimento desses nutrientes é inadequado, 

algumas plantas desenvolvem desordens fisiológicas manifestadas por sintomas 

característicos de deficiência (McCauley et al., 2003). Um nutriente pode ter várias funções 

dentro da planta, porém, o sintoma mais característico é aquele a qual o nutriente apresenta 

função específica dominante, causando um sintoma mais visível que outro (Grundon et al., 

1997). Contudo, alguns nutrientes, mesmo sendo limitantes para o crescimento e 

desenvolvimento da planta, por se apresentaram em baixas concentrações no solo, por 

exemplo, sob áreas de pastagens abandonadas, conseguem suprir de maneira adequada 

algumas espécies agressivas tipicamente adaptadas a solos com séria limitação mineral (Silva 

et al., 2006). 

Dessa forma, o conhecimento dos mecanismos envolvidos na utilização dos nutrientes 

pelas diferentes espécies que revegetam ambientes alterados em diferentes estágios 

sucessionais, pode ser de grande importância para o entendimento das estratégias adotadas 

pelas plantas na assimilação de carbono em áreas de pastagens abandonadas. Portanto, o 

objetivo deste estudo foi investigar a dinâmica de nutrientes e sua eficiência na utilização por 

espécies da vegetação secundária numa cronossequência sucessional sobre áreas de pastagens 

abandonadas na Amazônia central. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Local de estudo 

 

 O experimento foi realizado em áreas que compõem uma cronossequência de 

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

distribuídas em três fazendas: 1) Dimona; 2) Esteio; e 3) Porto Alegre, localizadas nos km 63 

e 72 da rodovia BR-174 (área do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais – 

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

Latossolo Amarelo distrófico, com moderada a alta acidez e pobre em nutrientes (Chauvel, 

1982). O clima é tropical úmido do tipo Afi, segundo a classificação de Köppen (1948) e a 

temperatura média é de 26 e 28oC nas estações de alta e de baixa precipitação, 

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

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

precipitação, com média abaixo de 100 mm (PDBFF, 2008) (Figura 2). A vegetação é 

classificada como floresta de terra firme sempre verde com dossel fechado, associada à 

vegetação secundária em diferentes idades de abandono da área (Lovejoy & Bierregaard, 

1990). 

 

 

Figura 1: Área experimental do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais – 
PDBFF (ZF3), 80 km ao norte de da cidade de Manaus, AM. Fonte: Nascimento & Laurance 
(2004). 
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Figura 2: Médias memsais das precipitações pluviométricas durante 10 anos na área 
experimental do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais – PDBFF (Fonte: 
PDBFF). 

 

 A cronossequência sucessional da vegetação secundária foi identificada e classificada 

utilizando-se a idade de abandono da área como critério, de acordo com estudo realizado por 

Moreira (2003) (Tabela 1), e agrupadas em classes de idades: 0-3, 5-8, 10-13 e >15 anos. As 

plantas foram selecionadas levando-se em consideração o diâmetro a altura do coleto (DAC) 

e/ou diâmetro a altura do peito (DAP) semelhante, sendo representativos de cada idade, assim, 

criou-se um padrão de idade da vegetação secundária em cada idade de abandono da área. 

 

2.2. Histórico de uso das áreas experimentais 

 

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

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

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

declínio da produtividade, essas áreas foram gradualmente abandonadas. Atualmente, 

apresentam-se recobertas por vegetação secundária em diferentes idades de abandono. Nestas 

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

estabelecimento de plantios de gramíneas, como, por exemplo, Brachiaria brizantha e 

Brachiaria humidicola para alimentação do gado. Todo ano eram realizados cortes e queimas 

para controle da vegetação emergente, favorecendo a incorporação de nutrientes no solo por 

meio das cinzas. Porém, depois de repetidos processos de queima, as áreas de pastagens 
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passaram a exibir sinais claros de degradação, sendo então abandonadas e dando lugar a 

espécies pioneiras, como as dos gêneros Vismia, Bellucia, Laetia, Goupia, etc., típicas de 

vegetação secundária sobre pastagens degradadas (Feldpausch et al., 2005; PDBFF, 2008). 

 

Tabela 1: Idade das capoeiras selecionadas para o estudo. 

Capoeira Fazenda Idade estimada (anos) 
1 Esteio 1 
2 Esteio 2 
3 Esteio 3 
4 Porto Alegre 3 
5 Porto Alegre 3 
6 Esteio 7 
7 Esteio 8 
8 Dimona 8 
9 Dimona 8 

10 Dimona 8 
11 Esteio 11 
12 Esteio 12 
13 Dimona 12 
14 Dimona 13 
15 Dimona 13 
16 Dimona 17 
17 Dimona 17 
18 Dimona 17 
19 Esteio 19 
20 Esteio 19 

                                Fonte: Moreira, 2003. 

 

2.3. Espécies selecionadas 

 

 Na área de estudo, foram selecionadas cinco espécies com maior frequência sobre 

áreas de pastagens abandonadas, de acordo com estudo realizado por Mesquita et al. (2001). 

As espécies selecionadas foram as seguintes (Figura 2): 

 - Bellucia grossularioides Triana. - Melastomataceae - Secundária intermediária: 

Árvores de pequeno a médio porte que apresenta sapopemas quando adultas. O gênero não 

apresenta grande importância econômica, podendo ser usada como frutos comestíveis e na 

fabricação artesanal de tintas. As folhas desta espécie são grandes, de forma oval, com 

aproximadamente 15-25 cm de comprimento. Apresentam fruticação irregular durante o ano 

todo. Essa espécie ocorre no Brasil, América Central, Colômbia, Venezuela, Guianas e 

Bolívia (Ribeiro et al., 1999; Maciel et al., 2003, Bentos et al., 2008). 
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 - Laetia procera (Poepp.) Eichler. - Flacourtiaceae - Secundária intermediária: Árvore 

de dossel de 3-12 m de altura, apresentando tronco circular de base reta. Sua madeira é 

empregada em construções de pontes, pisos, revestimento e carpintaria. Apresentam folhas 

compostas, folíolos alternos, com aproximadamente 8-12 cm de comprimento. Essa espécie 

frutifica uma vez a cada ano. Ocorre em toda a América Central e Norte da América do Sul 

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

 - Goupia glabra Aubl. - Celastraceae - Secundária tardia: Árvore apresentando de 3-

20 m de altura e copa piramidal com tronco retilíneo e cilíndrico de base reta a acanalada. 

Ramos e folhas novas são completamente cobertos de pêlos tornando-se glabros somente mais 

tarde, o que deu origem ao nome científico. Possuem folhas simples, alternas de 5-13 cm de 

comprimento. Sua frutificação é irregular durante o ano todo. Apresenta excelente 

regeneração natural em clareiras e em áreas desmatadas ou levemente queimadas. Essa 

espécie ocorre no Brasil, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia e 

Panamá (Maciel et al., 2003; Schwengber & Smiderle, 2005; Bentos et al., 2008). 

 - Vismia japurensis Reich. - Clusiaceae - Pioneira: Árvore com a base do tronco reta 

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

folhas apresentam pilosidade ferrugínea. Habitam florestas de planícies sempre verdes, 

savanas, frequentemente sobre areia branca. Apresenta frutificação anual. Geralmente 

ocorrem em vegetação secundária (Ribeiro et al., 1999; Maciel et al., 2003; Bentos et al., 

2008). 

- Vismia cayennensis (Jacq.) Pers. - Clusiaceae – Pioneira: Árvore de 2-15 m de altura; 

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

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

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

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

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

 A escolha das espécies no campo obedeceu ao critério de diâmetro do fuste 

semelhante. Dessa forma, entendia-se que as espécies apresentavam aproximadamente mesma 

idade, em cada classe da sucessão da vegetação secundária. 
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a) b) c) d) e)  

Figura 3: Ilustração de espécies da vegetação secundária selecionadas para o estudo. a) 
Bellucia grossularioides b) Laetia procera c) Goupia glabra d) Vismia japurensis e) Vismia 
cayennensis. 

 

2.4. Determinação da fertilidade do solo 

 

 A fertilidade do solo sob cobertura da vegetação secundária nas diferentes idades da 

cronossequência sucessional foi obtida a partir de determinações das concentrações dos 

nutrientes (macro e micronutrientes) e do potencial hidrogeniônico do solo (pH). A 

determinação consistiu da coleta de amostra composta por área selecionada (idade da 

vegetação) nas profundidades de 0-2,5; 2,5-7,5; 7,5-20 e 20-40 cm. As coletas nas 

profundidades de 0 a 7,5 cm foram feitas utilizando-se cilindros metálicos, enquanto que, nas 

profundidades de 7,5 a 40 cm, as coletas foram feitas utilizando-se trado (tipo holandês). As 

amostras coletadas foram secas ao ar, destorroadas, peneiradas (2 mm) e submetidas às 

análises químicas. Os valores do pH foram obtidos pela medição eletroquímica da 

concentração efetiva de íons de H+ na solução do solo por meio de eletrodos combinados 

imerso em solução solo:água (1:2,5). Os teores de nitrogênio total (N) foram determinados 

pelo método de Kjeldahl, a partir de uma alíquota do extrato amostral obtido após digestão 

sulfúrica. Os macronutrientes cálcio (Ca), magnésio (Mg), assim como o elemento alumínio 

(Al) foram obtidos por extração com KCl 1 mol L-1 e determinados por espectrofotometria de 

absorção atômica (Perkin-Elmer 1100B). Os teores dos nutrientes fósforo (P), potássio (K), 

ferro (Fe), zinco (Zn) e manganês (Mn) foram extraídos com solução de Mehlich 1 (HCl 0,05 

mol L-1 + H2SO4 0,0125 mol L-1), sendo que o P foi determinado por espectrofotometria do 

visível (Jenway 6105 UV/VIS) e o K juntamente com os micronutrientes foram determinados 

por espectrometria de absorção atômica (Embrapa, 1999). 
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2.5. Determinação da fotossíntese líquida 

 

 As determinações das taxas de fotossíntese líquida (A) e respiração foliar no escuro 

(Rd) foram realizadas por meio de um analisador de gás infravermelho (IRGA) portátil, de 

sistema aberto, modelo LI-COR 6400, no período compreendido entre 8 e 11h. As respostas 

fotossintéticas à intensidade luminosa foram determinadas para uma densidade de fluxo de 

fótons (PPDF) de 0 e de 2000 µmol m-2 s-1 com a câmara foliar ajustada para operar com 

concentração de CO2, temperatura e vapor de H2O em torno de 380±3 µmol mol-1, 30±1oC e 

21±1 mmol mol-1, respectivamente (Silva et al., 2008). Os dados foram obtidos em folhas 

sadias que, após determinação da fotossíntese, foram destinadas à análise nutricional. 

 

2.6. Determinação do estado nutricional da planta 

 

 A verificação do estado nutricional das espécies foi obtida a partir da coleta de 

amostras foliares obedecendo aos seguintes critérios: a) folhas situadas no terço superior da 

copa; b) com plena exposição ao sol; c) completamente expandidas; e d) em bom estado 

fitossanitário. Após a coleta, as amostras foliares foram colocadas em sacos de papel e, no 

prazo máximo de 24h, foram levadas à estufa com ventilação forçada a 65oC permanecendo 

durante 72h. Em seguida, as amostras foram moídas e, do material, 0,5g de matéria seca foi 

retirada e submetida à pré-digestão durante uma noite e depois foi realizada a digestão nitro-

perclórica (HNO3 + HClO4). O processo de digestão foi feito a temperatura crescente e 

gradativa até 200oC, durante cerca de quatro horas (Embrapa, 1999). Após o processo de 

digestão, o extrato amostral foi utilizado nas diferentes determinações: o teor de P foi 

determinado por espectrofotometria (Jenway 6105 UV/VIS). Os macronutrientes (K, Ca e 

Mg) e os micronutrientes (Fe, Zn e Mn) foram determinados por espectrofotometria de 

absorção atômica (Perkin-Elmer 1100B). O N total foi determinado pelo método de Kjeldahl, 

a partir de uma alíquota do extrato amostral obtido após digestão sulfúrica, conforme 

metodologia utilizada pela Embrapa (1999). 

 

2.7. Eficiência no uso dos nutrientes 

 

 A estimativa da eficiência no uso dos nutrientes (EUNut) foi feita de acordo com Hirose 

& Bazzaz (1998): 
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EUNut = A/teor nutricional 

 

 Onde, Nut é o nutriente específico por unidade de área (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn e Mn) 

e A é a fotossíntese líquida determinada na irradiância de 2000 µmol m-2 s-1. 

 

2.8. Delineamento experimental e análises estatísticas 

 

 A vegetação secundária foi identificada, selecionada aleatoriamente e classificada em 

quatro diferentes estágios sucessionais: 0-3, 5-8, 10-13 e >15 anos. Dentro de cada floresta 

secundária foram demarcadas cinco parcelas de 20 x 40 m, nas quais foram selecionadas 

cinco espécies mais frequentes nessas áreas, de acordo com estudo realizado por Mesquita et 

al. (2001). Em seguida, foram selecionados cinco indivíduos aleatórios por espécie para 

compor a repetição. Os dados foram coletados em períodos de alta e de baixa precipitação. O 

delineamento inteiramente casualizado foi utilizado obedecendo esquema fatorial, sendo: 

cinco espécies x quatro idades da vegetação secundária (cronossequência) x dois períodos de 

precipitação. Os dados obtidos foram submetidos ao teste de normalidade D’Agostino-

Pearson. Em seguida, foram feitas análises de variância (ANOVA) e as médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey (5% de probabilidade). Quando adequadas, foram aplicadas 

análises de regressão para verificar o efeito das variáveis dependentes sobre a idade de 

abandono da área. Os programas estatísticos utilizados foram: SAEG 8.X (SAEG, 2003) e o 

JMP 4.0 (SAS Institute Inc., 2000). 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Característica química e de fertilidade do solo 

 

 Os valores do potencial hidrogeniônico do solo (pH) foram maiores nas profundidades 

até 7,5 cm do solo para as capoeiras com idade até oito anos de abandono da pastagem, tanto 

no período de alta precipitação quanto no período de baixa precipitação (Figura 3). Nas 

capoeiras com idade entre 0-3 anos, também foram observados maiores valores de pH nas 

profundidades de 7,5-20 e 20-40 cm do solo no período de alta precipitação. Na comparação 

entre períodos de precipitação, verificou-se aumento no pH nas profundidades até 7,5 cm do 

solo nas capoeiras com idade acima de 10 anos. Contrariamente aos valores observados para o 

pH, baixos teores de alumínio foram observados nas profundidades até 7,5 cm do solo nas 

capoeiras até oito anos, no período de alta precipitação (Figura 3). No período de baixa 

precipitação, altos teores de alumínio foram observados nas profundidades até 20 cm do solo 

para as capoeiras com idade acima de 15 anos. 
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Figura 4: Potencial hidrogeniônico e teores de alumínio trocável em diferentes profundidades 
do solo numa cronossequência de capoeiras com idades variando de 1-19 anos de abandono 
da pastagem, em períodos de alta e de baixa precipitação (símbolo fechado e aberto, 
respectivamente). As barras na horizontal representam os desvios padrões (n=5). 
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 O nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K) diminuíram com a profundidade do solo 

(Figura 4). Os teores de N foram maiores nas capoeiras com idade de abandono das pastagens 

acima de 15 anos, em todas as profundidades analisadas, seguidas das capoeiras com idade 

entre 10-13 anos, nos distintos períodos de precipitação. Os menores valores de N foram 

observados nas capoeiras com idade entre 0-3 anos. Os teores de N diminuíram nos período 

de baixa precipitação nas camadas mais superficiais do solo nas capoeiras com idades acima 

de 10 anos, comparados com o período de alta precipitação. 
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Figura 5: Teores de nitrogênio, fósforo e potássio nas diferentes profundidades do solo numa 
cronossequência de capoeiras com idades variando de 1-19 anos de abandono da pastagem, 
em períodos de alta e de baixa precipitação (símbolo fechado e aberto, respectivamente). As 
barras na horizontal representam os desvios padrões (n=5). 

 

 Os teores de P no solo foram maiores somente na profundidade de 0-2,5 cm nas 

capoeiras com idade acima de 15 anos, nos distintos períodos de precipitação (Figura 4). 
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Contudo, de maneira geral, os teores de P foram mais elevados nas profundidades até 7,5 cm, 

comparado com as demais profundidades em todas as idades das capoeiras abandonadas e em 

ambos períodos de precipitação. Na comparação entre período de precipitação, verificou-se 

aumento no teor de P na profundidade de 0-2,5 cm nas capoeiras com idade de 10-13 e >15 

anos no período de baixa precipitação. Baixos teores de K foram observados, em todas as 

profundidades analisadas, nas capoeiras com idade entre 0-3 anos, no período de alta 

precipitação (Figura 4). No período de baixa precipitação, a profundidade de 0-2,5 cm 

apresentou maiores teores de K nas capoeiras com idade acima de 15 anos. 

 Elevados teores de cálcio (Ca) e de magnésio (Mg) foram observados nas capoeiras 

com idade até oito anos nas profundidades até 20 cm, no período de alta precipitação (Figura 

5). No período de baixa precipitação, mantiveram-se altos valores de Ca e de Mg nas 

capoeiras com idade até oito anos, porém somente na profundidade de 0-2,5 cm. As capoeiras 

com idade de abandono das pastagens acima de 15 anos apresentaram baixos teores de Mg em 

todas as profundidades analisadas. Na comparação entre períodos de precipitação, verificou-

se diminuição nos teores de Ca e Mg nas capoeiras com idade entre 0-3 anos de abandono da 

pastagem. 
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Figura 6: Teores de cálcio e magnésio nas diferentes profundidades do solo numa 
cronossequência de capoeiras com idades variando de 1-19 anos de abandono da pastagem, 
em períodos de alta e de baixa precipitação (símbolo fechado e aberto, respectivamente). As 
barras na horizontal representam os desvios padrões (n=5). 
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 Os teores de ferro (Fe) apresentaram grande variação ao longo da cronossequência da 

vegetação secundária e nas diferentes profundidades (Figura 6). Contudo, verificaram-se 

maiores teores de Fe na profundidade de 2,5-7,5 cm nas capoeiras com idade entre 10-13 

anos, no período de alta precipitação. No período de baixa precipitação, somente nas 

capoeiras com idade acima de 10 anos, verificou-se diminuição do teor de Fe com o aumento 

da profundidade do solo. Na comparação entre períodos, verificou-se aumento no teor de Fe 

para maioria das idades da vegetação secundária no período de baixa precipitação. 
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Figura 7: Teores de ferro, zinco e manganês nas diferentes profundidades do solo numa 
cronossequência de capoeiras com idades variando de 1-19 anos de abandono da pastagem, 
em períodos de alta e de baixa precipitação (símbolo fechado e aberto, respectivamente). As 
barras na horizontal representam os desvios padrões (n=5). 

 

 Os teores de zinco (Zn) diminuíram com a profundidade no período de baixa 

precipitação, sendo as capoeiras com idade acima de 10 anos apresentando maiores valores 
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nas profundidades até 7,5 cm (Figura 6). Os teores de Zn aumentaram no período de baixa 

precipitação, comparado com o período de alta precipitação, nas profundidades até 7,5 cm. Os 

teores de manganês (Mn) diminuíram com a profundidade para todas as idades da capoeira e 

em ambos os períodos de precipitação (Figura 6). As capoeiras com idade entre 10-13 anos 

apresentaram os maiores teores de Mn nas profundidades até 7,5 cm. Os teores de Mn não 

apresentaram diferença na comparação entre períodos. 

 Na análise entre teores de nutrientes no solo e idade das capoeiras após abandono da 

pastagem, verificou-se relação positiva para o nutriente N em todas as profundidades 

analisadas (Tabela 2). O teor de P apresentou relação positiva até a profundidade de 20 cm e o 

K, relação positiva até a profundidade de 7,5 cm. Os nutrientes Ca e Mg apresentaram relação 

negativa em todas as profundidades analisadas. Para os teores de Mn, observou-se relação 

negativa somente na profundidade de 0-2,5 cm. Os nutrientes Fe e Zn não apresentaram 

qualquer relação com a idade de abandono da pastagem, nas diferentes profundidades do solo. 

 

Tabela 2: Relação entre teor de nutriente em diferentes profundidades do solo e idade das 
capoeiras após abandono da pastagem. 

Profundidade (cm) Variável N P K Ca Mg Fe Zn Mn 

0-2,5 

r2 0,75 0,1 0,17 0,56 0,71 

ns ns 

0,13 

p <0,01 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 

b 0,070 0,043 0,689 -0,032 -0,018 -0,064 

2,5-7,5 

r2 0,73 0,32 0,26 0,6 0,45 

ns ns ns p <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

b 0,062 0,046 0,818 -0,017 -0,010 

7,5-20 

r2 0,62 0,26 

ns 

0,66 0,54 

ns ns ns p <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

b 0,045 0,049 -0,016 -0,007 

20-40 

r2 0,22 

ns ns 

0,38 0,19 

ns ns ns p <0,05 <0,01 <0,01 

b 0,020 -0,005 -0,002 

Obs.: r2 = coeficiente de determinação; p = probabilidade; b = coeficiente de inclinação da reta; ns = não 
significante (p>0,05). 
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3.2. Macronutrientes foliares 

 

 Na comparação entre espécies, V. japurensis exibiu os menores teores foliares de 

nitrogênio (N) em ambos períodos de precipitação em todas as idades das capoeiras (Tabela 

3). As espécies L. procera e G. glabra apresentaram os menores teores de fósforo (P) e 

potássio (K), respectivamente, nas capoeiras com idades entre 0-3 anos, no período de alta 

precipitação, comparada com as demais espécies. As espécies V. japurensis e B. 

grossularioides exibiram baixos teores de cálcio (Ca) nas capoeiras com idades de 10-13 e 

>15 anos, respectivamente, quando comparadas com os teores das demais espécies, no 

período de alta precipitação. B. grossularioides continuou mantendo baixos teores de Ca no 

período de baixa precipitação, comparada com as demais espécies. V. japurensis apresentou 

os menores teores de magnésio (Mg) nas capoeiras com idades entre 10-13 anos, no período 

de alta precipitação, e menores teores nas capoeiras com idades acima de 15 anos, no período 

de baixa precipitação, comparada com as demais espécies. V. cayennensis também apresentou 

baixos teores de Mg nas capoeiras com idades entre 10-13 anos, no período de baixa 

precipitação, comparada com as demais espécies. 

 Na comparação entre idades das capoeiras, verificou-se que os menores e maiores 

teores foliares de N foram observados nas capoeiras com idade entre 0-3 e >15 anos, 

respectivamente, em ambos períodos de precipitação (Tabela 3). Não foram observadas 

variações nos teores de P entre as classes de idades para a maioria das espécies estudadas, 

somente L. procera apresentou baixos teores de P nas idades entre 0-3 anos no período de alta 

precipitação, comparada com a mesma espécie nas demais classes de idades. Nas capoeiras 

com idades ente 0-3 anos, as espécies B. grossularioides, G. glabra e V. japurensis 

apresentaram baixos teores de P, comparadas com as demais classes de idades, no período de 

baixa precipitação. Baixos teores de K também foram encontrados nas capoeiras com idades 

entre 0-3 anos, nas espécies B. grossularioides (períodos de alta e de baixa precipitação) e na 

espécie G. glabra, no período de baixa precipitação, comparada com as demais classes de 

idades. Nas capoeiras com idades acima de 15 anos, verificou-se os menores teores de Ca na 

espécie B. grossularioides, em ambos períodos de precipitação, comparada com as demais 

classes de idades. Nas capoeiras com 0-3 anos de idade, verificou-se baixos teores de Mg para 

a espécie V. japurensis, comparada com as demais idades, no período de alta precipitação, 

enquanto que V. cayennensis exibiu altos teores de Mg nas capoeiras com mesma classe de 

idade, quando comparados com as demais idades das capoeiras. 
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Tabela 3: Teores dos macronutrientes foliares de cinco espécies da sucessão secundária nas 
diferentes classes de idades de abandono das pastagens, em dois períodos de precipitação. 

Precipitação Idade (anos) Bg Gg Lp Vc Vj 

  N (g kg-1) 

Alta  

0-3 ABb 13,5 ± 1,82 A ABb 12,7 ± 1,19 A Ab 14,0 ± 1,72 A ABb 12,3 ± 0,82 A Bb 10,9 ± 0,33 A 

5-8 ABb 15,2 ± 2,53 A ABab 15,5 ± 1,00 A Aa 17,2 ± 1,54 A BCab 12,8 ± 0,70 A Cab 11,5 ± 0,51 A 

10-13 Ab 14,7 ± 0,99 B Aab 14,8 ± 0,95 B Aab 15,8 ± 1,40 B Aa 14,8 ± 1,17 B Bb 11,2 ± 1,28 A 

>15 Aa 19,2 ± 1,34 A ABa 16,8 ± 2,65 A ABa 17,8 ± 1,38 A BCa 14,8 ± 1,17 A Ca 13,1 ± 0,81 A 

Baixa  

0-3 Ac 14,6 ± 1,32 A Ac 13,5 ± 0,62 A ABb 14,5 ± 1,19 A Bb 12,4 ± 0,71 A Cb 11,4 ± 0,49 A 

5-8 Abc 16,5 ± 1,24 A Abc 16,0 ± 0,96 A Aa 17,2 ± 0,54 A Bb 13,7 ± 0,40 A Cab 11,9 ± 0,55 A 

10-13 Aab 18,0 ± 1,51 A Aab 17,4 ± 0,21 A Aa 19,3 ± 0,75 A Aa 17,0 ± 1,31 A Bab 13,1 ± 1,96 A 

>15 Aa 19,9 ± 0,83 A Aa 18,9 ± 2,22 A Aa 17,2 ± 1,25 A Bb 14,1 ± 1,54 A Ba 13,7 ± 0,85 A 

  P (g kg-1) 

Alta  

0-3 Aa 1,67 ± 0,33 A ABa 1,23 ± 0,09 A Bb 1,07 ± 0,23 A ABa 1,28 ± 0,14 A ABa 1,34 ± 0,27 A 

5-8 Aa 1,51 ± 0,25 A Aa 1,62 ± 0,17 A Aa 1,66 ± 0,49 A Aa 1,34 ± 0,10 A Aa 1,51 ± 0,33 A 

10-13 Aa 1,44 ± 0,33 A Aa 1,41 ± 0,26 A Aa 1,70 ± 0,20 A Aa 1,47 ± 0,08 A Aa 1,55 ± 0,38 A 

>15 Aa 1,39 ± 0,04 A Aa 1,36 ± 0,12 A Aa 1,77 ± 0,12 A Aa 1,32 ± 0,33 A Aa 1,56 ± 0,41 A 

Baixa  

0-3 Ab 1,01 ± 0,12 B Ab 1,01 ± 0,06 B Aa 1,15 ± 0,05 A Aa 1,01 ± 0,16 B Ab 1,00 ± 0,16 A 

5-8 Aa 1,25 ± 0,06 A Aab 1,23 ± 0,04 B Aa 1,25 ± 0,05 A Aa 1,25 ± 0,07 A Aa 1,31 ± 0,11 A 

10-13 Aa 1,41 ± 0,08 A Aa 1,35 ± 0,02 A Aa 1,39 ± 0,15 A Aa 1,34 ± 0,12 A Aa 1,41 ± 0,11 A 

>15 Aa 1,23 ± 0,08 B Aab 1,23 ± 0,21 A Aa 1,38 ± 0,26 B Aa 1,29 ± 0,31 A Aab 1,20 ± 0,13 A 

  K (g kg-1) 

Alta  

0-3 Aa 5,68 ± 1,40 A Bc 3,35 ± 0,45 A ABa 4,41 ± 0,70 A ABa 4,54 ± 0,83 A ABa 4,79 ± 1,11 A 

5-8 Aa 5,40 ± 1,53 A Aa 6,70 ± 0,36 A Aa 4,90 ± 0,74 A Aa 4,25 ± 1,23 A Aa 5,58 ± 1,99 A 

10-13 Aa 5,28 ± 0,74 A Aab 6,03 ± 1,25 A Aa 5,13 ± 0,59 A Aa 5,19 ± 1,29 A Aa 4,90 ± 1,09 A 

>15 Aa 4,24 ± 1,33 A Abc 4,70 ± 0,52 A Aa 4,81 ± 0,76 A Aa 4,82 ± 1,07 A Aa 3,95 ± 1,18 A 

Baixa  

0-3 Ab 2,75 ± 1,33 B Ab 3,05 ± 0,81 A Aa 4,25 ± 1,16 A Aa 3,24 ± 1,39 A Aa 3,11 ± 0,68 B 

5-8 Aab 4,23 ± 1,46 A Aab 4,10 ± 0,93 B Aa 5,08 ± 1,64 A Aa 5,32 ± 1,52 A Aa 3,87 ± 0,55 A 

10-13 Aa 5,41 ± 1,60 A Aa 5,45 ± 1,56 A Aa 5,06 ± 0,72 A Aa 4,02 ± 1,44 A Aa 3,27 ± 1,02 A 

>15 Aab 3,68 ± 0,59 A Aab 4,75 ± 0,95 A Aa 4,70 ± 1,68 A Aa 4,57 ± 1,24 A Aa 3,74 ± 1,39 A 

  Ca (g kg-1) 

Alta  

0-3 Aa 4,14 ± 1,12 A Aa 4,83 ± 2,07 A Aa 6,30 ± 1,64 A Aa 5,91 ± 1,34 A Aa 5,43 ± 0,50 A 

5-8 Aab 4,71 ± 1,17 A Aa 5,30 ± 1,83 A Aa 6,47 ± 2,41 A Aa 6,12 ± 1,16 A Aa 5,95 ± 1,46 A 

10-13 ABab 6,30 ± 2,10 A ABa 6,89 ± 1,39 A ABa 7,39 ± 1,80 A Aa 7,97 ± 1,43 A Ba 4,93 ± 0,80 A 

>15 Bb 2,78 ± 0,86 A ABa 5,03 ± 1,90 A ABa 6,59 ± 2,90 A Aa 7,62 ± 1,52 A ABa 4,68 ± 1,00 A 

Baixa  

0-3 Aab 3,65 ± 0,80 A Aa 4,10 ± 1,22 A Aa 4,59 ± 1,19 A Aa 4,02 ± 0,79 A Aa 3,76 ± 1,18 B 

5-8 Aab 4,41 ± 1,65 A Aa 3,72 ± 0,86 A Aa 4,34 ± 1,25 A Aa 3,79 ± 0,62 B Aa 4,49 ± 1,43 A 

10-13 Aa 4,49 ± 0,46 A Aa 4,82 ± 2,36 A Aa 4,54 ± 0,71 B Aa 5,44 ± 1,33 B Aa 4,24 ± 1,87 A 

>15 Bb 1,89 ± 0,68 A ABa 2,60 ± 1,06 B Aa 3,61 ± 0,79 A Aa 3,90 ± 0,52 B ABa 3,06 ± 0,17 B 

  Mg (g kg-1) 

Alta  

0-3 Aa 2,19 ± 0,76 A Aa 2,72 ± 1,00 A Aa 2,25 ± 0,58 A Aa  2,23 ± 1,29 A Ab 1,53 ± 0,34 A 

5-8 Aa 3,16 ± 0,80 A Aa 2,63 ± 1,04 A Aa 2,13 ± 0,65 A Aa 2,13 ± 0,24 A Aab 2,07 ± 0,37 A 

10-13 ABa 2,63 ± 0,65 A Aa 3,32 ± 0,59 A ABa 2,29 ± 0,74 A ABa 2,78 ± 0,56 A Bab 2,11 ± 0,55 A 

>15 Aa 2,97 ± 0,50 A Aa 2,78 ± 0,97 A Aa 2,96 ± 0,52 A Aa 2,59 ± 0,33 A Aa 2,42 ± 0,32 A 

Baixa  

0-3 Aa 2,11 ± 0,89 A Aa 2,08 ± 0,55 A Aa 2,18 ± 0,72 A Aa 2,72 ± 0,58 A Aa 1,42 ± 0,34 A 

5-8 Aa 2,37 ± 0,90 A Aa 1,98 ± 0,48 A Aa 2,25 ± 0,46 A Ab 1,75 ± 0,27 A Aa 1,60 ± 0,50 A 

10-13 ABa 2,26 ± 0,09 A Aa 2,46 ± 0,42 A BCa 1,66 ± 0,26 A Cb 1,38 ± 0,20 B BCa 1,60 ± 0,21 A 

>15 ABa 2,05 ± 0,56 B ABa 1,95 ± 0,35 A Aa 2,24 ± 0,44 A ABb 1,86 ± 0,12 B Ba 1,30 ± 0,19 B 

Obs.: Bg = Bellucia grossularioides; Gg= Goupia glabra; Lp = Laetia procera; Vc = Vismia cayennensis; e Vj = 
Vismia japurensis. Os valores são médias ± desvio padrão (n=5). Médias seguidas da mesma letra maiúscula, 
para espécie, minúscula, para classe de idades (esquerda) e maiúscula para período (direita) não diferem 
estatisticamente (p>0,05). 
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 Na comparação entre períodos de precipitação, todas as espécies apresentaram baixos 

valores de N no período de alta precipitação nas capoeiras com idades entre 10-13 anos, com 

exceção de V. japurensis (Tabela 3). Baixos teores de P foram observados para B. 

grossularioides, G. glabra e V. cayennensis nas capoeiras com idades entre 0-3 anos, no 

período de baixa precipitação comparado com o de alta precipitação. G. glabra também 

exibiu baixos teores de P nas capoeiras com idades entre 5-8 anos no período de baixa 

precipitação. B. grossularioides e L. procera apresentaram baixos teores de P nas capoeiras 

com idades acima de 15 anos no período de baixa precipitação, comparado com o período de 

alta precipitação. As espécies B. grossularioides e V. japurensis exibiram baixos teores de K 

nas capoeiras com idades entre 0-3 anos e L. procera, apresentou baixos teores de K nas 

capoeiras com idades entre 5-8 anos no período de baixa precipitação, comparado com o de 

alta precipitação. Os teores do nutriente Ca em V. cayennesis foram baixos nas capoeiras 

acima de três anos no período de baixa precipitação. A espécie V. japurensis apresentou 

baixos teores de Ca nas capoeiras com idades entre 0-3 e > 15 anos no período de baixa 

precipitação, comparado com o período de alta precipitação. Nas espécies L. procera e G. 

glabra, baixos teores de Ca foram verificados nas capoeiras com idades entre 10-13 e >15 

anos, respectivamente, no período de baixa precipitação. Baixos teores de Mg foram 

observados em V. cayennesis, nas capoeiras acima de três anos, e nas espécies B. 

grossularioides e G. glabra crescendo nas capoeiras com idades acima de 15 anos no período 

de baixa precipitação, comparado com o período de alta precipitação. 

 

3.3. Micronutrientes foliares 

 

 Na comparação entre espécies, não se verificou diferença nos teores de Fe no período 

de alta precipitação (Tabela 4). Por outro lado, no período de baixa precipitação, B. 

grossularioides e V. japurensis apresentaram baixos teores foliares de ferro (Fe) nas capoeiras 

com idades entre 0-3 e 10-13 anos, respectivamente, comparadas com as demais espécies. Os 

menores teores de zinco (Zn) foram observados para a espécie L. procera em todas as idades 

das capoeiras, em ambos períodos de precipitação. Os menores teores de manganês (Mn) 

foram observados nas espécies B. grossularioides e V. japurensis em todas as idades da 

vegetação secundária, no período de alta precipitação. No período de baixa precipitação, os 

maiores teores de Mn foram observados para L. procera comparada com as demais espécies. 
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Tabela 4: Teores dos micronutrientes foliares de cinco espécies da sucessão secundária nas 
diferentes classes de idades de abandono das pastagens, em dois períodos de precipitação. 

Precipitação  Idade (anos) Bg Gg Lp Vc Vj 

  Fe (mg kg-1) 

Alta  

0-3 Aa 13,0 ± 2,16 A Ab 11,0 ± 1,83 A Aa 15,8 ± 4,19 A Aa 14,0 ± 2,00 A Aa 16,5 ± 1,73 A 

5-8 Aa 23,0 ± 9,70 A Aab 19,7 ± 9,29 A Aa 25,5 ± 6,66 A Aa 22,3 ± 10,07 A Aa 18,5 ± 4,93 A 

10-13 Aa 20,4 ± 9,61 A Aa 26,0 ± 5,61 A Aa 27,0 ± 9,06 A Aa 22,8 ± 4,97 A Aa 18,0 ± 1,22 A 

>15 Aa 16,8 ± 3,77 A Aa 33,8 ± 10,44 A Aa 24,0 ± 8,37 A Aa 26,0 ± 11,52 A Aa 22,8 ± 7,68 A 

Baixa  

0-3 Bb 2,20 ± 2,17 B ABb 4,00 ± 2,45 B Ab 7,40 ± 0,89 B ABb 6,00 ± 2,94 B Ab 6,40 ± 1,82 B 

5-8 Aa 22,3 ± 6,13 A Aa 18,2 ± 5,93 A Aa 28,8 ± 6,45 A Aa 19,6 ± 4,16 A Aa 18,4 ± 6,50 A 

10-13 ABa 22,0 ± 5,20 A ABa 19,3 ± 0,58 A Aa 28,7 ± 4,51 A Bab 13,3 ± 2,52 B Ba 16,3 ± 3,79 A 

>15 Aa 14,4 ± 2,51 A Aa 18,2 ± 4,49 B Ab 19,8 ± 2,49 A Aab 13,4 ± 4,45 A Aa 20,3 ± 1,89 A 

  Zn (mg kg-1) 

Alta  

0-3 Aa 31,8 ± 2,99 A ABa 24,3 ± 9,18 A Ba 15,8 ± 1,50 A ABb 26,3 ± 4,27 A Aa 34,8 ± 3,10 A 

5-8 Aa 35,8 ± 15,24 A Aa 28,0 ± 4,36 A Aa 19,3 ± 6,18 A Aab 27,3 ± 1,15 A Aa 30,3 ± 6,40 A 

10-13 Aa 40,0 ± 13,29 A Ba 21,4 ± 3,51 A Ba 21,2 ± 5,50 A Aa 41,2 ± 5,26 A ABa 32,8 ± 3,11 A 

>15 Aa 40,0 ± 15,14 A ABa 25,0 ± 5,83 A Ba 18,8 ± 5,19 A Aa 38,3 ± 6,50 A ABa 24,8 ± 6,24 A 

Baixa  

0-3 ABb 17,2 ± 3,19 B Ba 11,8 ± 2,50 B Ba 9,80 ± 3,56 B Aa 21,5 ± 6,61 A ABb 13,6 ± 2,97 B 

5-8 Aa 38,3 ± 4,19 A ABa 24,0 ± 12,10 A Ba 10,0 ± 4,90 A ABa 22,8 ± 4,87 A ABab 23,2 ± 9,04 A 

10-13 Aa 32,0 ± 4,36 A Ba 17,0 ± 1,00 A Ba 17,3 ± 4,16 A ABa 27,3 ± 3,21 B ABa 26,3 ± 4,73 A 

>15 ABb 18,4 ± 8,93 B Ba 12,8 ± 3,35 B Ba 12,4 ± 4,28 A Aa 25,6 ± 7,70 B ABab 13,8 ± 2,99 B 

  Mn (mg kg-1) 

Alta  

0-3 Ba 17,3 ± 10,63 A Ab 61,3 ± 22,90 A Aa 60,8 ± 22,23 A Ab 77,5 ± 7,94 A Ba 18,5 ± 8,58 A 

5-8 Ba 27,5 ± 5,20 A ABab 82,7 ± 25,74 A ABa 77,5 ± 25,57 A Aab 107,3 ± 56,05 A Ba 29,0 ± 10,95 A 

10-13 Da 24,4 ± 4,83 A Ba 115,6 ± 5,77 A Ca 84,2 ± 12,30 A Aa 170,0 ± 17,61 A Da 36,6 ± 11,28 A 

>15 Ba 31,8 ± 9,14 A ABb 72,5 ± 19,97 A Ba 59,3 ± 15,80 A Aab 131,5 ± 56,77 A Ba 27,3 ± 3,77 A 

Baixa  

0-3 BCa 21,8 ± 12,21 A ABb 44,0 ± 15,51 A BCc 16,4 ± 4,39 B Ab 68,0 ± 28,51 A Cc 11,0 ± 4,42 A 

5-8 Ba 25,8 ± 4,19 A Ab 40,6 ± 13,32 B ABb 60,5 ± 20,57 A Ab 58,6 ± 22,61 A Bbc 18,6 ± 5,27 A 

10-13 Ca 20,3 ± 5,13 A Ba 84,0 ± 17,44 B Ba 76,0 ± 5,29 A Aa 147,7 ± 18,18 A Ca 39,0 ± 7,55 A 

>15 Ba 21,8 ± 4,27 B Bb 32,2 ± 5,81 A Bb 45,8 ± 10,18 A Aab 109 ± 40,85 A Bab 27,3 ± 4,65 A 

Obs.: Bg = Bellucia grossularioides; Gg= Goupia glabra; Lp = Laetia procera; Vc = Vismia cayennensis; e Vj = 
Vismia japurensis. Os valores são médias ± desvio padrão (n=5). Médias seguidas da mesma letra maiúscula, 
para espécie, minúscula, para classe de idades (esquerda) e maiúscula para período (direita) não diferem 
estatisticamente (p>0,05). 
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 Na comparação entre classes de idades, a espécie G. glabra apresentou os menores 

teores foliares de Fe nas capoeiras com idades entre 0-3 anos, no período de alta precipitação 

(Tabela 4). No período de baixa precipitação, todas as espécies estudadas exibiram baixos 

teores de Fe nas capoeiras com idades entre 0-3 anos, comparada com as demais classes de 

idades. A espécie V. cayenensis, no período de alta precipitação, apresentou baixos teores 

foliares de Zn nas capoeiras com idade até oito anos, comparada com as demais classes de 

idades. As espécies B. grossularioides e V. japurensis apresentaram baixos teores de Zn nas 

capoeiras com idades entre 0-3 anos, comparada com as demais idades das capoeiras. As 

espécies G. glabra e V. cayennensis apresentaram altos teores de Mn nas capoeiras com idade 

entre 10-13 anos, comparada com as demais idades das capoeiras, em ambos os períodos de 

precipitação, e V. japurensis, somente no período de baixa precipitação, também nas 

capoeiras com idades entre 10-13 anos. 

 Na comparação entre períodos de precipitação, todas as espécies apresentaram 

menores teores de Fe nas capoeiras com idades entre 0-3 anos no período de baixa 

precipitação, sendo que somente G. glabra exibiu baixos teores de Fe nas capoeiras acima de 

15 anos (Tabela 4). Apenas V. cayennensis não diferiu entre os períodos de precipitação para 

o nutriente Zn nas capoeiras com idades entre 0-3 anos. Nas capoeiras com idades acima de 

15 anos, não se verificou diferença nos teores de Zn para a espécie L. procera entre os 

períodos precipitação. Os teores do nutriente Mn em B. grossularioides foram baixos no 

período de baixa precipitação nas capoeiras com idades acima de 15 anos. L. procera também 

apresentou baixos teores de Mn no período de baixa precipitação nas capoeiras com idades 

entre 0-3 anos e G. glabra exibiu baixos teores de Mn nas capoeiras com idades entre 5-8 e 

10-13 anos no período de baixa precipitação, comparado com o período de alta precipitação. 

 Na análise entre os teores dos nutrientes foliares e idades das capoeiras, verificou-se 

que os teores foliares de N variaram em função das idades das capoeiras para todas as 

espécies analisadas (Tabela 5). Somente os teores de foliares de P em L. procera variaram 

com as idades das capoeiras. Para os teores foliares de K, apenas na espécie G. glabra, 

verificou-se efeito em função das idades das capoeiras. Com exceção de B. grossularioides, 

todas as espécies sofreram efeitos com as idades das capoeiras para os teores foliares de Fe. 

Os teores foliares de Zn e Mn também variaram em função das idades das capoeiras para a 

espécie V. japurensis, ao passo que, para V. cayennensis, apenas os teores foliares de Zn 

variaram com as idades das capoeiras. 
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Tabela 5: Relação entre teor de nutriente foliar de cinco espécies da sucessão secundária e 
idade das capoeiras após abandono da pastagem. 

Espécie Variável N P K Ca Mg Fe Zn Mn 

Bg 

r2 0,56 

ns ns ns ns ns ns ns P <0,001 

B 0,330 

Gg 

r2 0,54 

ns 

0,13 

ns ns 

0,42 

ns ns P <0,001 <0,05 <0,001 

B 0,295 0,010 1,097 

Lp 

r2 0,31 0,23 

ns ns ns 

0,15 

ns ns P <0,001 <0,01 <0,05 

B 0,188 0,028 0,637 

Vc 

r2 0,26 

ns ns ns ns 

0,10 0,15 0,20 

P <0,01 <0,05 <0,05 <0,01 

B 0,146 0,497 0,613 3,950 

Vj 

r2 0,36 

ns ns ns ns 

0,30 

ns 

0,22 

P <0,001 <0,001 <0,01 

B 0,133 0,594 0,943 

Obs.: r2 = coeficiente de determinação; p = probabilidade; b = coeficiente de inclinação da reta; ns 
= não significante (p>0,05). Bg = Bellucia grossularioides; Gg= Goupia glabra; Lp = Laetia 
procera; Vc = Vismia cayennensis; e Vj = Vismia japurensis. 

 

 

3.3. Fotossíntese líquida 

 

 Os valores das taxas de fotossíntese líquida (A) diminuíram para a maioria das 

espécies estudadas em função da idade da vegetação secundária após abandono das pastagens, 

em ambos períodos de precipitação, com exceção de G. glabra que não apresentou diferença 

entre as diferentes classes de idades de abandono das pastagens (Figura 7). As espécies do 

gênero Vismia apresentaram as melhores respostas fotossintéticas, quando comparadas com 

G. glabra e L. procera, seguidas da espécie G. grossularioides. Apenas para as espécies V. 

cayennensis e L. procera, observou-se redução significativa nas respostas de A no período de 

menor precipitação, para a maioria das idades de abandono das pastagens. 
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Figura 8: Fotossíntese líquida de cinco espécies pioneiras numa cronossequência sucessional 
com idades variando de 1-19 anos de abandono da pastagem, em dois períodos de 
precipitação (A = alta precipitação; B = baixa precipitação). Bg = B. grossularioides; Gg= G. 
glabra; Lp = L. procera; Vc = V. cayennensis; e Vj = V. japurensis. Médias seguidas da 
mesma letra maiúscula, para espécie, e minúscula, para classe de idades, não diferem 
estatisticamente (p>0,05). As barras verticais finas representam o desvio padrão (n=5). 

 

3.4. Eficiência no uso dos nutrientes 

 

 Na comparação entre espécies, V. cayennensis e V. japurensis apresentaram os 

maiores valores de eficiência no uso do nitrogênio (EUN) para a maioria das idades de 

abandono das pastagens e em ambos os períodos de precipitação (Tabela 6). B. 

grossularioides e G. glabra exibiram baixos valores de eficiência no uso do fósforo (EUP) nas 

capoeiras com idades entre 5-8 e 10-13 anos no período de baixa precipitação. A eficiência no 

uso do potássio (EUK) em G. glabra foi menor nas capoeiras com idades entre 5-8 e 10-13 

anos, no período de alta precipitação; esta espécie foi, também, menos eficiente no uso do 

magnésio (EUMg) nas idades entre 10-13 anos, no período de alta precipitação. V. japurensis 

foi mais eficiente no uso do Mg no período de baixa precipitação, comparada com as demais 

espécies. 
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Tabela 6: Eficiência no uso dos macronutrientes por espécies da sucessão secundária nas 
diferentes classes de idades de abandono das pastagens, em dois períodos de precipitação. 

Precipitação Idade (anos) Bg Gg Lp Vc Vj 

  EUN (mmol mol-1 s-1) 

Alta  

0-3 ABa 160 ± 32 A Ba 131 ± 27 A ABab 183 ± 24 A Ab 193 ± 16 A Aab 210 ± 28 A 

5-8 Ca 171 ± 20 A Da 125 ± 14 A BCa 203 ± 18 A Aa 250 ± 14 A ABa 234 ± 24 A 

10-13 Cab 134 ± 22 A Ca 135 ± 21 A Bab 181 ± 22 A Bb 176 ± 6 A Aa 223 ± 10 A 

>15 Bb 98 ± 26 A Ba 124 ± 34 A ABb 147 ± 16 A Abc 140 ± 23 A Ab 180 ± 19 A 

Baixa  

0-3 Ba 131 ± 25 A Ba 123 ± 29 A ABab 144 ± 35 A ABa 187 ± 35 A Aa 201 ± 28 A 

5-8 BCa 124 ± 27 A Ca 104 ± 14 A ABa 177 ± 25 A Aa 198 ± 32 A Aa 213 ± 29 A 

10-13 Ba 105 ± 13 A Ba 99 ± 17 A Aa 161 ± 21 A Aa 170 ± 6 A Aab 187 ± 14 B 

>15 Ba 95 ± 20 A ABa 114 ± 49 A Bb 94 ± 32 A Aa 158 ± 21 A ABb 139 ± 25 A 

  EUP (mmol mol-1 s-1) 

Alta  

0-3 Aa 3029 ± 1140 A Aa 3068 ± 937 A Aa 5582 ± 1852 A Aa 4169 ± 777 A Aa 4006 ± 1476 A 

5-8 Aa 3868 ± 886 A Aa 2673 ± 532 A Aa 5060 ± 1957 A Aa 5305 ± 594 A Aa 4127 ± 1201 A 

10-13 Aa 3095 ± 587 A Aa 3175 ± 588 A Aa 3720 ± 262 B Aa 3925 ± 478 B Aa 3771 ± 1197 A 

>15 Aa 3017 ± 924 A Aa 3393 ± 962 A Aa 3285 ± 499 A Aa 3768 ± 1623 A Aa 3567 ± 1236 A 

Baixa  

0-3 Aa 4142 ± 301 A Aa 3658 ± 840 A Aab 3985 ± 809 A Aa 5067 ± 478 A Aa 5155 ± 1274 A 

5-8 Ba 3589 ± 685 A Ca 3008 ± 524 A Aa 5377 ± 902 A ABa 4804 ± 745 A  ABCa 4303 ± 838 A 

10-13 Ba 2963 ± 257 A Ba 2814 ± 484 A Aa 5001 ± 1120 A Aa 4765 ± 342 A ABa 3863 ± 523 A 

>15 Aa 3447 ± 911 A Aa 3658 ± 669 A Ab 2673 ± 992 A Aa 4042 ± 1302 A Aa 3494 ± 340 A 

  EUK (mmol mol-1 s-1) 

Alta  

0-3 Aa 1146 ± 459 B Aa 1389 ± 279 A Aa 1644 ± 310 A Aa 1495 ± 328 A Aa 1401 ± 410 A 

5-8 ABa 1429 ± 502 A Ba 816 ± 186 A Aa 2046 ± 554 A Aa 2211 ± 612 A ABa 1467 ± 463 A 

10-13 ABa 1055 ± 230 A Ba 946 ± 186 A Aa 1596 ± 446 A ABa 1455 ± 295 A ABa 1472 ± 343 A 

>15 Aa 1409 ± 868 A Aa 1248 ± 392 A Aa 1571 ± 434 A Aa 1294 ± 559 A Aa 1813 ± 668 A 

Baixa  

0-3 Aa 2321 ± 1230 A Aa 1587 ± 537 A Aa 1482 ± 650 A Aa 2176 ± 670 A Aa 2133 ± 606 A 

5-8 Aa 1416 ± 350 A Aa 1167 ± 239 A Aa 1845 ± 741 A Aa 1547 ± 580 A Aa 1876 ± 490 A 

10-13 Aa 1047 ± 388 A Aa 918 ± 226 A Aa 1184 ± 144 A Aa 2270 ± 1142 A Aa 2256 ± 815 A 

>15 Aa 1479 ± 412 A Aa 1292 ± 608 A Aa 1042 ± 402 A Aa 1441 ± 432 A Aa 1540 ± 484 A 

  EUCa (mmol mol-1 s-1) 

Alta  

0-3 Aa 1613 ± 725 A Aa 1049 ± 266 A Aa 1232 ± 402 A Aab 1206 ± 358 A Aa 1210 ± 122 A 

5-8 Aa 1656 ± 565 A Aa 1136 ± 397 A Aa 1710 ± 665 A Aa 1522 ± 233 A Aa 1347 ± 294 A 

10-13 Aa 940 ± 207 A Aa 882 ± 325 A Aa 1209 ± 534 A Aab 963 ± 236 A Aa 1485 ± 332 A 

>15 Aa 2108 ± 1003 A Aa 1327 ± 635 A Aa 1309 ± 536 A Ab 813 ± 263 A Aa 1500 ± 437 A 

Baixa  

0-3 Ab 1528 ± 360 A Aa 1188 ± 196 A Ab 1332 ± 255 A Aa 1685 ± 363 A Aa 1901 ± 675 A 

5-8 Aab 1577 ± 924 A Aa 1325 ± 336 A Aa 2106 ± 528 A Aa 2079 ± 405 A Aa 1747 ± 547 A 

10-13 Ab 1213 ± 224 A Aa 1167 ± 495 A Aab 1979 ± 312 A Aa 1599 ± 533 A Aa 1862 ± 732 A 

>15 Aa 3136 ± 1235 A Aa 2716 ± 1603 A Ab 1303 ± 387 A Aa 1677 ± 469 A Aa 1767 ± 216 A 

  EUMg (mmol mol-1 s-1) 

Alta  

0-3 Aa 1856 ± 773 A Aa 1112 ± 236 A Aa 2084 ± 667 A Aa 2349 ± 1307 A Aa 2823 ± 1321 A 

5-8 Aa 1492 ± 449 A Aa 1415 ± 548 A Aa 3136 ± 1291 A Aa 2621 ± 273 A Aa 2335 ± 597 A 

10-13 BCa 1322 ± 170 A Ca 1091 ± 343 A Aa 2331 ± 704 A ABa 1711 ± 571 B Aa 2242 ± 950 A 

>15 Aa 1157 ± 503 A Aa 1338 ± 323 A Aa 1581 ± 422 A Aa 1388 ± 261 B Aa 1725 ± 340 A 

Baixa  

0-3 ABa 1848 ± 965 A Ba 1424 ± 283 A ABb 1812 ± 656 A ABc 1564 ± 564 A Aa 2936 ± 877 A 

5-8 BCa 1571 ± 376 A Ca 1511 ± 293 A ABab 2438 ± 668 A ABab 2730 ± 521 A Aa 2970 ± 1011 A 

10-13 Ba 1446 ± 119 A Ba 1221 ± 168 A Aa 3288 ± 511 A Aa 3679 ± 602 A Aa 2683 ± 409 A 

>15 ABa 1665 ± 476 A ABa 1910 ± 741 A Bb 1303 ± 585 A ABbc 2093 ± 423 A Aa 2578 ± 544 A 

Obs.: Bg = Bellucia grossularioides; Gg= Goupia glabra; Lp = Laetia procera; Vc = Vismia cayennensis; e Vj = 
Vismia japurensis. Os valores são médias ± desvio padrão (n=5). Médias seguidas da mesma letra maiúscula, 
para espécie, minúscula, para classe de idades (esquerda) e maiúscula para período (direita) não diferem 
estatisticamente (p>0,05). 



 

 

27

 Na comparação entre classes de idades das capoeiras, os maiores valores de EUN 

foram observados nas capoeiras com idades entre 5-8 anos para a maioria das espécies 

estudadas, exceto para a espécie G. glabra que não apresentou diferença na cronossequência 

da vegetação secundária, no período de alta precipitação. No período de baixa precipitação, 

apenas L. procera e V. japurensis exibiram baixos valores de EUN nas capoeiras com idades 

acima de 15 anos. (Tabela 6). Não foi observada nenhuma diferença de EUP, na comparação 

entre as idades das capoeiras, exceto para L. procera que exibiu baixos valores de EUP nas 

capoeiras com idades acima de 15 anos no período de baixa precipitação. A espécie V. 

cayennensis foi menos eficiente no uso de Ca nas idades acima de 15 anos de abandono das 

pastagens, comparada com as demais idades das capoeiras, no período de alta precipitação. 

No período de baixa precipitação, L. procera e B. grossularioides foram mais eficientes no 

uso do Ca nas capoeiras com idades entre 5-8 e >15 anos, respectivamente. L. procera e V. 

cayennensis foram mais eficientes no uso do Mg nas idades entre 10-13 anos, comparada com 

as demais idades das capoeiras, no período de baixa precipitação, 

 Na comparação entre períodos de precipitação, V. japurensis apresentou maiores 

valores de EUN no período de alta precipitação, enquanto que, para a EUP, L. procera 

apresentou maiores valores no período de baixa precipitação, comparado com o período de 

alta precipitação (Tabela 6). B. grossularioides foi mais eficiente no uso do K nas capoeiras 

com idades entre 0-3 anos no período de baixa precipitação, comparado ao período de alta 

precipitação. V. cayennensis exibiu maiores valores de EUMg nas capoeiras acima de dez anos, 

no período de baixa precipitação. 

 No que se refere à eficiência no uso dos micronutrientes, verificou-se que, na 

comparação entre espécies, os maiores e os menores valores de eficiência no uso do ferro 

(EUFe) foram observados para B. grossularioides e L. procera, respectivamente, nas capoeiras 

com idades entre 0-3 anos, no período de baixa precipitação (Tabela 7). L. procera, também 

exibiu baixos valores de EUFe nas capoeiras com idades acima de dez anos, no período de 

baixa precipitação. V. cayennensis foi mais eficiente no uso do Fe nas capoeiras com idades 

entre 10-13 anos, no período de baixa precipitação. A espécie L. procera foi mais eficiente no 

uso do zinco (EUZn) em todas as idades de abandono das pastagens, em ambos períodos de 

precipitação. As espécies B. grossularioides e V. japurensis foram mais eficientes no uso do 

manganês (EUMn) em todas as idades das capoeiras, no período de alta precipitação. No 

período de baixa precipitação, V. cayennensis exibiu os menores valores de EUMn, comparada 

com as demais espécies. 
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Tabela 7: Eficiência no uso dos micronutrientes por espécies da sucessão secundária nas 
diferentes classes de idades de abandono das pastagens, em dois períodos de precipitação. 
Precipitação Idade (anos) Bg Gg Lp Vc Vj 

  EUFe (µmol mol-1 s-1) 

Alta  

0-3 Aa 684 ± 235 B Aa 604 ± 96 B Aa 704 ± 280 A Aa 681 ± 76 B Aa 561 ± 112 B 

5-8 Aa 497 ± 183 A Aa 474 ± 261 A Aa 568 ± 137 A Aa 677 ± 365 A Aa 622 ± 217 A 

10-13 Aa 456 ± 210 A Aa 321 ± 100 A Aa 442 ± 91 A Aa 472 ± 105 B Aa 551 ± 42 A 

>15 Aa 451 ± 76  Aa 286 ± 167 A Aa 478 ± 184 A Aa 429 ± 352 A Aa 435 ± 91 A 

Baixa  

0-3 Aa 5487 ± 2932 A ABa 2823 ± 3056 A Ba 1121 ± 187 A ABa 2320 ± 2217 A ABa 1565 ± 649 A 

5-8 Ab 385 ± 121 A Aa 388 ± 101 A Ab 443 ± 137 A Aa 572 ± 159 A Ab 603 ± 206 A 

10-13 Bb 349 ± 56 A Ba 355 ± 67 A Bb 438 ± 86 A Aa 880 ± 154 A ABb 616 ± 129 A 

>15 ABb 530 ± 118 A ABa 464 ± 120 A Bb 323 ± 79 A Aa 735 ± 346 A ABb 374 ± 60 A 

  EUZn (µmol mol-1 s-1) 

Alta  

0-3 Ba 316 ± 62 B Ba 364 ± 160 A Aa 761 ± 110 A Bab 433 ± 93 A Ba 312 ± 70 B 

5-8 Ba 395 ± 193 A Ba 326 ± 45 A Aa 900 ± 238 A ABa 548 ± 53 A Ba 427 ± 76 A 

10-13 Ba 237 ± 35 A ABa 450 ± 119 A Aa 691 ± 308 A Bbc 298 ± 49 B Ba 355 ± 36 A 

>15 Ba 248 ± 134 A ABa 412 ± 162 A Aa 690 ± 210 A Bc 263 ± 84 A ABa 471 ± 141 A 

Baixa  

0-3 Ba 520 ± 86 A ABa 679 ± 178 A Aa 1080 ± 342 A Ba 538 ± 160 A ABa 821 ± 222 A 

5-8 Ba 248 ± 37 A Ba 374 ± 125 A Aa 1960 ± 1585 A Ba 586 ± 198 A Ba 575 ± 217 A 

10-13 Ca 280 ± 62 A Ba 470 ± 51 A Aa 848 ± 73 A Ba 497 ± 72 A BCa 441 ± 70 A 

>15 Aa 564 ± 261 A Aa 836 ± 435 A Aa 658 ± 297 A Aa 446 ± 190 A Aa 657 ± 116 A 

  EUMn (µmol mol-1 s-1) 

Alta  

0-3 Aa 588 ± 246 A Ba 131 ± 83 A Ba 189 ± 88 B Ba 122 ± 26 A Aa 589 ± 322 A 

5-8 Aa 381 ± 109 A Ba 98 ± 30 A Ba 197 ± 83 A Ba 149 ± 92 A Aa 417 ± 198 A 

10-13 Aa 319 ± 42 A Ba 68 ± 13 A Ba 136 ± 30 A Ba 61 ± 12 A Aa 286 ± 83 A 

>15 ABa 272 ± 190 A Ba 125 ± 67 B Ba 182 ± 43 A Ba 75 ± 43 A Aa 344 ± 59 A 

Baixa  

0-3 ABa 431 ± 221 A Ba 167 ± 86 A ABa 537 ± 212 A Ba 164 ± 105 A Aa 922 ± 368 A 

5-8 ABa 309 ± 31 A Ba 187 ± 111 A Bb 218 ± 94 A Ba 233 ± 177 A Aab 570 ± 178 A 

10-13 Aa 375 ± 77 A Da 81 ± 12 A Cb 160 ± 20 A Da 77 ± 10 A Bb 252 ± 53 A 

>15 Aa 351 ± 112 A ABa 256 ± 86 A BCb 150 ± 85 A Ca 94 ± 49 A ABb 280 ± 70 A 

Obs.: Bg = Bellucia grossularioides; Gg = Goupia glabra; Lp = Laetia procera; Vc = Vismia cayennensis; e Vj 
= Vismia japurensis. Os valores são médias ± desvio padrão (n=5). Médias seguidas da mesma letra maiúscula, 
para espécie, minúscula, para classe de idades (esquerda) e maiúscula para período (direita) não diferem 
estatisticamente (p>0,05). 
 

 Na comparação entre classes de idades das capoeiras, as espécies B. grossularioides, 

L. procera e V. japurensis foram mais eficientes no uso do Fe nas capoeiras com idades entre 

0-3 anos, quando comparadas com as demais idades das capoeiras, no período de baixa 

precipitação (Tabela 7). Maiores valores de EUZn foram observados para V. cayennensis nas 

idades entre 5-8 anos, no período de alta precipitação. L. procera e V. japurensis foram mais 

eficiente no uso do Mn nas capoeiras com idades entre 0-3 anos, comparada com as demais 

idades das capoeiras, no período de baixa precipitação. 

 Na comparação entre períodos de precipitação, somente L. procera não apresentou 

baixos valores de EUFe nas capoeiras com idades entre 0-3 anos no período de alta 

precipitação, comparado com o período de baixa precipitação (Tabela 7). V. cayennensis, 

também exibiu baixos valores de EUFe nas capoeiras com idades entre 10-13 anos no período 
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de alta precipitação. B. grossularioides e V. japurensis apresentaram baixos valores de EUZn 

nas capoeiras com idades entre 0-3 anos, no período de alta precipitação. L. procera e G. 

glabra foram menos eficiente no uso do Mn nas capoeiras com idades entre 0-3 e >15 anos, 

respectivamente, no período de alta precipitação, comparado com o período de baixa 

precipitação. 

 Relacionando-se os valores da eficiência no uso dos nutrientes com as idades das 

capoeiras verificou-se efeito negativo para o N em função das idades das capoeiras para a 

maioria das espécies, com exceção de G. glabra que não sofreu efeito (Tabela 8). L. procera e 

V. japurensis sofreram efeitos negativos em função das idades das capoeiras para a EUP. V. 

japurensis e V. cayenensis, também sofreram efeitos negativos em função das idades das 

capoeiras para os valores de EUMg e EUZn, respectivamente. B. grossularioides sofreu efeito 

positivo para os valores de EUCa em função das idades das capoeiras. Para a eficiência no uso 

do Fe, todas as espécies sofreram efeito em função das idades das capoeiras. Para os valores 

de EUMn, B. grossularioides, L. procera e V. japurensis, sofreram efeito negativo em função 

das idades das capoeiras. 
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Tabela 8: Relação entre eficiência no uso dos nutrientes de cinco espécies da sucessão 
secundária e idade das capoeiras após abandono da pastagem. 

Espécie Variável EUN EUP EUK EUCa EUMg EUFe EUZn EUMn 

Bg 

r2 0,29 

ns ns 

0,10 

ns 

0,20 

ns 

0,14 

p <0,001 <0,05 <0,01 <0,05 

b -3,111 57,20 -165,3 -10,99 

Gg 

r2 

ns ns ns ns ns 

0,11 

ns ns p <0,05 

b -77,59 

Lp 

r2 0,15 0,30 

ns ns ns 

0,44 

ns 

0,22 

p <0,05 <0,01 <0,001 <0,01 

b -2,827 -116,3 -32,65 -13,31 

Vc 

r2 0,28 

ns ns ns ns 

0,10 0,11 

ns p <0,001 <0,05 <0,05 

b -3,223 -55,79 -10,38 

Vj 

r2 0,22 0,15 

ns ns 

0,10 0,30 

ns 

0,37 

p <0,01 <0,05 <0,05 <0,001 <0,001 

b -2,895 -78,70 -51,68 -43,86 -31,05 

Obs.: r2 = coeficiente de determinação; p = probabilidade; b = coeficiente de inclinação da reta; ns = 
não significante (p>0,05). Bg = Bellucia grossularioides; Gg= Goupia glabra; Lp = Laetia procera; 
Vc = Vismia cayennensis; e Vj = Vismia japurensis. 
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4. DISCUSSÃO 

 

 Os maiores e menores valores observados para o pH e para o Al, respectivamente, nas 

profundidades iniciais do solo das capoeiras novas podem estar relacionados com a oferta de 

Ca2+ e Mg2+ proporcionada pela cinza liberada depois das queimadas, prática comum em 

pastagens para o controle da vegetação invasora. Os elementos Ca2+ e o Mg2+ atuam como 

agentes de troca com o Al3+ presentes no solo e contribuem para a formação de precipitados, 

consequentemente aumentando o pH do solo (Albuquerque et al., 2003). A diminuição do Al 

disponível no solo reduz a rizotoxicidade e contribui para o crescimento das plantas. Contudo, 

valores de pH abaixo de 5, muitas vezes, podem tornar o crescimento das plantas um tanto 

limitado, dependendo da espécie (Kochian et al., 2004). A diminuição dos teores de N no solo 

de áreas desmatadas e cultivadas como pastagens pode ser consequência desse elemento se 

perder muito facilmente com a queima da vegetação. Além disso, desnitrificam como matéria 

orgânica, bem como, apresentam baixa mineralização em solos de pastagens mais velhas 

(Luizão et al., 1989; Hölscher et al., 1997; Luizão et al., 1999). O aumento dos teores de N no 

solo com o aumento das idades das capoeiras indica claramente que o N no solo está sendo 

proporcionado por efeito da decomposição, ou seja, com o aumento da oferta de material 

vegetal no solo ocorre a ação dos microrganismos decompositores que, por sua vez, 

contribuem para o aumento dos níveis de N nas camadas do solo, disponibilizando-os para as 

plantas (Vitousek, 1984; Luizão & Schubart, 1987; Alfaia, 2006). Segundo Barlow et al. 

(2007), em estudo sobre a decomposição da liteira em florestas primárias, secundárias e 

plantios florestais, a regeneração da vegetação secundária sobre áreas degradadas e 

abandonadas na Amazônia pode ser efetiva para a restauração de processos inerentes ao 

ecossistema, tais como: queda de liteira e decomposição. Hinkel (2002) indicou que a 

capoeira transferiu maior quantidade de N por unidade de espaço e tempo do que a floresta 

primária, sugerindo que há uma tendência de florestas secundárias apresentarem maior fluxo 

de N, via liteira, no comparativo com as florestas primárias. Feldpausch et al. (2004) também 

observaram aumentos nos teores de N no solo como resultado do aumento das idades das 

capoeiras quando investigaram a acumulação de nutrientes e carbono na vegetação secundária 

crescendo sobre pastagens abandonadas na Amazônia. Os resultados obtidos por Feldpausch 

et al. (2004) foram semelhantes aos encontrados por Lamb (1980) e Davidson et al. (2007), 

sugerindo que a disponibilidade de N aumenta à medida que a vegetação se torna mais 

madura. Os teores de P não sofreram muita variação nos solos das capoeiras. Nos solos de 

pastagens abandonadas na Amazônia central, a concentração desse elemento normalmente é 
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reduzida, contudo, as espécies que compõem o quadro sucessional da vegetação secundária 

nessas áreas são pouco exigentes no uso desse elemento apresentando bom crescimento ainda 

sob deficiência (Silva et al., 2006). Os baixos teores de K nas áreas de pastagens também 

foram observados por Longo & Espindola (2000) em estudo sobre a caracterização química 

dos solos da região amazônica pela introdução de pastagens. Mesmo sendo o K adicionado ao 

solo por meio da cinza das queimadas, rapidamente esse elemento é lixiviado, diminuindo sua 

concentração nos solos (Demattê, 1988). Contudo, os teores desse elemento nas camadas 

iniciais do solo parecem aumentar com a idade das capoeiras. Ganade & Brown (2002), em 

estudo sobre o papel da fertilidade do solo e da liteira na sucessão em pastagens abandonadas 

na Amazônia central, verificaram que a remoção da liteira contribuiu para a redução no 

estabelecimento de espécies pioneiras e que a disponibilidade de P e de K não parece limitar o 

crescimento das plantas. Os maiores teores de Ca e de Mg observados nas profundidades 

iniciais das capoeiras jovens podem estar relacionados com a oferta desses elementos 

proporcionados pelas cinzas oriundas das queimadas e que a diminuição destes elementos nos 

solos que sofreram queimadas pode levar anos para ser observada à medida que são 

absorvidos pela vegetação (Markewitz et al., 2004). Verificou-se, ainda, que os teores de Ca e 

de Mg diminuiram com o aumento das idades das capoeiras, provavelmente por efeito das 

exigências desses elementos pelas plantas que compõem o quadro sucessional sobre pastagens 

abandonadas (Silva et al., 2006). Alguns autores também observaram a diminuição dos teores 

destes elementos com o aumento das idades das capoeiras (Johnson et al., 2001; Gomes, 

2008). Segundo McLaughlin & Wimmer (1999), a redução da concentração de cátions com o 

tempo, principalmente do Ca, ocorre porque esse elemento é acumulado na fitomassa e na 

camada de húmus. Os teores dos micronutrientes Fe, Mn e Zn no solo não apresentaram 

variação com o aumento das idades das capoeiras, somente os teores de Mn diminuíram com 

as idades das capoeiras na camada superficial do solo. Normalmente, esses nutrientes são 

associados a solos ácidos e suas concentrações são relativamente baixas nas diferentes 

profundidades do solo sobre áreas de pastagens abandonadas. 

 Os teores de N foliar aumentaram com as idades das capoeiras para as cinco espécies 

analisadas indicando que a oferta proporcionada pelo aumento deste elemento nas camadas 

superficiais do solo pode estar contribuindo para este efeito. A demanda da vegetação por N 

aumenta rapidamente com a acumulação de biomassa nas capoeiras jovens, uma vez que este 

elemento contribui de forma significativa para os processos envolvidos na assimilação de 

carbono, diminuindo ainda mais a disponibilidade no solo associado às perdas ocorridas pela 

queima da vegetação remanescente, no início da formação das capoeiras sendo, 
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posteriormente reposto gradualmente ao solo com o tempo (Herbert et al., 2003; Barlow et 

al., 2007). Isto porque o aumento do número de plantas da vegetação secundária crescendo na 

área, junto com o aumento da taxa de decomposição, contribui de forma significativa para a 

oferta de N no solo e, consequentemente, para as plantas, na cronossequência sucessional. No 

entanto, o incremento dos estoques de N na vegetação desacelera em capoeira velha porque a 

acumulação da biomassa diminui e a ciclagem interna do nitrogênio ganha mais importância 

(Gehreing, 2002). Para o N, apesar de ser considerado elemento limitante para o crescimento 

das plantas, juntamente com o P, percebe-se que as espécies que compõem a sucessão 

secundária sobre áreas de pastagens abandonadas não são tão exigentes e conseguem crescer 

nestas áreas mesmo sob baixa oferta deste elemento (Buschbacher et al., 1988; Silva et al., 

2006). Por outro lado, Reich et al. (1995) sugerem que a disponibilidade limitada de 

nutrientes para as plantas, por exemplo, pode promover a retranslocação de determinado 

nutriente como uma forma de adaptação, reduzindo a sua demanda. Na floresta Amazônica, o 

P e o K, mas não o N, são escassos e podem ser fatores importantes influenciando a 

distribuição das espécies no sistema tropical (Vitousek, 1984). O nutriente P, de maneira 

geral, não mudou com o aumento das idades das capoeiras. Yan et al. (2006) também não 

observaram maiores efeitos do aumento das idade da vegetação secundária sobre os teores 

foliares de P em estudo sobre as estratégias no uso dos nutrientes em plantas numa sucessão 

de florestas secundárias. Alguns autores sugeriram que a oferta de P no solo por meio da 

fertilização artificial não proporcionou aumentos nos teores foliares nas plantas, indicando 

que, apesar de ser considerado limitante, não afetou de maneira mais profunda o bom 

crescimento das plantas nas áreas abandonadas sobre pastagens na Amazônia (Ganade & 

Brown, 2002; Davidson et al., 2004; Silva, 2005). Gehreing et al. (1999), em estudo sobre a 

resposta da vegetação secundária para disponibilidade de nutrientes, verificaram que o P não 

limitou o crescimento de Vismia guianensis. Os teores foliares de Ca e de Mg nas diferentes 

espécies estudadas não apresentaram relação em função das idades das capoeiras mesmo 

sendo encontrados altos valores nas camadas iniciais do solo e diminuído com o aumento das 

idades das capoeiras. Provavelmente, a exigência das plantas por estes elementos seja 

relativamente alta para o crescimento da vegetação secundária, uma vez que, sua maior oferta 

proporcionou melhores respostas, tanto nos teores foliares quanto no acúmulo de carbono 

pelas plantas (Silva, 2005). Gomes (2008), investigando a influência dos nutrientes do solo e 

da planta sob a vegetação secundária na Amazônia central, observou que os teores de Ca 

diminuíram com as idades das capoeiras, tanto no solo quanto nas folhas, sugerindo que esse 

nutriente se torna limitante à medida que a disponibilidade no solo diminui, provavelmente, 
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por exercerem importante participação no processo de acúmulo de biomassa na vegetação 

secundária. Verificou-se efeito nos teores foliares de Fe em função das idades das capoeiras 

para algumas espécies analisadas sugerindo que esse elemento é importante para as plantas, 

provavelmente, por exercerem importante participação no processo que envolve assimilação 

de carbono, porém não limitantes para o seu crescimento. 

 Uma variedade de mecanismos pode ser utilizada pelas plantas para resistirem a 

determinado fator ambiental estressante e nem sempre a planta que consegue acumular altas 

concentrações de determinado nutriente no tecido foliar é eficiente no uso do mesmo, uma vez 

que tal parâmetro está relacionado com a taxa de fotossíntese e, consequentemente, ao 

acúmulo de biomassa (Marschner, 1991; Silva et al., 2006). No caso da eficiência no uso do 

N (EUN), V. cayennensis e V. japurensis parecem investir mais N no maquinário 

fotossintético, que por sua vez pode estar ligado à maior absorção de irradiância 

fotossinteticamente ativa por essas espécies e por apresentarem maiores taxas fotossintéticas. 

Segundo Pooter & Evans (1998), apesar de haver forte relação entre a taxa de fotossíntese 

máxima e a quantidade de N foliar, a razão entre os dois parâmetros nem sempre é constante 

para uma grande variedade de plantas. Outra provável explicação para maior eficiência no uso 

de N está relacionada parcialmente com a sua reabsorção (Vitousek, 1984). A redução na EUN 

observada neste experimento sugere de fato sua estreita relação com a disponibilidade de 

irradiância, pois o aumento na EUN pode também ocorrer em resposta ao desbalanço entre a 

disponibilidade de N no solo e irradiância (Tateno & Kawaguchi, 2002), isto é, para algumas 

espécies, apesar de haver disponibilidade de N no solo, neste caso o aumento de N com a 

idade das capoeiras, a redução da incidência luminosa proporcionado pela competição por luz 

entre as diferentes espécies pode ter contribuído para a redução da EUN na cronossequência 

sucessional. No caso da eficiência no uso do P (EUP), pouca variação foi observada entre as 

diferentes espécies e, também, nas diferentes idades das capoeiras. Alguns estudos têm 

demonstrado que diversas plantas crescendo em solos ácidos não só criam estratégias de 

tolerância ao Al, mas também, desenvolvem habilidades para aumentar a aquisição de P e 

outros nutrientes limitantes e podem aumentar a EUP por reduzir suas exigências e/ou 

remobilização mais eficientes de P dentro da planta (Kochian et al., 2004; Nanamori et al., 

2004). Landsberg & Gower (1997) e Peri et al. (2006) demonstraram que plantas de Pinus 

elliotis e Nothofagus antarctica, respectivamente, exibiram relativo aumento da eficiência no 

uso de N, K e P com a idade. Acontece que estas são espécies dominantes que continuam 

recebendo muita irradiância com o passar do tempo, fato que não ocorreu com as espécies 

pioneiras crescendo sobre pastagens abandonadas na Amazônia central que, passados cerca de 
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20 anos, começam a serem dominadas pelas espécies sucessionais tardias e/ou clímax na 

competição por luz (Bazzaz & Pickett, 1980). Neste aspecto, o fator luz é bastante marcante, 

haja vista que até espécie sucessional tardia exibiu decréscimo nos teores de nutrientes 

quando crescida na sombra, conforme registrado por Gonçalves et al. (2005), onde os teores 

de N, K, Fe e Mn diminuíram nas folhas de S. macrophylla crescidas na sombra. Por outro 

lado, considerando outro fator na disponibilidade de nutriente para a planta, verificou-se que a 

adição de calcário implicou significante aumento do fornecimento de Ca para as espécies da 

sucessão secundária e teve como resultado maior eficiência no uso deste elemento 

promovendo maior assimilação de carbono (Silva et al., 2006). Cuevas e Medina (1988), em 

estudo sobre a dinâmica de nutrientes dentro de ecossistemas florestais amazônicos, 

sugeriram que o Ca pode ser um importante nutriente primário limitante para o crescimento 

das plantas. Os teores foliares de N, P e Ca foram maiores em espécies pioneiras e somente o 

Ca continuou declinando em espécies sucessionais tardias em estudo realizado por Reich et 

al. (1995). Contudo, existe grande dificuldade de aplicar o conceito de EUN para o Ca e Mg 

comparado, por exemplo, ao N e P, que são elementos facilmente retranslocados na planta 

(McLaughlin & Wimmer, 1999). Poucos estudos têm sido verificados sobre a eficiência no 

uso dos micronutrientes (Caldeira et al., 2004). Mas, a redução na eficiência para algumas 

espécies da sucessão secundária observada neste experimento também pode estar relacionada 

com a diminuição da absorção destes nutrientes, principalmente em períodos de reduzida 

precipitação. Portanto, a disponibilidade de determinado nutriente no solo ou a limitação de 

outro nem sempre justifica sua maior concentração no tecido foliar bem como sua maior 

eficiência no uso, quando os investimentos são direcionados para a assimilação de carbono 

em plantas da sucessão secundária crescendo sobre áreas de pastagens abandonadas na 

Amazônia central, o que sugere, de fato, estratégias diferenciadas para a absorção, captação e 

utilização dos recursos primários necessários para a sobrevivência de cada espécie. 
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5. CONCLUSÕES 

 

1- As espécies apesentaram estratégias diferenciadas para o acúmulo de determinado nutriente 

na folha exibindo pouca diferenciação nos teores para a maioria dos nutrientes. 

 

2- As concentrações de alguns nutrientes nas camadas iniciais do solo aumentaram enquanto 

que de outros diminuíram com a idade da vegetação secundária proporcionado pelos 

processos de ciclagem nutricional e absorção pelas plantas. 

 

3- Apesar da disponibilidade limitada de determinados nutrientes após abandono das 

pastagens, como N e P, por exemplo, provavelmente, a retranslocação pode ter sido uma 

importante estratégia das espécies possibilitando a redução da demanda por nutrientes e 

melhorando sua utilização, porém, diminuindo sua eficiência com o passar do tempo. 
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CAPÍTULO II 

 

TROCAS GASOSAS DE ESPÉCIES DA SUCESSÃO SECUNDÁRIA CRESCENDO 

SOBRE PASTAGENS ABANDONADAS NA AMAZÔNIA CENTRAL 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Estudos da sucessão secundária dedicam grande ate nção à regeneração da vegetação 

nas áreas de pastagens abandonadas em grande parte do planeta, pois, propõe-se que a 

vegetação secundária se constitui importante sumidouro de carbono para mitigar o aumento 

dos níveis de carbono atmosférico e, por meio disso, têm importante participação no papel da 

ciclagem do carbono (Moran et al., 2000; Silver et al., 2000; Mesquita et al., 2001; Silva et 

al., 2006; Silva et al., 2008). 

 De maneira geral, a troca gasosa entre a vegetação e a atmosfera é influenciada pelas 

características fisiológicas das plantas associadas à idade da vegetação, grupo funcional e 

efeitos dos fatores abióticos como luz, água e nutrientes. Isso porque as plantas apresentam 

diferentes estratégias ecofisiológicas que podem ser determinantes para o seu crescimento e 

desenvolvimento em sítios que apresentam alterações edáficas, microclimáticas e 

vegetacionais (Law et al., 2001). Assim, a compreensão dos processos relacionados à 

utilização dos recursos primários é, sem dúvida, de grande importância para entender os 

aspectos funcionais adotados pelas plantas como mecanismo de acúmulo de biomassa, uma 

vez que o crescimento da planta está diretamente ligado a sua capacidade de captar a energia 

luminosa e transformá-la em energia química no processo fotossintético, bem como, reduzir o 

CO2 absorvido a produtos que serão utilizados pela planta em outras vias metabólicas (Krall 

& Edwards, 1992). 

 Mudanças nas condições físicas do meio implicam, às vezes, em profundas alterações 

nas funções internas da planta (como, por exemplo, condutância estomática, transpiração e 

concentração de nutrientes), que, por sua vez, mantêm ligações diretas com os fatores 

externos, como a disponibilidade de água e de nutrientes no solo e alterações no ambiente de 

luz (Marenco et al., 2001; Kull, 2002). 

Em condições de baixa disponibilidade de água, por exemplo, o aparato estomático é 

um dos primeiros componentes da planta a ser afetado, tendo como consequência a redução 

das trocas gasosas, pois, os estômatos controlam a entrada de CO2 e a perda de vapor d’água 

para o exterior da folha (Buckley et al., 1999; Nilsen & Orcutt, 1996). O controle do 
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movimento estomático, apesar de reagir a várias influências, obedece principalmente à 

pressão parcial de CO2 nos espaços intercelulares e ao estresse hídrico da planta (Oliveira et 

al., 2002; Ainsworth et al., 2007). A capacidade de abertura estomática diminui sobre forte 

estresse hídrico, assim, a eficiência do uso da água pelas plantas se altera onde as condições 

da difusão de CO2 ou da água são alteradas (Franks & Farquhar, 1999; Nogueira et al., 2004). 

Além disso, o fechamento estomático ocorre rapidamente com o declínio do potencial hídrico, 

mas, sob condições de elevada umidade atmosférica, este fechamento acontece mais 

tardiamente (Lawlor, 2002; Brodribb & Holbrook, 2003). Em função dessas observações, 

alguns autores têm estudado modelos de condutância estomática associados a modelos 

bioquímicos de fotossíntese foliar e tem sido especialmente relacionados a mudanças nas 

variáveis ambientais (Farquhar & Wong, 1984; Leuning, 1995; Allen & Pearcy, 2000; Urban 

et al., 2006). 

Dessa forma, o entendimento dos processos envolvidos na captação e utilização do 

CO2 atmosférico pelas espécies pioneiras crescendo em vegetação secundária com diferentes 

idades de abandono da área após utilização por pastagens pode ser de grande relevância para o 

entendimento das estratégias adotadas pelas plantas na assimilação e fixação de carbono na 

floresta amazônica coberta pela vegetação secundária. Portanto, o objetivo deste capítulo foi 

investigar as respostas das  trocas gasosas de espécies da vegetação secundária numa 

cronossequência sucessional sobre áreas de pastagens abandonadas na Amazônia central. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Local de estudo 

 

 A área de estudo está localizada cerca de 80 km ao norte da cidade de Manaus, ao 

longo da rodovia BR-174, entre os Municípios de Manaus e de Presidente Figueiredo (2°34’S, 

60°07’W) (ver detalhes no Capítulo I). Os sítios usados para pesquisa foram áreas de 

pastagens que, após o uso e posterior degradação, foram abandonadas gradativamente dando 

lugar a sucessão secundária em diferentes idades de abandono formada por espécies pioneiras 

naturalmente adaptadas às condições edáficas e microclimáticas. As espécies estudadas 

(Vismia japurensis, Vismia cayenensis, Bellucia grossularioides, Laetia procera e Goupia 

glabra.) foram aquelas que se destacaram pela maior frequência na área do estudo, conforme 

descrito por Mesquita et al. (2001). 

 

2.1. Determinação das trocas gasosas em diferentes intensidades de irradiância 

 

 A determinação da curva de resposta da fotossíntese à irradiância (An-I) (curvas de 

luz) foi realizada em folhas sadias, completamente expandidas e situadas no terço superior da 

copa de cinco plantas por espécie em cada idade da cronossequência sucessional da vegetação 

secundária (idade de abandono da área). As medidas foram realizadas entre 8 e 12h, 

utilizando-se um analisador de gás infra-vermelho (IRGA), modelo LI-COR 6400, equipado 

com uma fonte de luz artificial 6400-02B Red Blue. As curvas A-I foram realizadas usando-se 

a rotina das “curvas de luz” do software OPEN 3.4, modificada para gravar os dados de 

fotossíntese em 11 níveis de irradiância (0, 25, 50, 75, 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 

µmol quanta m-2 s-1). O tempo de adaptação permitida para a realização da leitura em cada 

nível de irradiância foi indeterminado e dependia da estabilidade da leitura, conforme ajuste 

de irradiância aplicada. Juntamente com as respostas de An foram também determinadas as 

respostas da taxas de condutância estomática (gs), de transpiração (E) e de respiração no 

escuro (Rd). O equipamento (IRGA) foi ajustado para trabalhar com fluxo de 400 µmol s-1, 

temperatura do bloco, concentrações de CO2 e H2O, dentro da câmara foliar, em torno de 

30±1oC, 380±3 µmol mol-1 e 21±1 mmol mol-1, respectivamente (Santos Jr., 2008). 

 Na determinação da “curva de luz” das plantas localizadas nas capoeiras com idade de 

abandono acima de cinco anos, utilizou-se estruturas de andaimes metálicos (mesmos usados 
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na construção civil) para alcançar a copa das plantas que apresentavam altura total estimada 

acima de 2 m. 

 

2.2. Ajuste da “curva de luz” 

 

 O modelo exponencial foi usado para ajustar a curva de resposta fotossintética a 

intensidade luminosa (A-I) para cada planta (Iqbal et al., 1997): 

 

An = (Anmax + Rd) {1-exp[-αI/(Anmax + Rd)]}-Rd 

 

 Em que, I é a irradiância (PPFD - densidade de fluxo fotossintético de fóton); An é a 

fotossíntese líquida; Anmax é a fotossíntese líquida máxima (estimada pelo modelo); Rd é a 

respiração no escuro correspondente ao valor de An quando I = 0; e α é o rendimento quântico 

aparente da fotossíntese (estimado pelo modelo). Cada curva An-I foi ajustada usando o 

algoritmo de Levemberg-Marquardt com base na rotina do programa Statistica 6.0 (StatSoft, 

2003). 

 A eficiência do uso da água (EUA) foi determinada pela razão entre a fotossíntese e a 

transpiração (EUA = An/E) (Prado et al., 2004). 

 

2.3. Delineamento experimental e análise estatística 

 

 A vegetação secundária foi identificada, selecionada aleatoriamente e classificada em 

quatro diferentes estágios sucessionais: 0-3, 5-8, 10-13 e >15 anos. Dentro de cada floresta 

secundária foram demarcadas cinco parcelas de 20 x 40 m, nas quais foram selecionadas 

cinco espécies mais frequentes nessas áreas, de acordo com estudo realizado por Mesquita et 

al. (2001). Em seguida, foram selecionados cinco indivíduos aleatórios por espécie para 

compor a repetição. Os dados foram coletados em períodos de alta e de baixa precipitação 

(Abr/2008 – Set/2008). O delineamento inteiramente casualizado foi utilizado obedecendo 

esquema fatorial, sendo: cinco espécies x quatro idades da vegetação secundária 

(cronossequência) x dois períodos de precipitação. Os dados obtidos foram submetidos ao 

teste de normalidade D’Agostino-Pearson. Em seguida, foram feitas análises de variância 

(ANOVA) e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (5% de probabilidade). Quando 

adequadas, foram aplicadas análises de regressão para verificar o efeito das variáveis 



 

 

50

dependentes sobre a idade de abandono da área. Os programas estatísticos utilizados foram: 

SAEG 8.X (SAEG, 2003) e o JMP 4.0 (SAS Institute Inc., 2000). 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Curva resposta da fotossíntese em função da irradiância 

 

 A resposta obtida da taxa fotossintética em função da mudança de irradiância (curva 

A-I) mostrou um padrão assintótico de inclinação para as cinco espécies da vegetação 

secundária analisadas, nas diferentes classes de idades das capoeiras após abandono das 

pastagens e nos distintos períodos de precipitação (Figura 1). 
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Figura 1: Curva resposta da fotossíntese ajustada em função do aumento da irradiância de 
cinco espécies pioneiras numa cronossequência sucessional sobre pastagens abandonadas com 
idade variando de 1-19 anos, em dois períodos de precipitação. Bg = Bellucia grossularioides 
(�); Gg = Goupia glabra (�); Lp = Laetia procera (�); Vc = Vismia cayennensis (); e Vj = 
Vismia japurensis (�). 
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 As espécies apresentaram comportamentos diferenciados, sendo as maiores respostas 

proporcionadas pelas espécies do gênero Vismia seguidas da B. grossularioides, na maioria 

das idades analisadas. A espécie G. glabra apresentou as menores respostas às mudanças de 

irradiância, com excessão nas idades >15 anos, no período de baixa precipitação. 

Entre diferentes classes de idades das capoeiras, observou-se que as plantas 

localizadas nas capoeiras com idades entre 0-3 e 5-8 anos apresentaram melhores respostas 

acima de 500 µmol m-2 s-1 de intensidade luminosa. Além disso, as respostas fotossintéticas, 

de maneira geral, diminuíram no período de menor precipitação (Figura 2). 
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Figura 2: Curva resposta da fotossíntese ajustada ao aumento da irradiância de cinco espécies 
pioneiras numa cronossequência da vegetação secundária em classe de idades de 0-3 (�), 5-8 
(�), 10-13 (�) e >15 (�) anos, sobre pastagens abandonadas, em dois períodos de 
precipitação. 
 

 Na correlação entre as respostas fotossintéticas observadas versus ajustadas pelo 

modelo da equação exponencial, verificou-se que todas as espécies apresentaram r altamente 

significativo, o que de certa forma indica que o modelo de ajuste utilizado foi muito bem 

aplicado (Figura 3). 

 

3.2. Trocas gasosas 

 

 Relacionando as respostas das trocas gasosas das diferentes espécies que compõem a 

vegetação secundária em relação as idades das capoeiras, verificou-se efeito sobre a 

fotossíntese máxima (Amax) e a condutância estomática (gs), uma vez que a maioria das 

espécies apresentou relação negativa, com exceção da espécie G. glabra que não mostrou 

relação de Amax e gs com as idades das capoeiras (Tabela 1). 
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Figura 3: Correlação entre os valores da fotossíntese (µmol m-2 s-1) observada e estimada pelo 
modelo da equação exponencial, de cinco espécies da sucessão secundária crescendo sobre 
pastagens abandonadas. Bg = Bellucia grossularioides; Gg = Goupia glabra; Lp = Laetia 
procera; Vc = Vismia cayennensis; e Vj = Vismia japurensis. 
 

 A maioria das espécies analisadas mostrou efeito das idades das capoeiras sobre as 

respostas da respiração no escuro (Rd) e taxa de transpiração (E). Ambas variáveis 

apresentaram relação negativa em função das idades das capoeiras. A espécie V. cayenensis 

não apresentou relação de Rd e E com a idade das capoeiras. Por outro lado, não se verificou 

relação da idade das capoeiras com a eficiência no uso da água (EUA) para as espécies 

analisadas (Tabela 1). 

 Analisando-se as respostas fotossintéticas das plantas independente da espécie, nos 

distintos períodos de precipitação, verificou-se efeito negativo da idade das capoeiras sobre 

Amax, tanto no período de alta precipitação (r2 = 0,57; p<0,01) quanto no período de baixa 

precipitação (r2 = 0,61; p<0,01) (Figura 4). 

 A partir da curva ajustada, observou-se relação polinomial da concentração interna de 

CO2 (Ci) em função da condutância estomática (gs) para as cinco espécies estudadas (Figura 

5). B. grossularioides, V. cayennensis e V. japurensis exibiram melhores relações em 

polinômios de segunda ordem (r2 = 0,98; 0,96; 0,98; respectivamente), ao passo que G. glabra 

e L. procera exibiram melhores relações em terceira ordem (r2 = 0,99; 0,98; respectivamente).  
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Tabela 1: Relação entre trocas gasosas de cinco espécies da sucessão secundária e idade das 
capoeiras após abandono da pastagem. 

Espécie Variável Amax Rd gs E EUA 

Bg 

r2 0,19 0,33 0,33 0,33 

ns p <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 

b -0,204 -0,041 -16,25 -0,119 

Gg 

r2 

ns 

0,16 

ns 

0,13 

ns p <0,05 <0,05 

b -0,028 -0,074 

Lp 

r2 0,37 0,20 0,46 0,48 

ns p <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 

b -0,357 -0,030 -19,43 -0,161 

Vc 

r2 0,31 

ns 

0,10 

ns ns p <0,001 <0,05 

b -0,268 -8,983 

Vj 

r2 0,27 0,45 0,19 0,14 

ns p <0,001 <0,001 <0,01 <0,05 

b -0,222 -0,046 -10,91 -0,073 

Obs.: r2 = coeficiente de determinação; p = probabilidade; b = coeficiente de inclinação 
da reta; ns = não significante (p>0,05). Bg = Bellucia grossularioides; Gg = Goupia 
glabra; Lp = Laetia procera; Vc = Vismia cayennensis; e Vj = Vismia japurensis. 

 

 

Figura 4: Relação entre fotossíntese máxima de espécies da sucessão secundária e idade das 
capoeiras após abandono da pastagem, nos períodos de alta (�) e de baixa () precipitação. 
Cada ponto representa a média obtida de 5 a 20 repetições. 
 

 De maneira geral, cada espécie individualmente apresentou elevadas Ci em baixos 

valores de gs. As espécies B. grossularioides e G. glabra foram aquelas que apresentaram os 
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maiores e os menores valores de gs, respectivamente, para atingir valores semelhantes de Ci, 

comparada com as demais espécies. 
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Figura 5: Relação entre concentração interna de CO2 e condutância estomática de cinco 
espécies pioneiras numa cronossequência sucessional sobre pastagens abandonadas com idade 
variando de 1-19 anos. Bg = Bellucia grossularioides (�); Gg = Goupia glabra (�); Lp = 
Laetia procera (�); Vc = Vismia cayennensis (); e Vj = Vismia japurensis (�). 
 

 As cinco espécies analisadas exibiram efeito positivo de Amax em função de gs. G. 

glabra e L. procera apresentaram as melhores relações (r2 = 0,60; p<0,001 e r2 = 0,52; 

p<0,001; respectivamente) seguidas por V. cayennensis (r2 = 0,40; p<0,001) e V. japurensis 

(r2 = 0,43; p<0,001) (Figura 6). B. grossularioides apresentou fraca relação de Amax em 

função de gs (r
2 = 0,36; p<0,001). 
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Figura 6: Relação entre fotossíntese máxima e condutância estomática de cinco espécies 
pioneiras numa cronossequência sucessional sobre pastagens abandonadas com idade 
variando de 1-19 anos. Bg = Bellucia grossularioides (�); Gg = Goupia glabra (�); Lp = 
Laetia procera (�); Vc = Vismia cayennensis (); e Vj = Vismia japurensis (�). 
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 As espécies do gênero Vismia apresentaram altos valores de fotossíntese máxima 

(Amax), seguidas de B. grossularioides, na maioria das idades das capoeiras, tanto no período 

de alta precipitação quanto no período de baixa precipitação (Tabela 2). A espécie G. glabra 

apresentou os menores valores de Amax comparada com as demais espécies. Em relação a 

variável respiração no escuro (Rd), somente V. cayennensis exibiu baixos valores, comparada 

com as demais espécies nas idades das capoeiras entre 10-13 anos. As espécies B. 

grossularioides e G. glabra foram as espécies que apresentaram as maiores e menores 

respostas de condutância estomática (gs), respectivamente, para a maioria das idades das 

capoeiras, comparadas com as demais espécies. A espécie G. glabra apresentou baixos 

valores para a taxa de transpiração (E) na maioria das classes de idades, comparada com as 

demais espécies, em ambos os períodos de precipitação. A espécie L. procera diferiu das 

demais espécies nas idades acima de 15 anos (período de alta precipitação) e entre 0-3 anos 

(período de baixa precipitação) para a variável eficiência no uso da água (EUA). 

 Na comparação entre classes de idades das capoeiras, verificou-se que as espécies V. 

cayennensis e V. japurensis exibiram reduções de 32 e 21%, respectivamente, quando 

comparadas às respostas de Amax entre as classes de idades de 0-3 e >15 anos, no período de 

alta precipitação (Tabela 2). As demais espécies (B. grossularioides, G. glabra e L. procera) 

apresentaram reduções de 16, 7 e 36%, respectivamente. No período de baixa precipitação, as 

reduções de Amax entre a menor e maior classe de idades das capoeiras foram de 17, 3, 48, 15 

e 26% para B. grossularioides, G. glabra, L. procera, V. cayennensis e V. japurensis, 

respectivamente. G. glabra foi a única espécie que não apresentou diferença das respostas de 

Amax entre as classes de idades das capoeiras, em ambos os períodos de precipitação. B. 

grossularioides não exibiu diferença de Amax entre as classes de idades das capoeiras no 

período de baixa precipitação, ao passo que V. japurensis não apresentou diferença de Amax 

entre as classes de idades nos períodos de alta precipitação. Todas as espécies analisadas 

exibiram altos valores de Rd nas capoeiras acima de 10 anos, comparadas com as demais 

classes de idades, no período de alta precipitação. As espécies B. grossularioides e V. 

japurensis apresentaram baixos valores de Rd nas capoeiras até oito anos, no período de baixa 

precipitação, quando comparadas com as demais classes de idades. Apenas B. grossularioides 

e L. procera apresentaram diferença nas respostas de gs, em ambos os períodos de 

precipitação, tendo os menores valores de gs nas capoeiras acima de 15 anos. 
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Tabela 2: Trocas gasosas de cinco espécies da sucessão secundária nas diferentes classes de 
idades de abandono das pastagens, em dois períodos de precipitação. 
Precipitação Idade (anos) Bg Gg Lp Vc Vj 

  Amax (µmol m-2 s-1) 

Alta 

0-3 14,8 ± 2,27 ABab 10,1 ± 2,93 Ba 14,4 ± 1,80 ABab 17,1 ± 2,22 Aa 17,5 ± 1,76 Aa 

5-8 17,6 ± 1,73 Aa 10,8 ± 1,42 Ba 16,3 ± 2,10 Aa 17,0 ± 0,99 Aa 17,3 ± 2,27 Aa 

10-13 13,3 ± 1,72 ABb 8,3 ± 1,72 Ca 11,3 ± 1,43 Bbc 14,4 ± 1,87 Aab 15,2 ± 0,70 Aa 

>15 12,5 ± 2,81 Ab 9,36 ± 2,91 Aa 9,22 ± 1,86 Ac 11,6 ± 2,32 Ab 13,9 ± 2,14 Aa 

Baixa 

0-3 14,8 ± 2,18 Aa 9,24 ± 2,20 Ba 11,2 ± 2,14 ABa 12,6 ± 1,59 ABab 14,6 ± 2,18 Aa 

5-8 16,7 ± 2,55 Aa 9,36 ± 1,50 Ca 12,3 ± 1,71 BCa 14,6 ± 1,48 ABa 15,2 ± 0,95 ABa 

10-13 13,6 ± 0,81 ABa 6,96 ± 1,77 Ca 11,4 ± 1,68 Ba 14,2 ± 1,47 ABab 15,2 ± 0,42 Aa 

>15 12,3 ± 2,60 Aa 8,92 ± 2,72 ABa 5,8 ± 1,43 Bb 10,7 ± 2,46 Ab 10,8 ± 1,40 Ab 

  Rd (µmol m
-2 s-1) 

Alta  

0-3 1,22 ± 0,67 Aa 0,93 ± 0,35 Ab 1,10 ± 0,41 Aab 1,49 ± 0,18 Ab 1,31 ± 0,39 Ab 

5-8 0,90 ± 0,21 Aa 0,59 ± 0,08 Aab 1,26 ± 0,42 Ab 0,96 ± 0,26 Aa 1,16 ± 0,27 Aab 

10-13 0,64 ± 0,23 Aa 0,44 ± 0,13 Aa 0,67 ± 0,19 Aab 1,06 ± 0,27 Bab 0,68 ± 0,15 Aa 

>15 0,48 ± 0,31 Aa 0,63 ± 0,15 Aab 0,48 ± 0,17 Aa 0,88 ± 0,19 Aa 0,75 ± 0,33 Aab 

Baixa  

0-3 0,89 ± 0,17 Ab 1,14 ± 0,84 Aa 0,86 ± 0,47 Aa 0,85 ± 0,31 Aa 1,33 ± 0,39 Ab 

5-8 1,35 ± 0,23 Ac 0,80 ± 0,06 Aa 0,85 ± 0,33 Aa 1,34 ± 0,29 Aa 1,13 ± 0,39 Aab 

10-13 0,67 ± 0,14 Aab 0,53 ± 0,36 Aa 0,59 ± 0,16 Aa 1,20 ± 0,28 Ba 0,77 ± 0,24 ABab 

>15 0,49 ± 0,21 Aa 0,61 ± 0,24 Aa 0,65 ± 0,28 Aa 0,93 ± 0,59 Aa 0,57 ± 0,12 Aa 

  gs (mmol m-2 s-1) 

Alta  

0-3 648 ± 189 Aab 216 ± 140 Ba 528 ± 125 ABa 523 ± 62 Aba 625 ± 198 Aa 

5-8 753 ± 136 Aa 200 ± 12 Ba 579 ± 55 Aa 589 ± 255 Aa 526 ± 26 Aab 

10-13 541 ± 80 Aab 164 ± 51 Ba 416 ± 92 Aab 547 ± 111 Aa 443 ± 47 Aab 

>15 467 ± 68 Ab 266 ± 96 Aa 313 ± 76 Ab 337 ± 76 Aa 334 ± 176 Ab 

Baixa  

0-3 701 ± 160 Aa 279 ± 82 Ba 505 ± 115 ABa 457 ± 159 ABa 425 ± 171 Ba 

5-8 703 ± 66 Aa 253 ± 58 Ba 476 ± 245 ABa 380 ± 140 Ba 458 ± 69 ABa 

10-13 656 ± 158 Aa 152 ± 46 Ba 428 ± 64 ABab 440 ± 166 ABa 511 ± 80 Aa 

>15 450 ± 177 Ab 211 ± 122 Ba 160 ± 61 Bb 325 ± 53 Aba 326 ± 14 ABa 

  E (mmol m-2 s-1) 

Alta  

0-3 6,45 ± 0,85 Aab 4,16 ± 1,36 Ba 6,81 ± 1,17 Aa 5,82 ± 0,44 ABa 6,54 ± 0,76 Aa 

5-8 7,17 ±0,94 Aa 4,63 ± 0,44 Ba 6,09 ± 0,80 ABab 5,61 ± 0,93 ABa 6,92 ± 0,66 Aa 

10-13 6,37 ± 0,61 Aab 3,15 ± 0,71 Ba 5,46 ± 0,55 Aab 6,04 ± 0,86 Aa 5,71 ± 0,25 Aab 

>15 5,36 ± 0,51 Ab 4,05 ± 0,61 Aa 5,01 ± 0,64 Ab 5,71 ± 1,09 Aa 5,11 ± 0,86 Ab 

Baixa  

0-3 7,04 ± 1,44 Aa 4,97 ± 1,19 Aa 6,48 ± 1,18 Aa 5,31 ± 1,14 Aa 5,60 ± 0,99 Aa 

5-8 7,27 ± 0,64 Aa 4,51 ± 0,54 Ba 5,02 ± 1,04 Ba 5,35 ± 1,05 Ba 6,04 ± 1,53 ABa 

10-13 6,17 ± 1,16 Aab 3,09 ± 0,89 Ba 5,17 ± 0,58 ABa 5,33 ± 0,82 ABa 6,20 ± 0,91 Aa 

>15 4,80 ± 1,11 ABb 3,42 ± 1,56 ABa 3,12 ± 0,68 Bb 5,45 ± 1,57 Aa 4,69 ± 0,71 ABa 

  EUA (µmol mmol m-2 s-1) 

Alta  

0-3 2,41 ± 0,58 Aa 2,57 ± 0,19 Aa 2,21 ± 0,33 Aa 2,97 ± 0,26 Aab 2,75 ± 0,56 Aa 

5-8 2,53 ± 0,31 Aa 2,46 ± 0,08 Aa 2,73 ± 0,58 Aa 3,19 ± 0,49 Aa 2,54 ± 0,39 Aa 

10-13 2,21 ± 0,49 Aa 2,73 ± 0,33 Aa 2,25 ± 0,54 Aa 2,49 ± 0,24 Abc 2,74 ± 0,17 Aa 

>15 2,42 ± 0,48 ABa 2,38 ± 0,32 ABa 1,95 ± 0,22 Ba 2,14 ± 0,20 Abc 2,75 ± 0,26 Aa 

Baixa  

0-3 2,15 ± 0,26 ABa 2,00 ± 0,15 BCa 1,78 ± 0,29 Ca 2,50 ± 0,36 ABa 2,70 ± 0,36 Aa 

5-8 2,33 ± 0,50 Aa 2,22 ± 0,49 Aa 2,55 ± 0,47 Aa 2,78 ± 0,39 Aa 2,66 ± 0,55 Aa 

10-13 2,34 ± 0,68 Aa 2,40 ± 0,41 Aa 2,26 ± 0,06 Aa 2,77 ± 0,54 Aa 2,55 ± 0,45 Aa 

>15 2,63 ± 0,69 Aa 2,94 ± 0,84 Aa 2,01 ± 0,63 Aa 2,18 ± 0,65 Aa 2,57 ± 0,53 Aa 

Obs.: Bg = Bellucia grossularioides; Gg = Goupia glabra; Lp = Laetia procera; Vc = Vismia cayennensis; e Vj 
= Vismia japurensis. Os valores são médias ± desvio padrão (n=5). Médias seguidas da mesma letra maiúscula, 
para espécie, e minúscula, para classe de idades, não diferem estatisticamente (p>0,05). 
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 V. japurensis exibiu baixos valores de gs nas capoeiras acima de 15 anos, comparada 

com as demais classes de idades, no período de alta precipitação. B. grossularioides, L. 

procera e V. japurensis exibiram baixos valores de E nas idades acima de 15 anos, 

comparadas com as demais idades das capoeiras, no período de alta precipitação. Somente B. 

grossularioides exibiu diferença de E entre as classes de idades das capoeiras no período de 

baixa precipitação. A espécie V. cayennensis apresentou altos valores de EUA nas capoeiras 

com idades até oito anos, no período de alta precipitação, comparada com as demais classes 

de idades das capoeras. 

 Na comparação entre períodos de precipitação, V. cayennensis e L. procera exibiram 

valores negativos (%) significativos para Amax nas idades entre 0-3 anos, indicando que os 

maiores valores de precipitação foram observados no período chuvoso, ao passo que, apenas 

L. procera eibiram valores significativos nas cpaoeiras com idades acima de 15 anos (Figura 

7. 
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Figura 7: Diferença relativa entre períodos de alta e de baixa precipitação para trocas gasosas 
de cinco espécies pioneiras numa cronossequência sucessional sobre pastagens abandonadas 
com idade variando de 1-19 anos. Bg = Bellucia grossularioides; Gg = Goupia glabra; Lp = 
Laetia procera; Vc = Vismia cayennensis; e Vj = Vismia japurensis. O asterisco representa 
diferença significativa (p<0,05) (n=5). 
 

 Para a variável Rd, somente V. cayennensis diferiu entre períodos de alta e de baixa 

precipitação nas idades entre 0-3 anos, e B. grossularioides e G. glabra nas idades entre 5-8 

anos. A espécie L. procera apresentou maiores valores no período de alta precipitação para as 
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resposta de gs e E, nas idades das capoeiras acima de 15 anos. G. glabra apresentou maiores 

valores no período de alta precipitação para a EUA, nas idades das capoeiras entre 0-3 anos. 
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4. DISCUSSÃO 

 

 A diferença nas respostas das taxas fotossintéticas em relação aos grupos sucessionais 

e guardando a lógica de maiores e menores valores de fotossíntese máxima (Amax) para as 

espécies sucessionais iniciais e tardias, respectivamente, encontram amplo respaldo na 

literatura (Bazzaz & Pickett, 1980; Bazzaz & Carlson, 1982; Reich et al., 1995; Ellsworth et 

al., 1996). Além disso, a diferença entre as espécies diminuiu com o aumento das idades das 

capoeiras, sustentando o que foi proposto por Ellsworth et al. (1996). Esses autores 

observaram que em poucos anos após abandono da área foram verificados grandes diferenças 

entre as espécies para as respostas de Amax, comparado com as respostas após dez anos de 

abandono de uma área após uso agrícola. As espécies do gênero Vismia, típicas sucessionais 

iniciais sobre áreas de pastagens abandonadas, exibiram melhores desempenhos no que 

concerne à assimilação de carbono, quando comparadas com G. glabra, pertencente ao grupo 

sucessional tardio, fato que é geralmente consistente com a teoria sobre assimilação de 

carbono nos distintos grupos sucessionais (Bazzaz & Pickett, 1980; Huc et al., 1994). Não se 

verificou efeito da precipitação sobre as respostas fotossintéticas das plantas, apesar de ter 

sido observado redução de Amax no período de menor precipitação para a maioria das espécies 

nas diferentes idades da cronossequência. Estes resultados sugerem que o mecanismo de 

regulação estomática das espécies pode ter sido eficiente para manter altos níveis de eficiência 

fotossintética em período de reduzida disponibilidade hídrica, o que de certa forma é 

confirmado quando se observa alta concentração interna de CO2 (Ci) com reduzida taxa de 

condutância estomática (gs) para todas as espécies. Quando se verificou o efeito da idade das 

capoeiras (cronossequência sucessional) sobre as trocas gasosas, observou-se que, na maioria 

das espécies, com exceção de G. glabra, Amax diminuiu com o tempo durante a sucessão, 

sugerindo que, apesar da posição das espécies no grupo sucessional exibirem diferenças 

quanto à eficiência fotossintética, o padrão temporal contribuiu, em parte, para a redução das 

características fotossintéticas na sucessão secundária sobre pastagens abandonadas, não tendo 

efeito, portanto, sobre espécies sucessionais tardias como G. glabra. Rijkers et al. (2000) 

também observaram baixos valores de Amax para G. glabra em ambientes com alta incidência 

luminosa. Provavelmente, a manutenção constante da taxa de assimilação de carbono com o 

aumento das idades das capoeiras seja uma característica dessa espécie, uma vez que até 

mesmo seus valores de gs não sofreram efeitos das idades das capoeiras. A taxa de respiração 

(Rd) também diminuiu com a cronossequência sucessional, o que pode indicar uma 

desaceleração na conversão eficiente de carboidratos em biomassa (Newell et al., 2002). Os 
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altos valores de Amax para as espécies sucessionais iniciais nos primeiros anos após abandono 

das pastagens podem, em parte, receber uma contribuição da elevada taxa de transpiração (E) 

observada para essas espécies, uma vez que já foi verificada a participação da transpiração no 

mecanismo de diminuição da fotoinibição em espécies sucessionais iniciais pelo resfriamento 

na camada superficial foliar (camada limítrofe) mantendo a alta taxa fotossintética (Krause et 

al., 2001). Segundo Reich et al. (1995), as diferenças nas trocas gasosas entre as espécies nos 

diferentes grupos sucessionais seriam características intrínsecas ou simplesmente resultados 

de diferenças na disponibilidade de recursos durante a sucessão, ou uma combinação de 

ambos. O que se verifica é que, além da aparente diferença intrínseca entre as diferentes 

espécies nos distintos grupos sucessionais, um fator importante que se deve levar em 

consideração é a disponibilidade de irradiância para as plantas com o avanço da 

cronossequência, fato que provavelmente afete mais fortemente as respostas fotossintéticas 

das espécies pioneiras do que mesmo a disponibilidade de nutrientes no solo, como por 

exemplo, N e P. Estes nutrientes, considerados limitantes em áreas de pastagens abandonadas 

na Amazônia (Silva et al., 2006), com o passar do tempo exibem aumentos no solo, 

principalmente nas camadas superficiais (Feldepausch et al., 2004). Segundo Hikosaka 

(2005), apesar da taxa fotossintética aumentar com o aumento da quantidade de N foliar, 

fatores como a baixa disponibilidade de irradiância contribui significativamente para a 

redução da eficiência fotossintética. Rijkers et al. (2000) demonstraram que a altura das 

árvores e o adensamento de copa têm considerável efeito sobre as características fisiológicas e 

estruturais das espécies pioneiras, como a área foliar específica (AFE), por exemplo, e que 

modificações neste parâmetro contribui para a redução das respostas fotossintéticas das 

plantas (Reich et al., 1998). Ross (1954) observou que Trema guianensis, uma espécie 

pioneira, formou uma densa vegetação de 90 cm de altura em apenas dois meses após 

desmatamento, aumentando para cerca de 10m de altura em cinco anos; em 14 anos, a espécie 

dominante, Musanga cecropioides, formou copa a aproximadamente 23m de altura e o nível 

de irradiância abaixo da copa diminuiu, chegando a valores próximos da floresta primária. 

Reich et al. (1995) verificaram que Amax, gs, AFE e concentrações foliares de Ca e Mg 

apresentaram variações nos diferentes grupos sucessionais com maiores respostas para as 

espécies secundárias iniciais, e que esses parâmetros foram consistentes com a diminuição da 

luz e disponibilidade de nutrientes durante a sucessão secundária, apesar das concentrações 

foliares de N e P não diferirem entre as espécies (Pooter & Evans, 1998; Hikosaka, 2005). 

Dessa forma, com a cronossequência sucessional, as plantas acabam se aclimatando às novas 

condições de irradiância, refletindo em menores respostas fotossintéticas. Portanto, as 
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respostas das trocas gasosas das diferentes espécies estudadas parecem confirmar o que, em 

geral, se observa para as plantas quanto à posição no grupo sucessional e que, apesar das 

mudanças com o tempo nas condições edáficas e microclimáticas, confirmadas em diversos 

estudos, o que se verifica é que a redução das respostas fotossintéticas esteja mais diretamente 

relacionada com a disponibilidade de irradiância para as plantas na cronossequência 

sucessional do que para oferta de nutrientes no solo. 
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5. CONCLUSÕES 

 

1. As modificações no ambiente edáfico (nutrientes na folha e no solo) com o aumento das 

idades das capoeiras, observadas no Capítulo I, não contribuíram efetivamente para o 

aumento nas respostas fotossintéticas das diferentes espécies na cronossequência sucessional 

(idade das capoeiras). 

 

2. As reduções das respostas das trocas gasosas em função das idades das capoeiras parecem 

estar ligadas às estratégias na utilização da energia luminosa. Provavelmente, efeitos como a 

modificação na disponibilidade de irradiância com o passar do tempo devam estar 

contribuindo para a redução da taxa fotossintética das espécies da vegetação secundária. 
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CAPÍTULO III 

 

INDICADORES DE ESTRESSE DE ESPÉCIES DA SUCESSÃO SECUNDÁRIA 

CRESCENDO SOBRE PASTAGENS ABANDONADAS NA AMAZÔNIA CENTRAL 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Plantas que crescem em ambientes de pastagens abandonadas normalmente estão 

sujeitas a situações extremas no que concerne a disponibilidade de recursos primários, uma 

vez que são expostas à alta irradiância e a solos compactados, que podem implicar em baixa 

disponibilidade de nutrientes e de água (Uhl et al., 1988; Holl, 1999). Com o passar do tempo, 

tais condições sofrem modificações, como, por exemplo, melhora no microclima pelo 

surgimento da sombra proporcionada pelo crescimento das espécies pioneiras na sucessão, 

além do aumento no teor de certos nutrientes do solo considerados limitantes para o 

crescimento das plantas, como, por exemplo, fósforo e nitrogênio (Davidson et al., 2004; 

Feldpausch et al., 2004). 

 Além disso, diferentes espécies surgem durante os diferentes estágios da sucessão 

secundária e as variações fisiológicas das espécies podem ser reflexos dos recursos ambientais 

disponíveis (Nogueira et al., 2004). Assim, as estratégias fisiológicas adotadas por plantas que 

crescem em ambientes com baixa disponibilidade de nutrientes, altas intensidades luminosas, 

e passando anualmente por períodos de reduzida precipitação, como ocorrem na Amazônia, 

necessitam ser mais bem esclarecidas, uma vez que tais estratégias adaptativas favorecem o 

sucesso no estabelecimento e crescimento de espécies que podem ser importantes sumidouros 

de carbono, introduzidas para restaurar outras áreas degradadas ou mesmo usadas em plantios 

para produção com fins econômicos, otimizando apenas alguma exigência de determinada 

espécie (Bazzaz & Pickett, 1980; Miriti, 1998; Santos Jr. et al., 2006). 

 A área foliar específica e o estado hídrico da planta, por exemplo, são importantes 

parâmetros que variam enormemente entre as diversas espécies e essa variação pode 

representar uma adaptação à disponibilidade dos recursos primários existentes como tentativa 

de tolerância das plantas às condições estressantes (Osmond et al., 1987). Além do mais, as 

plantas necessitam absorver energia luminosa como parte fundamental do processo 

fotossintético para a fixação de carbono. A absorção de irradiância no processo fotossintético 

é determinante para o crescimento da planta, uma vez que são convertidas em energia 

química, resultando na redução de moléculas de CO2 em compostos orgânicos (Krall & 
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Edwards, 1992). Contudo, tal processo pode sofrer limitações ocasionadas pela situação fora 

da faixa ótima para determinado fator, como por exemplo, deficiência nutricional ou hídrica, 

resultando em situação de estresse para a planta (Morales et al., 2000; Barth et al., 2001; Evan 

& Pooter, 2001; Oukarroum et al., 2007). A adaptação do aparato fotossintético para 

diferentes intensidades de irradiância passa por ajustamentos de proporções relativas dos 

componentes que envolvem a absorção, a transmissão e a utilização da energia luminosa no 

processo fotossintético (Walter, 2005). Nesse contexto, torna-se muito oportuno monitorar 

indicadores fisiológicos e/ou bioquímicos que possam ser traduzidos em respostas das plantas 

às condições do meio físico onde crescem. 

 O acompanhamento da emissão da fluorescência da clorofila a tornou-se uma técnica 

efetiva para quantificar o efeito do estresse ambiental sobre as funções de captura e utilização 

da irradiância pelas plantas (Adams et al., 1999; Richardson & Berlyn, 2002). Recentemente, 

tais investigações têm sido realizadas com o uso de novas ferramentas que ajudam a elucidar 

o comportamento de plantas quando submetidas a situações de estresse. O transiente da 

fluorescência da clorofila a (OJIP) é uma ferramenta de análise da mudança na cinética da 

fluorescência da clorofila a que fornece informações detalhadas sobre a estrutura e função do 

aparato fotossintético, especialmente do fotossistema II (Lazár, 2006). 

Considerando que o entendimento sobre a captação e utilização da energia luminosa 

por espécies pioneiras crescendo em vegetação secundária com diferentes idades de abandono 

da área após utilização por pastagens, pode ser de grande relevância para o entendimento das 

estratégias adotadas pelas plantas na assimilação e fixação de carbono, o objetivo deste estudo 

foi investigar as respostas da fluorescência da clorofila a de espécies da vegetação secundária 

numa cronossequência sucessional sobre áreas de pastagens abandonadas na Amazônia 

central. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Local de estudo 

 

 A área de estudo está localizada cerca de 80 km ao norte da cidade de Manaus, ao 

longo da rodovia BR-174, entre os Municípios de Manaus e de Presidente Figueiredo (2°34’S, 

60°07’W) (ver detalhes no Capítulo I). Os sítios usados para pesquisa foram áreas de 

pastagens que, após o uso e posterior degradação, foram abandonadas gradativamente dando 

lugar a sucessão secundária em diferentes idades de abandono formada por espécies pioneiras 

naturalmente adaptadas às condições edáficas e microclimáticas. As espécies estudadas 

(Vismia japurensis, Vismia cayenensis, Bellucia grossularioides, Laetia procera e Goupia 

glabra.) foram aquelas que se destacaram pela maior frequência na área do estudo, conforme 

descrito por Mesquita et al. (2001). 

 

2.2. Determinação da fluorescência da clorofila a e curva OJIP 

 

 As determinações dos parâmetros relacionadas à fluorescência da clorofila a foram 

feitas em folhas apresentando bom estado fitossanitário, expostas ao sol, completamente 

expandidas e situadas no terço superior da copa de cinco plantas por espécie em cada idade da 

cronossequência sucessional da vegetação secundária (idade de abandono da área), utilizando-

se um fluorômetro portátil (Handy PEA - v 1,30 - Hansatech Instruments, Norfolk, UK), entre 

8 e 12h. As folhas selecionadas foram adaptadas ao escuro durante um período de 30 minutos, 

utilizando-se clipes apropriados. Após a adaptação, as folhas foram expostas a um pulso 

saturante de luz (3000 µmol m-2 s-1, comprimento de onda de 650 nm, por 1 segundo), onde se 

obtiveram as respostas relacionadas aos transientes da fluorescência da clorofila a, os quais 

foram carregados e calculados utilizando software específico (Handy PEA software - v 1,30), 

de acordo com equações do teste OJIP (Strasser et al., 1995). O estágio inicial da atividade 

fotossintética no complexo centro de reação é regulado por três etapas funcionais básicas que, 

portanto, são descritas de forma a explicar as variáveis da absorção do fóton pela molécula de 

clorofila no complexo antena (ABS); acúmulo de energia absorvida (TR); conversão da 

energia de excitação para a cadeia transportadora de elétrons (ET); além disso, considera-se a 

energia que é dissipada em forma de calor ou fluorescência (DI). Assim, foram obtidos os 

parâmetros do fluxo fenomenológico: RC/CS = densidade de centros de reação por seção 

transversal; ABS/CS = número de fotóns absorvidos por seção transversal; DIo/CS = energia 
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de dissipação por seção transversal; TRo/CS = taxa máxima de energia bloqueada por seção 

transversal e; ETo/CS = transporte de elétrons por seção transversal, bem como, os parâmetros 

das razões de fluxo: TRo/ABS = máxima eficiência quântica do fotossistema II (FSII); 

DIo/ABS = máxima eficiência de excitação não fotoquímica; ETo/TRo = probabilidade da 

energia de excitação mover um elétron após a quinona A e; ETo/ABS = probabilidade de um 

fóton absorvido mover um elétron após QA. Além disso, foram obtidos, também, os valores 

referentes a área da curva OJIP (Área), fluorescência inicial (Fo), fluorescência variável (Fv), 

fluorescência máxima (Fm), eficiência máxima do fotossistema II (Fv/Fm) e ao índice de 

desempenho (IPABS) (Gonçalves et al., 2007). 

 

2.3. Determinação do potencial hídrico foliar 

 

 O estado hídrico da planta foi determinado através das medidas do potencial hídrico 

foliar (Ψw) das espécies estudadas em cada idade da cronossequência sucessional da 

vegetação secundária (idade de abandono da área). A determinação foi feita sempre no 

horário entre 12 e 13h, utilizando-se bomba de pressão (Scholander et al., 1965). A 

determinação consistiu na coleta de amostras de folhas completamente expandidas, 

apresentando bom estado fitossanitário e situada no terço superior da copa, as quais foram 

colocadas na câmara foliar. Aplicou-se, então, pressão até ocorrer a exsudação no pecíolo da 

folha, momento na qual foram feitas as leituras (Turner, 1981). 

 

2.4. Determinação da área foliar específica 

 

 A determinação da área foliar específica (AFE) foi realizada a partir das coletas de 

amostras de folhas das espécies em cada idade da cronossequência sucessional da vegetação 

secundária (idade de abandono da área), apresentando bom estado fitossanitário, 

completamente expandidas e situadas no terço superior da copa. Após a coleta, foram 

retirados dez discos foliares com área conhecida, acondicionados em sacos de papel e levados 

ao laboratório para serem submetidos à estufa (70oC) por um período de 72h (Pooter & Jong, 

1999). A área foliar específica foi determinada como a razão da área foliar pela massa foliar 

seca (Witkowski & Lamont, 1991). 

 

2.5. Delineamento experimental e análise estatística 
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 A vegetação secundária foi identificada, selecionada aleatoriamente e classificada em 

quatro diferentes estágios sucessionais: 0-3, 5-8, 10-13 e >15 anos. Dentro de cada floresta 

secundária, foram demarcadas cinco parcelas de 20 x 40 m, nas quais foram selecionadas 

cinco espécies mais frequentes nessas áreas, de acordo com estudo realizado por Mesquita et 

al. (2001). Em seguida, foram selecionados cinco indivíduos aleatórios por espécie para 

compor a repetição. Os dados foram coletados em períodos de alta e de baixa precipitação. O 

delineamento inteiramente casualizado foi utilizado obedecendo esquema fatorial, sendo: 

cinco espécies x quatro idades da vegetação secundária (cronossequência) x dois períodos de 

precipitação. Os dados obtidos foram submetidos ao teste de normalidade D’Agostino-

Pearson. Em seguida, foram feitas análises de variância (ANOVA) e as médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey (5% de probabilidade). Quando adequadas, foram aplicadas 

análises de regressão para verificar o efeito das variáveis dependentes sobre a idade de 

abandono da área. Os programas estatísticos utilizados foram: SAEG 8.X (SAEG, 2003) e o 

JMP 4.0 (SAS Institute Inc., 2000). 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Fluorescência da clorofila a 

 

 Todas as espécies espécies estudadas apresentaram transiente típico da fluorescência 

da clorofila a (OJIP) com elevação normalmente distribuída de Fo a Fm e pequenas variações 

entre as idades das capoeiras, para cada espécie no período de alta precipitação (Figura 1). 

Porém, no período de menor precipitação, verificou-se que a maioria das espécies exibiu 

modificações nos transientes na comparação entre as classes de idades, uma vez que as 

espécies G. glabra e L. procera apresentaram maior área relativa acima da curva de 

fluorescência entre Fo e Fm nas capoeiras com idades entre 0-3 anos, seguida das plantas 

localizadas nas capoeiras com idades entre 5-8 anos (Tabela 1). As espécies V. cayennensis e 

V. japurensis também exibiram modificações nos transientes OJIP nas capoeiras com idades 

entre 0-3 e 5-8 anos, uma vez que a área relativa foi menor, comparada com as demais idades 

das capoeiras. Esses altos valores da área relativa aparecem como reflexo dos baixos valores 

de Fm para as espécies analisadas nas idades das capoeiras mais jovens (Tabela 1). 

 Quanto ao índice de desempenho (PIABS), observou-se que as plantas sofreram 

variação em função da idade das capoeiras, tanto no período de alta precipitação (r2=0,85; 

p<0,001) quanto no período de baixa precipitação (r2=0,85; p<0,001) (Figura 2). Contudo, 

quando se fez uma análise por espécie, verificou-se que ambas as espécies do gênero Vismia 

não apresentaram relação do PIABS com a idade das capoeiras (Figura 3). O PIABS de B. 

grossularioides e L. procera apresentou relação com a idade das capoeiras (r2 = 0,77; p<0,001 

e r2 = 0,69; p<0,01; respectivamente), ao passo que G. glabra apresentou ralação (r2=0,49; 

p<0,05). 

 De maneira geral, L. procera foi a espécie que apresentou os menores valores de PIABS 

(Figura 4). As plantas com idade acima de 15 anos exibiram maiores valores de PIABS, com 

destaque para G. glabra, V. cayennensis e B. grossularioides. Todas as espécies estudadas 

apresentaram maiores valores de PIABS no período de alta precipitação. 

 A maioria dos parâmetros das razões de fluxo da fluorescência da clorofila a variou 

em função das idades das capoeiras para as diferentes espécies analisadas (Tabela 2). 
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Figura 1: Transiente da florescência da clorofila a de cinco espécies pioneiras numa 
cronossequência sucessional com idade variando de 1-19 anos de abandono da pastagem, em 
dois períodos de precipitação. Bg = Bellucia grossularioides; Gg = Goupia glabra; Lp = 
Laetia procera; Vc = Vismia cayennensis; e Vj = Vismia japurensis. 
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Tabela 1: Área relativa e fluorescência máxima (Fm) de cinco espécies da sucessão secundária 
nas diferentes classes de idades, em dois períodos de precipitação. 

Precipitação Idade (anos) Bg Gg Lp Vc Vj 

    Área relativa   

Alta  

0-3 
Ab 23467 A 

(3236) 
Aa 21573 A 

(2818) 
Aa 21573 A 

(2215) 
Aa 21493 A 

(3164) 
Aa 23387 A 

(2838) 

5-8 
Aab 26760 A 

(4898) 
Ba 22200 A 

(4384) 
Ba 21040 A 

(3543) 
Ba 19653 A 

(3985) 
Ba 21453 B 

(3140) 

10-13 
Aab 27080 A 

(5798) 
Ba 22787 A 

(2913) 
Ba 23027 A 

(2007) 
Ba 20973 A 

(2538) 
Ba 22293 B 

(1738) 

>15 
Aa 28413 B 

(2734) 
Ba 21427 B 

(4384) 
Ba 21800 A 

(3603) 
Ba 19920 B 

(3191) 
Ba 20747 B 

(2847) 

Baixa  

0-3 
Ac 24067 A 

(4407) 
Cc 16667 B 

(2310) 
BCb 18853 B 

(3777) 
BCb 18520 B 

(2428) 
Bb 20360 B 

(3020) 

5-8 
Ab 28440 A 

(2662) 
Bb 21587 A 

(3044) 
Ba 22267 A 

(2342) 
Ba 22267 A 

(4996) 
ABa 25160 A 

(4786) 

10-13 
Aab 31057 A 

(4967) 
BCb 20400 B 

(2142) 
Ca 23240 A 

(3210) 
Cab 20987 A 

(3346) 
Ba 25900 A 

(5007) 

>15 
Aa 32893 A 

(4204) 
Ba 26373 A 

(1888) 
BCa 23600 A 

(2630) 
Ca 22867 A 

(1936) 
Ba 26067 A 

(3654) 

    Fm   

Alta  

0-3 
Aa 1388 B 

(89) 
Ba 1216 A 

(103) 
ABab 1349 A 

(154) 
Ba 1246 B 

(109) 
ABa 1255 B 

(199) 

5-8 
Aa 1323 B 

(110) 
Ba 1173 B 

(123) 
ABb 1292 B 

(139) 
Aa 1349 A 

(105) 
Aa 1332 B 

(160) 

10-13 
Aa 1373 B 

(79) 
ABa 1297 B 

(97) 
ABa 1403 B 

(73) 
ABa 1303 B 

(117) 
Ba 1274 B 

(174) 

>15 
ABa 1314 B 

(100) 
Ca 1156 B 

(139) 
Aa 1445 B 

(112) 
BCa 1295 B 

(192) 
ABa 1386 B 

(159) 

Baixa  

0-3 
Aab 1474 A 

(64) 
Bc 1266 A 

(123) 
Ab 1400 A 

(188) 
Abc 1438 A 

(97) 
Ab 1463 A 

(100) 

5-8 
Ab 1435 A 

(124) 
ABb 1440 A 

(175) 
Ab 1511 A 

(145) 
Ac 1390 A 

(145) 
Ab 1465 A 

(137) 

10-13 
Aa 1569 A 

(150) 
Cb 1439 A 

(96) 
ABa 1653 A 

(104) 
Bb 1547 A 

(162) 
Aa 1673 A 

(54) 

>15 
Ca 1548 A 

(98) 
BCa 1566 A 

(82) 
ABa 1662 A 

(86) 
Aa 1692 A 

(113) 
Aa 1701 A 

(126) 

Obs.: Bg = Bellucia grossularioides; Gg = Goupia glabra; Lp = Laetia procera; Vc = Vismia cayennensis; e Vj 
= Vismia japurensis. Os valores são médias e desvio padrão, entre parênteses (n=5). Médias seguidas da mesma 
letra maiúscula (esquerda), para espécie, minúscula, para classe de idades, e maiúscula (direita), para período, 
não diferem estatisticamente (p>0,05). 
 

 

 A máxima eficiência de excitação não fotoquímica (DIo/ABS), sofreu efeito negativo 

para as espécies B. grossularioides, G. glabra e L. procera em função das idades das 

capoeiras, enquanto que V. cayennensis e V. japurensis exibiram moderado efeito (Tabela 2). 

Na mesma condição, porém em efeito positivo, foram observadas relações da máxima 

eficiência quântica do fotossistema II (TRo/ABS) em função das idades das capoeiras para as 

espécies analisadas. Tanto a probabilidade de um fóton absorvido mover um elétron após a 

quinona A (ETo/ABS) quanto a probabilidade da energia de excitação mover um elétron após 

a quinona A (ETo/TRo), sofreram efeito positivo em função das idades das capoeiras para a 

maioria das espécies estudadas, com exceção de V. japurensis que não sofreu efeito. 
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Figura 2: Relação entre índice de desempenho de espécies da sucessão secundária e idade das 
capoeiras após abandono da pastagem, nos períodos de alta (�) e de baixa () precipitação. 
Cada ponto representa média variando de 5 a 20 repetições. 
 

 

 

 

Figura 3: Relação entre índice de desempenho de cinco espécies da sucessão secundária e 
idade das capoeiras após abandono da pastagem. Bg = Bellucia grossularioides (�); Gg = 
Goupia glabra (�); Lp = Laetia procera (�); Vc = Vismia cayennensis (); e Vj = Vismia 
japurensis (�). 
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Figura 4: Índice de desempenho de cinco espécies da sucessão secundária nas diferentes 
classes de idades de abandono das pastagens, em períodos de alta (coluna cinza) e de baixa 
(coluna branca) precipitação. Bg = Bellucia grossularioides; Gg = Goupia glabra; Lp = 
Laetia procera; Vc = Vismia cayennensis; e Vj = Vismia japurensis. Médias seguidas da 
mesma letra maiúscula, para classe de idade, e minúscula, para período de precipitação, não 
diferem estatisticamente (p>0,05). As barras representam os desvios padrões (n=5). 
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Tabela 2: Relação entre razões de fluxo de cinco espécies da sucessão secundária e idade das 
capoeiras após abandono da pastagem. 

Espécie Variável DIo/ABS TRo/ABS ETo/ABS ETo/TRo 

Bg 

r2 0,62 0,62 0,82 0,82 

p <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 

b -0,001 0,001 0,006 0,006 

Gg 

r2 0,79 0,79 0,64 0,45 

p <0,001 <0,001 <0,01 <0,05 

b -0,003 0,003 0,005 0,005 

Lp 

r2 0,75 0,75 0,70 0,55 

p <0,001 <0,001 0,01 <0,01 

b -0,003 0,003 0,005 0,005 

Vc 

r2 0,40 0,40 0,40 0,40 

p <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

b -0,001 0,001 0,002 0,002 

Vj 

r2 0,66 0,66 

ns ns p <0,01 <0,01 

b -0,001 0,001 

Obs.: r2 = coeficiente de determinação; p = probabilidade; b = coeficiente de inclinação da reta; ns = não 
significante (p>0,05). Bg = Bellucia grossularioides; Gg = Goupia glabra; Lp = Laetia procera; Vc = Vismia 
cayennensis; e Vj = Vismia japurensis. 
 

 Na comparação entre espécies, V. cayennensis e V. japurensis apresentaram os 

menores valores de DIo/ABS nas diferentes idades das capoeiras, em ambos os períodos de 

precipitação(Figura 5). Por outro lado, as mesmas espécies exibiram os maiores valores para a 

variável TRo/ABS. A espécie L. procera apresentou baixos valores, tanto da variável 

ETo/ABS quanto de ETo/TRo nas diferentes idades das capoeiras, nos distintos períodos de 

precipitação, comparada com as demais espécies. 

 Na comparação entre classes de idades das capoeiras, verificou-se que B. 

grossularioides, G. glabra, L. procera e V. cayennensis exibiram maiores valores de DIo/ABS 

nas idades entre 0-3 anos, no período de alta precipitação, ao passo que no período de baixa 

precipitação, somente G. glabra e L. procera exibiram altos valores de DIo/ABS (Figura 5). 

As espécies V. cayenensis e V. japurensis exibiram baixos valores de DIo/ABS nas capoeiras 

acima de 10 anos de idade. As espécies B. grossularioides, G. glabra e L. procera exibiram 

elevados valores de TRo/ABS nas capoeiras com idade acima de 10 anos, no período de alta 

precipitação (Figura 5). Os menores valores de TRo/ABS para V. cayennensis e V. japurensis, 
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foram observados nas capoeiras com idade entre 0-3 anos, também no período de alta 

precipitação. No período de baixa precipitação, B. grossularioides não exibiu diferença de 

TRo/ABS entre as classes de idades, enquanto que as demais espécies exibiram menores 

valores nas capoeiras com idade entre 0-3 anos. Os menores e maiores valores de ETo/ABS 

foram observados nas espécies crescendo nas capoeiras com idades entre 0-3 e >15 anos, 

respectivamente, em ambos os períodos de precipitação. A espécie V. cayennensis foi a única 

que não exibiu diferença entre as idades das capoeiras, no período de alta precipitação. Todas 

as espécies estudadas diferiram entre as idades das capoeiras para a variável ETo/TRo, nos 

distintos períodos de precipitação. 
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Figura 5: Razões de fluxo de cinco espécies pioneiras numa cronossequência da vegetação 
secundária com idades variando de 1-19 anos de abandono da pastagem, em dois períodos de 
precipitação. Bg = Bellucia grossularioides; Gg = Goupia glabra; Lp = Laetia procera; Vc = 
Vismia cayennensis; e Vj = Vismia japurensis. Médias seguidas da mesma letra maiúscula, 
para espécie, e minúscula, para classe de idade, não diferem estatisticamente (p>0,05). As 
barras representam os desvios padrões (n=5). 
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 Na comparação entre períodos de precipitação, V. japurensis apresentou maiores 

valores no período de baixa precipitação para a variável DIo/ABS nas capoeiras com idades 

entre 5-8 anos, enquanto que, para G. glabra, os valores foram maiores no período de baixa 

precipitação nas capoeiras com idades entre 0-3 e 10-13 anos (Figura 6). V. japurensis 

apresentou maiores valores de DIo/ABS no período de alta precipitação nas capoeiras com 

idades acima de 10 anos, enquanto que L. procera exibiu maiores valores no período de alta 

precipitação nas capoeiras com idades entre 5-8 anos. A espécie V. japurensis também 

apresentou maiores valores no período de baixa precipitação nas idades acima de 10 anos para 

a variável TRo/ABS, ao passo que L. procera exibiu maiores valores nas idades entre 5-8 

anos. V. cayenensis e G. glabra apresentaram maiores valores no período de alta precipitação 

nas idades entre 0-3 anos para a variável ETo/ABS. Os maiores valores no período de alta 

precipitação foram observadas, para a maioria das espécies estudadas, para as variáveis 

ETo/ABS e ETo/TRo entre as idades de 0-3 e 10-13 anos. 
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Figura 6: Diferença relativa entre períodos de alta e de baixa precipitação para razões de fluxo 
de cinco espécies pioneiras numa cronossequência sucessional sobre pastagens abandonadas 
com idade variando de 1-19 anos. Bg = Bellucia grossularioides; Gg = Goupia glabra; Lp = 
Laetia procera; Vc = Vismia cayennensis; e Vj = Vismia japurensis. O asterisco representa 
diferença significativa (p<0,05) (n=5). 
 

 Relacionado os valores das variáveis do fluxo fenomenológico da fluorescência da 

clorofila a das diferentes espécies em função das idades das capoeiras, verificou-se que 
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somente B. grossularioides sofreu efeito positivo das idades das capoeiras para a densidade de 

centros de reação por seção transversal (RC/CS) (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Relação entre fluxo fenomenológico de cinco espécies da sucessão secundária e 
idade das capoeiras após abandono da pastagem. 

Espécie Variável RC/CS ABS/CS DIo/CS TRo/CS ETo/CS 

Bg 

r2 0,34 0,81 0,80 0,73 0,60 

p <0,05 <0,001 <0,001 <0,01 <0,01 

b 0,452 -1,759 -0,725 -1,034 0,761 

Gg 

r2 

ns 

0,63 0,77 

ns ns p <0,01 <0,001 

B -1,516 -0,923 

Lp 

r2 

ns ns 

0,54 

ns 

0,47 

p <0,01 <0,05 

b -1,008 0,962 

Vc 

r2 

ns ns ns ns 

0,45 

p <0,05 

b 0,558 

Vj 

r2 

ns ns ns 

0,33 

ns p <0,05 

b 0,767 

Obs.: r2 = coeficiente de determinação; p = probabilidade; b = coeficiente de inclinação da reta; ns = não 
significante (p>0,05). Bg = B. grossularioides; Gg = G. glabra; Lp = L. procera; Vc = V. cayennensis; e Vj = V. 
japurensis. 
 

 As espécies B. grossularioides e G. glabra mostraram que o número de fótons 

absorvidos por seção transversal (ABS/CS) sofreu efeito das idades das capoeiras (Tabela 3). 

 As espécies B. grossularioides, G. glabra e L. procera apresentaram relação negativa 

com as idades das capoeiras para o parâmetro energia de dissipação por seção transversal 

(DIo/CS). B. grossularioides e V. japurensis sofreram efeitos em função das idades das 

capoeiras para a variável taxa máxima de energia bloqueada por seção transversal (TRo/CS). 

Apenas a espécie G. glabra e V. japurensis não sofreram efeitos das idades das capoeiras para 

a variável transporte de elétrons por seção transversal (ETo/CS). 

 Na comparação entre as espécies, B. grossularioides e V. japurensis apresentaram os 

maiores valores para RC/CS, na maioria das idades das capoeiras, em ambos os períodos de 

precipitação (Figura 7). As espécies B. grossularioides e L. procera apresentaram os maiores 
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valores de ABS/CS e TRo/CS, tanto no período de alta precipitação quanto no período de 

baixa precipitação, para todas as idades das capoeiras. B. grossularioides apresentou os 

maiores valores de DIo/ABS e ETo/CS, na maioria das idades das capoeiras, em ambos os 

períodos de precipitação. 

 Na comparação entre as diferentes idades das capoeiras, verificou-se que B. 

grossularioides apresentou diferença nos valores de RC/CS, no período de baixa precipitação, 

sendo os menores valores observados nas capoeiras com idades entre 0-3 anos (Figura 7). G. 

glabra também apresentou diferença para RC/CS, porém, no período de alta precipitação, os 

menores valores foram observados nas capoeiras com idades entre 10-13 anos, ao passo que 

no período de baixa precipitação, os menores valores de RC/CS foram observados para as 

capoeiras com idades entre 0-3 anos. Com relação aos valores da variável ABS/CS, B. 

grossularioides e G. glabra apresentaram menores valores nas capoeiras com idades acima de 

15 anos, no período de alta precipitação. Para DIo/CS, os menores valores foram observados 

para as espécies B. grossularioides, G. glabra e L. procera, no período de alta precipitação, 

enquanto que no período de baixa precipitação, apenas B. grossularioides não apresentou 

diferença para DIo/CS entre as idades das capoeiras. As espécies B. grossularioides, G. glabra 

e L. procera apresentaram baixos valores de TRo/CS, nas capoeiras com idade acima de 15 

anos, no período de alta precipitação. No período de baixa precipitação, apenas V. 

cayennensis e V. japurensis apresentaram baixos valores de TRo/CS nas capoeiras mais novas. 

As espécies B. grossularioides e L. procera exibiram baixos valores de ETo/CS, nas capoeiras 

com idades entre 0-3 anos, no período de alta precipitação, enquanto que, no período de baixa 

precipitação, todas as espécies apresentaram baixos valores de ETo/CS nas capoeiras com 

idades entre 0-3 anos e altos valores nas capoeiras com idades acima de 15 anos. 

 De maneira geral, as diferentes espécies apresentaram diferença entre os períodos de 

precipitação para as variáveis do fluxo fenomenológico, sendo que os maiores valores foram 

observados no período de baixa precipitação, nas diferentes idades das capoeiras (Figura 8). 
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Figura 7: Fluxo fenomenológico de cinco espécies pioneiras numa cronossequência da 
vegetação secundária com idades variando de 1-19 anos de abandono da pastagem, em dois 
períodos de precipitação. Bg = Bellucia grossularioides; Gg = Goupia glabra; Lp = Laetia 
procera; Vc = Vismia cayennensis; e Vj = Vismia japurensis. Médias seguidas da mesma letra 
maiúscula, para espécie, e minúscula, para classe de idade, não diferem estatisticamente 
(p>0,05). As barras representam os desvios padrões (n=5). 
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Figura 8: Diferença relativa entre períodos de alta e de baixa precipitação para fluxo 
fenomenológico de cinco espécies pioneiras numa cronossequência sucessional sobre 
pastagens abandonadas com idade variando de 1-19 anos. Bg = Bellucia grossularioides; Gg 
= Goupia glabra; Lp = Laetia procera; Vc = Vismia cayennensis; e Vj = Vismia japurensis. O 
asterisco representa diferença significativa (p<0,05) (n=5). 
 

3.2. Potencial hídrico foliar 

 

 Relacionando os valores do potencial hídrico foliar (Ψw), independente da espécie, em 

função das idades das capoeiras, não se verificou relação nos distintos períodos de 

precipitação. Porém, ao se analisar cada espécie individualmente, verificou-se que somente V. 

cayennensis (r2 = 0,53; p<0,05) sofreu efeito em função das idades das capoeiras (Figura 9). 

Na comparação entre períodos de precipitação, algumas espécies apresentaram maiores 

valores de Ψw no período de alta precipitação, comparada com o período de baixa 

precipitação. B, grossularioides, por exemplo, exibiu maiores valores de Ψw nas capoeiras 

com idades entre 0-3 e 5-8 anos (Figura 10). A espécie L. procera apresentou maiores valores 

de Ψw nas capoeiras com idades acima de 15 anos. Por sua vez, V. cayennensis apresentou 

maiores valores de Ψw na maioria das idades das capoeiras. A espécie V. japurensis 

apresentou maiores valores de Ψw nas capoeiras com idades entre 5-8 e >15 anos. Nas 

capoeiras com idade entre 10-13 anos as espécies não apresentaram diferença para Ψw entre 
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períodos de alta e de baixa precipitação. Dentre as espécies, B. grossularioides foi a que 

apresentou os valores mais negativos na maioria das idades das capoeiras. 

 

Figura 9: Relação entre potencial hídrico foliar de cinco espécies da sucessão secundária e 
idade das capoeiras após abandono da pastagem. Bg = Bellucia grossularioides (�); Gg = 
Goupia glabra (�); Lp = Laetia procera (�); Vc = Vismia cayennensis (); e Vj = Vismia 
japurensis (�). 
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Figura 10: Potencial hídrico foliar de cinco espécies pioneiras numa cronossequência 
sucessional sobre pastagens abandonadas com idade variando de 1-19 anos, em períodos de 
alta e de baixa precipitação (símbolo fechado e aberto, respectivamente). Bg = Bellucia 
grossularioides; Gg = Goupia glabra; Lp = Laetia procera; Vc = Vismia cayennensis; e Vj = 
Vismia japurensis. Médias seguidas da mesma letra maiúscula, para classe de idade, e 
minúscula, para período de precipitação, não diferem estatisticamente (p>0,05). As barras 
representam os desvios padrões (n=5). 
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3.3. Ín dice de conteúdo de clorofila 

 

 As plantas analisadas apresentaram forte relação do índice de conteúdo de clorofila 

(ICC) em função das idades das capoeiras, tanto no período de alta precipitação (r2 = 0,76; 

p=<0,001) quanto no período de baixa precipitação (r2 = 0,77; p=<0,001) (Figura 11). As 

respostas do ICC de todas as espécies individualmente sofreram efeito das idades das 

capoeiras (Figura 12), com destaque para B.; grossularioides (r2 = 0,90; p<0,001) e V. 

japurensis (r2=0,80; p<0,001), seguida de L. procera (r2 = 0,47; p<0,05), G. glabra (r2 = 0,57; 

p<0,01) e V. cayennensis (r2 = 0,45; p<0,05). 

 

Figura 11: Relação entre índice de conteúdo de clorofila de espécies da sucessão secundária e 
idade estimada de abandono da pastagem, nos períodos de alta (�) e de baixa () precipitação. 

 

Figura 12: Relação entre índice de conteúdo de clorofila de cinco espécies da sucessão 
secundária e idade estimada de abandono da pastagem. Bg = B. grossularioides (�); Gg = G. 
glabra (�); Lp = L. procera (�); Vc = V. cayennensis (); e Vj = V. japurensis (�). 
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 Observando-se os dados por classe de idade, verificou-se que todas as espécies 

apresentaram maiores e menores valores nas classes de idades entre 0-3 e >15 anos, 

respectivamente, tanto no período de alta precipitação quanto no período de baixa 

precipitação (Tabela 4). As plantas localizadas nas capoeiras com idades entre 5-8 e 10-13 

anos não diferiram entre si, no período de alta precipitação, e nem nas idades entre 10-13 

anos, no período de baixa precipitação. Na maioria das idades das capoeiras, os valores de 

ICC diminuíram no período de baixa precipitação para todas as espécies analisadas. 

 

Tabela 4: Índice de conteúdo de clorofila de cinco espécies da sucessão secundária nas 
diferentes classes de idades de abandono das pastagens, em dois períodos de precipitação. 

Precipitação Idade (anos) Bg Gg Lp Vc Vj 

Alta  

0-3 Ab 61,7 ± 3,05 A ABb 54,3 ± 8,70 A ABc 51,7 ± 9,76 A ABb 59,2 ± 3,07 A Bb 47,4 ± 4,29 A 

5-8 Aab 63,3 ± 4,88 A Aab 63,7 ± 4,67 A Ab 63,2 ± 3,62 A Aa 69,9 ± 5,68 A Aa 67,2 ± 2,24 A 

10-13 Aab 67,6 ± 9,26 A Aab 64,9 ± 7,87 A Aab 72,5 ± 3,64 A Aa 73,8 ± 2,24 A Aa 70,5 ± 5,55 A 

>15 Aa 75,2 ± 7,51 A ABa 66,4 ± 2,64 A Aa 74,8 ± 2,92 A ABa 73,5 ± 5,53 A Ba 63,1 ± 8,39 A 

Baixa  

0-3 Ab 52,5 ± 2,99 B Cb 36,9 ± 4,31 B ABb 46,6 ± 6,02 A BCb 42,1 ± 3,01 B BCb 41,4 ± 4,66 A 

5-8 Aab 58,2 ± 4,27 A ABa 51,3 ± 5,67 B Bb 48,1 ± 3,56 B Aa 58,3 ± 6,28 B ABa 54,0 ± 4,37 B 

10-13 Aab 61,0 ± 7,71 A Aa 51,6 ± 6,72 B Aab 51,9 ± 2,92 B Aa 58,8 ± 2,08 B Aa 55,8 ± 4,61 B 

>15 Aa 66,4 ± 3,33 B Ba 54,4 ± 9,60 B ABa 59,1 ± 5,82 B ABa 56,2 ± 1,64 B Ba 55,2 ± 4,85 A 

Obs.: Bg = Bellucia grossularioides; Gg = Goupia glabra; Lp = Laetia procera; Vc = Vismia cayennensis; e Vj 
= Vismia japurensis. Os valores são médias ± desvio padrão (n=5). Médias seguidas da mesma letra maiúscula 
(esquerda), para espécie, minúscula, para classe de idades, e maiúscula (direita), para período, não diferem 
estatisticamente (p>0,05). 
 

3.4. Área foliar específica 

 

 A área foliar específica (AFE) das plantas sofreu efeito em função das idades das 

capoeiras, tanto no período de alta precipitação (r2 = 0,90; p=<0,001) quanto no período de 

baixa precipitação (r2 = 0,87; p=<0,001) (Figura 13). 

 

Figura 13: Relação entre área foliar específica de espécies da sucessão secundária e idade das 
capoeiras após abandono da pastagem, nos períodos de alta (�) e de baixa () precipitação. 
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 Analisando-se a AFE de cada espécie, verificaram-se efeitos diferenciados em função 

das idades das capoeiras (Figura 14). L. procera foi a espécie que sofreu maior efeito de AFE 

com a idade das capoeiras (r2 = 0,94; p<0,001), seguida de V. japurensis (r2 = 0,70; p<0,01), 

V. cayennensis (r2 = 0,71; p<0,01), B. grossularioides (r2 = 0,66; p<0,01) e G. glabra (r2 = 

0,65; p<0,01). 

 

Figura 14: Relação entre área foliar específica de cinco espécies da sucessão secundária e 
idade das capoeiras após abandono da pastagem. Bg = Bellucia grossularioides (�); Gg = 
Goupia glabra (�); Lp = Laetia procera (�); Vc = Vismia cayennensis (); e Vj = Vismia 
japurensis (�). 
 

 As diferentes espécies apresentaram menores e maiores valores de AFE nas capoeiras 

com idades entre 0-3 e >15 anos, respectivamente, em ambos os períodos de precipitação, 

com exceção de B. grossularioides que, no período de alta precipitação, não apresentou 

diferença entre as idades das capoeiras (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Área foliar específica (cm2 g-1) de cinco espécies da sucessão secundária nas 
diferentes classes de idades de abandono das pastagens, em dois períodos de precipitação. 

Precipitação Idade (anos) Bg Gg Lp Vc Vj 

Alta  

0-3 Ba 102 ± 11,4 A Ab 120 ± 2,2 A Ad 127 ± 1,9 B Bb 101 ± 4,1 B Bd 95 ± 5,6 B 

5-8 Ca 104 ± 5,8 A BCb 126 ± 9,0 A Ac 153 ± 11,2 B Ba 128 ± 14,3 A BCbc 110 ± 5,6 A 

10-13 Ca 105 ± 9,7 A Aa 173 ± 9,0 A Ab 181 14,2 A Ba 130 ± 4,9 B BCab 117 ± 7,3 A 

>15 Da 106 ± 13,1 A Ba 163 ± 12,2 A Aa 204 5,7 A Ca 128 ± 5,7 A Ca 125 ± 6,9 A 

Baixa  

0-3 Ca 91 ± 6,7 A Ab 127 ± 7,2 A Ac 133 4,4 A Ab 130 ± 6,7 A Bb 112 ± 5,1 A 

5-8 Cb 91 ± 7,6 B Bb 128 ± 6,9 A Ab 179 ± 7,7 A Bb 132 ± 9,1 A Bab 118 ± 7,0 A 

10-13 Dab 103 ± 7,2 A Ba 176 ± 13,8 A Aab 194 ± 10,2 A Ca 146 ± 9,2 A Db 115 ± 4,8 A 

>15 Ea 110 ± 6,0 A Ba 165 ± 5,2 A Aa 197 ± 11,1 A Ca 150 ± 7,7 B Da 126 ± 3,0 A 

Obs.: Bg = Bellucia grossularioides; Gg = Goupia glabra; Lp = Laetia procera; Vc = Vismia cayennensis; e Vj 
= Vismia japurensis. Os valores são médias ± desvio padrão (n=5). Médias seguidas da mesma letra maiúscula 
(esquerda), para espécie, minúscula, para classe de idades, e maiúscula (direita), para período, não diferem 
estatisticamente (p>0,05). 
 

 A espécie L. procera exibiu os maiores valores de AFE para a maioria das idades das 

capoeiras, ao passo que B. grossularioides exibiu os menores valores (Tabela 5). Na 
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comparação entre os distintos períodos de precipitação, B. grossularioides apresentou baixos 

valores de AFE nas idades entre 5-8 anos, no período de baixa precipitação. L. procera, V. 

cayenensis e V. japurensis apresentaram baixos valores de AFE nas capoeiras com idades 

entre 0-3 anos, no período de alta precipitação. Por sua vez, L. procera, também apresentou 

baixos valores de AFE nas capoeiras com idades entre 5-8 anos, no período de alta 

precipitação, enquanto que V. cayenensis apresentou baixos valores nas capoeiras com idades 

entre 10-13 e >15 anos, nos períodos de alta e de baixa precipitação, respectivamente. 
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4. DISCUSSÃO 

 

 Todas as espécies analisadas, nas diferentes idades da cronossequência sucessional da 

vegetação secundária, apresentaram uma típica curva de fluorescência da clorofila a, 

indicando, de certa forma, ausência ou fraco efeito de algum tipo de estresse no período de 

alta precipitação. Porém, no período de baixa precipitação, para a maioria das espécies, 

verificaram-se mudanças na elevação da curva, ocasionado pela redução dos valores de 

fluorescência máxima (Fm) e, consequentemente, diminuição da área relativa, principalmente 

nas plantas crescendo nas capoeiras mais jovens. Provavelmente, o excesso de irradiância no 

período de baixa precipitação associado à alta temperatura e à redução da disponibilidade 

hídrica no solo, podem, de certa forma, estar contribuindo para essa redução. Tal efeito pode 

indicar que uma proporção significativa de elétrons está sendo acumulada sob diferentes 

formas redox no fotossistema II durante a fase inicial de crescimento das plantas sob efeito de 

estresse (Lazár, 2004). Normalmente, plantas expostas a alta irradiância e baixa 

disponibilidade hídrica apresentam esse tipo de resposta (Oukarroum et al., 2007; Gonçalves 

et al., 2009). Quando se verificam os valores referentes ao índice de desempenho (PIABS) das 

plantas, nota-se claramente redução de PIABS no período de baixa precipitação para todas as 

espécies, comparado ao período de alta precipitação, e que estes valores são ainda menores 

nas capoeiras mais jovens, quando se comparam as idades das capoeiras, demonstrando forte 

efeito da idade das capoeiras em função do desempenho fisiológico para a maioria das 

plantas. Por outro lado, a melhoria do microclima e modificações das condições edáficas e 

hídricas podem estar diretamente ligados ao aumento dos valores do PIABS, ou seja, com a 

idade das plantas, provavelmente pode estar ocorrendo aumento na probabilidade com que a 

energia de excitação é absorvida e transportada além da quinona A, tudo em função da 

disponibilidade adequada dos fatores abióticos necessários para o bom desempenho das 

plantas (Gonçalves et al., 2007; Oukarroum et al., 2007;). Esse aumento no desempenho das 

plantas com a idade das capoeiras, de certa forma, implica redução da dissipação de energia 

pelas plantas e na maior eficiência de utilização das mesmas, o que foi constatado com a 

diminuição dos valores da máxima eficiência de excitação não fotoquímica (DIo/ABS) e 

aumentos na máxima eficiência quântica do fotossistema II (TRo/ABS), na probabilidade de 

um fóton absorvido mover um elétron após a quinona A (ETo/ABS) e na probabilidade da 

energia de excitação mover um elétron após a quinona A (ETo/TRo), ou seja, maior 

performance na utilização da energia luminosa e menor dissipação de energia pelas diferentes 

espécies em função das idades das capoeiras. As espécies B. grossularioides, G. glabra e L. 
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procera foram as espécies que apresentaram os menores valores de TRo/ABS, nos períodos de 

alta e de baixa precipitação, nas capoeiras com idades entre 0-3 e 5-8 anos, comparadas com 

as espécies do gênero Vismia, valores estes considerados em níveis de estresse para as plantas, 

uma vez que estiveram abaixo de 0,83 (Bjorkman & Demmig-Adams, 1987). Este fato 

confirma que estas plantas nesta fase de crescimento nas capoeiras com idades inferiores a 

oito anos, passam por situações com certo grau de estresse. De certo modo, este estado mais 

estressante de B. grossularioides, G. glabra e L. procera também foi confirmado quando se 

verificou os valores do fluxo fenomenológico ligado ao processo de transferência de energia 

por seção transversal, uma vez que somente V. cayennensis e V. japurensis não apresentaram 

relação na dissipação de energia (DIo/CS) com a idade da capoeira. Segundo Osmond et al. 

(1987), altos valores de dissipação de energia são associados a tentativa da planta de se 

proteger contra danos irreversíveis ao aparato fotossintético, o que implica diminuição da 

quantidade de centros de reações ativos, contudo, somente em B. grossularioides se observou 

relação positiva da densidade de centros de reação por seção transversal (RC/CS) com o 

aumento das idades das capoeiras. Mesmo tendo sido observado que as espécies estudadas 

estavam sob algum tipo de estresse na fase inicial de crescimento, verificou-se que o status 

hídrico pode não estar contribuindo de maneira mais profunda para tal efeito, uma vez que 

não se verificou relação entre o conteúdo de água na folha com o aumento das idades das 

capoeiras para a maioria das espécies, com exceção de V. cayennensis. Por outro lado, o 

índice de conteúdo de clorofila (ICC) e a área foliar específica (AFE) mostraram forte relação 

com as idades das capoeiras. Assim, pode se observar que quando aumenta a eficiência na 

utilização da energia luminosa pelas plantas com as idades das capoeiras, também aumentam 

os valores de ICC e AFE. Dessa forma, a explicação para a condição de estresse na fase 

inicial de crescimento das plantas sob pastagens abandonadas pode estar relacionada com a 

formação de clorofila e expansão celular, que por sua vez, pode estar ligado, principalmente, à 

exposição à alta irradiância e ao estado nutricional e hídrico das plantas. (Pooter & Jong, 

1999). O ICC caracteriza-se como parâmetro não destrutivo que se estima a clorofila presente 

numa determinada área foliar, e que já mostrou forte relação com a concentração real de 

clorofila para muitas espécies de planta. Por exemplo, Santos Jr. (2008), observou forte 

relação de ICC com concentração de clorofilas para V. guianensis e V. japurensis em estudo 

do efeito do alagamento sobre algumas espécies na Amazônia. Netto et al. (2002), associando 

os valores estimados de clorofila, pigmentos cloroplastídicos e nitrogênio foliar com os 

processos fotoquímicos em Carica papaya, observaram forte relação de ICC com os valores 

de Fv/Fm. Ellsworth & Reich (1996), estudando a resposta fotossintética e os níveis de 
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nitrogênio foliar em cinco espécies durante a sucessão secundária na Amazônia, observaram 

que os valores de AFE para B. grossularioides e V. japurensis diminuíram com a idade da 

capoeira abandonada após uso por agricultura. Alguns estudos têm mostrado que folhas 

produzidas em resposta à limitação nutricional e expostas a altos níveis de irradiância 

apresentaram altos valores de AFE (Ackerly, 1992; Traw & Ackerly, 1995; Anten et al., 

1998). Assim, verifica-se que a variabilidade da irradiância e disponibilidade de nutrientes ao 

longo de um gradiente sucessional podem juntos determinar a magnitude e o tipo de 

plasticidade observada em determinada espécie e que, também, pode depender do grau da 

característica específica analisada (Bazzaz & Carlson, 1982; Thompson et al., 1992; Reich et 

al., 1999). Portanto, considerando que as diferentes espécies estudadas compõem parte 

considerável do quadro sucessional sobre pastagens abandonadas e apresentam características 

intrínsecas, do ponto de vista fisiológico, por serem consideradas naturalmente agressivas 

ecologicamente, verificou-se que essas espécies, ainda assim, passam por momentos 

considerados estressantes no estágio inicial do seu crescimento, principalmente nos períodos 

de reduzida precipitação como normalmente ocorrem na Amazônia, melhorando sua 

eficiência na utilização da energia luminosa com o passar dos anos. 
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5. CONCLUSÕES 

 

1. A exposição das plantas à alta irradiância na fase inicial de crescimento refletiu em altos 

valores de dissipação de energia em forma de fluorescência, mas ainda assim as plantas 

apresentaram importante fator no acúmulo de biomassa nas espécies da vegetação secundária. 

 

2. As diferentes espécies aumentaram sua eficiência na utilização da energia luminosa em 

função das idades das capoeiras, contudo, modificações nas características estruturais, como 

por exemplo, aumentos na área foliar específica, podem significar reduções nas taxas de 

assimilação de carbono com o tempo. 
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