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RESUMO
O conhecimento sobre mecanismos de absorção de nutrientes nos solos de ecossistemas nativos
pode ajudar na sua manutenção e/ou recuperação de áreas. Nos ecossistemas úmidos e nos semiáridos, parece existirem dois mecanismos de reposição de fósforo: um biológico, através da ação
microbiana; e outro, geoquímico, tamponando as constantes perdas de fósforo. Entretanto, nos
semi-áridos, existiria sazonalidade: no período chuvoso, ocorreria principalmente o primeiro
processo e, no sem chuvas, principalmente o geoquímico, com as raízes penetrando mais
profundamente em busca de água e nutrientes. Como o semi-árido permanece a maior parte do
tempo sem chuvas, este último seria o mecanismo predominante na região. Nos sistemas umidos,
ambos os processos ocorreriam com magnitudes similares nos dois periodos.
Palavras-chave: controle geoquímico, controle biológico, absorção de fósforo.
ABSTRACT
Understanding nutrient absorption mechanisms in soil, from native ecosystems, can help in their
maintenance or recovery. Two phosphorus replenishing mechanisms can be identified in such ecosystems: one is biological, mediated by microorganisms, and the other is geochemical, which buffers the on-going loss of phosphorus. In semi-arid ecosystems, the mechanisms predominate seasonally: the biological mechanism prevails during the rainy season and the geochemical during the dry
season, when roots exploring deeper soil layers for water and nutrients; since semi-arid ecosystems
remain dry most of the time, the geochemical mechanism seems to be the most important. In humid
ecosystems the two processes occur at similar magnitudes, during both periods.
Keywords: geochemical control, biologic control, phosphorus absorption.
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INTRODUÇÃO

Os estudos de ciclagem de nutrientes são de fundamental importância para o conhecimento
da sua estrutura e funcionamento de qualquer ecossistema. Eles se baseiam no fato de que os
estados de um ecossistema, em momentos distintos, podem ser expressos quantitativamente através
do inventário de seus recursos e que as mudanças ocorrentes entre momentos podem ser descritas
analisando-se os processos de transferência entre compartimentos do ecossistema. Os modelos
matemáticos para esses tipos de estudos podem ser construídos considerando-se os processos
externos (fontes de entrada e saída do sistema) e os internos (distribuição dentro da planta e no solo
e, transferências entre os diferentes compartimentos no sistema solo-planta), após definição dos
componentes bióticos e abióticos que participam do processo.
A utilização desses modelos tem sido importante para interpretar pontos mais relevantes no
estudo de uma série de ecossistemas. Os cultivados têm recebido bastante atenção e, por isso, há um
acervo grande de informações. Quando se trata de sistemas nativos, os estudos têm sido mais
limitados, embora tenha havido, nos últimos anos, um aumento de interesse, por causa do seu papel
no ciclo global de carbono. O estudo desses ecossistemas, em particular, pode trazer conhecimentos
sobre mecanismos de adaptação à algumas deficiências que talvez possam ser repassados para
sistemas agrícolas. A vantagem de se estudar os sistemas nativos é que, por serem não perturbados,
pode-se conseguir um estado de “quasi-equilíbrio”, portanto sem ganhos nem perdas líquidas
substanciais de nutrientes, dentro de uma escala de tempo pré-estabelecida. Principalmente para
fósforo (P), os teores e sua distribuição permanecem sem mudanças por longo prazo, embora
apresentem dinâmicas sazonais variáveis. Nesses sistemas nativos, e principalmente no semi-árido,
onde essas mudanças sazonais são bruscas, associadas ao estado estacionário do sistema, existe uma
condição favorável para se estudar estratégias de ciclagem do nutriente e obter informações sobre
interações dos fatores abióticos com os bióticos. Os conhecimentos deles provindos podem ajudar
na sua própria manutenção e/ou recuperação de áreas degradadas decorrentes de um modelo
puramente extrativista.
Nos ecossistemas nativos de clima semi-árido as informações sobre nutrição de plantas são
ainda escassas, mesmo a nível mundial. Há uma crença de que nestas áreas a grande e única
limitação para o crescimento das plantas é a carência de água, com a generalização de que os solos
são pouco evoluídos e ainda rico em nutrientes. Muito embora grande parte dos solos, dada as
condições climáticas da área, possuam ainda bom potencial de nutrientes, não se pode generalizar,
levando-se em conta que o material originário, em alguns casos, pode ter sido pobre em nutrientes.
No Nordeste Brasileiro, existem grandes áreas de solos de origem sedimentar, alguns eutróficos,
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mas também muitos distróficos, que além de água, podem também ser deficientes em nutrientes.
Sampaio et al. (1995) verificaram que, de uma forma geral, os solos do semi-árido são pobres em
fósforo e, especificamente em Pernambuco, 88% têm alta necessidade de P e 12%, média
necessidade, com respostas a nitrogênio e fósforo na maioria dos experimentos. Mesmo naqueles
solos com bom potencial nutricional, deve-se considerar também e, principalmente, a
disponibilidade desses nutrientes. Um outro ponto a ser considerado é que em regiões semi-áridas,
os solos estão sujeitos a uma drástica alteração do potencial local com erosão. A concentração de
nutrientes próxima à superfície do solo o torna altamente susceptível a perdas por erosão, sendo
mais um fator gerador de empobrecimento do solo. A distribuição de fósforo nesses ecossistemas
nativos de semi-árido, os mecanismos de liberação deste para as plantas e suas alterações sazonais,
são ainda muito pouco estudados.

DESENVOLVIMENTO

Ecossistemas nativos de clima úmido
Estudos de ecossistemas de florestas úmidas nativas são relativamente comuns na literatura,
embora não tanto como em florestas cultivadas. As informações, entretanto, enfocam parâmetros e
métodos diversos, dificultando muitas vezes tentativas de comparação, sendo ainda reduzidas com
relação à ciclagem de nutrientes, principalmente no que tange ao fósforo.
Para florestas tropicais úmidas, alguns autores sugeriram a ocorrência de retenção de P por
plantas, por associações micorrízicas e por microrganismos, através de estreita associação dos
processos de decomposição e absorção, onde densas raízes superficiais absorvem diretamente da
serapilheira grandes quantidades de nutrientes liberados após sua decomposição (STARK;
JORDAN,1978; WENT; STARK, 1968). Os primeiros adicionaram 32P na superfície da serapilheira
de uma área na floresta amazônica, recuperando <1% no solo mineral adjacente, sugerindo que os
mecanismos responsáveis pela retenção do P no folhedo seriam a absorção direta pelas micorrizas
(e raízes associadas), imobilização pela biomassa microbiana e sorção de P na matéria orgânica do
folhedo. Went e Stark (1968) também sugeriram que a reciclagem de P seria de forma direta, do
folhedo para as plantas, através de raízes que podem absorver P de folhas em decomposição.
No entanto, num modelo compartimental proposto para descrever a ciclagem de P no
folhedo e no solo, numa área de mata Atlântica de Pernambuco, utilizando-se também técnicas
radioativas (SALCEDO et al., 1991), os resultados obtidos foram distintos. Esses autores
concluíram que a reciclagem de P passa por um maior fluxo acontecendo na solução do solo (22,2
mg P m-2), com um tempo de renovação menor que um dia. Os mecanismos básicos que
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rapidamente retiram o P da solução do solo são a sorção de P pelo húmus (5,2 mg P m -2.sem) e a
absorção de P pela biomassa microbiana (12,9 mg P m-2.sem). Na serapilheira, as maiores reservas
corresponderam aos compartimentos de húmus+fragmentos, havendo também acúmulos na
biomassa microbiana, sendo a renovação desta cinco vezes mais rápida do que a do húmus e este, o
principal compartimento de acumulação. Os fluxos pela biomassa microbiana (12,9 P m-2.sem) e
pelo compartimento de húmus+fragmentos (7,7 mg P m-2.sem) foram 3 e 5 vezes maiores que
aqueles pelas raízes no húmus (2,7 mgP m-2.sem). Estas não constituem um mecanismo de retenção
de P na massa de serapilheira, indicado pelo baixo fluxo de P para as raízes no húmus e a pequena
quantidade por elas retida. Outros trabalhos confirmaram esses resultados (SALCEDO et al., 1990;
Elliot et al., 1990; citados por Salcedo et al., 1991). Neles foi adicionado

32

P na superfície do

folhedo e foram encontrados entre 36 e 60% do traçador no solo mineral. Houve evidências de que
a atividade microbiana e a sorção de P no húmus, e não a absorção de P pelo conjunto
raízes:micorrizas, seriam os mecanismos responsáveis pela retenção de P no folhedo.
Wood et al. (1984) verificaram dois mecanismos de controle para P numa floresta, durante
15 anos: um biológic, em que o P é conservado por uma estreita associação entre os processos de
decomposição e de absorção na camada superficial e outro, geoquímico ocorrido em horizontes B,
ricos em Fe e Al, funcionando como um espesso tampão que regula as constantes perdas de P
solubilizado. As plantas absorveram em torno de 12,5 kg P ha-1 ano-1, sendo que 1,5 kg estavam
estocado na biomassa acumulada e 11 kg retornaram ao solo vindo da serapilheira acima e abaixo
do solo, através da queda de folhas e exsudados de raízes. Mais de 10 kg ha-1 ano-1 de P orgânico
foram mineralizados através da decomposição do material vegetal e o intemperismo de minerais
primários liberou de 1,5 a 1,8 kg P ha-1 ano-1 para a solução do solo. Apenas 0,007 kg ha-1 ano-1 de
P inorgânico solúvel foram perdidos neste sistema através de correntes de água. Essas perdas de
pequena magnitude indicam o forte grau com que o fósforo é conservado dentro do ecossistema
floresta. As transferências localizadas de nutrientes entre biomassa viva e morta foram sugeridas
como sendo um processo chave para a regulação biológica da ciclagem e retenção de P. Ainda neste
estudo, amostras de solo foram equilibradas com solução de K2HPO4 e os horizontes Ao e A2
foram relativamente inertes em relação à geoquímica de P, com uma capacidade de sorção < 0,05
mg P g solo-1. Entretanto, o horizonte Ao liberou grandes quantidades para a solução, conseguindo
tamponar concentrações de 2000 a 7000 µg L-1 de P inorgânico solubilizado e o A2 tendeu a
liberar pouco P e manteve fragilmente a concentração deste em equilíbrio a 109  42 µg L-1 de P
inorgânico solubilizado. Os horizontes B21h e B2ir fixaram quimicamente grandes quantidades de
P solubilizado e sua capacidade de sorção excedeu 1,5 mg g-1, liberando apenas quantidades traço
de P em água. Eles tamponaram o equilíbrio da concentração de P a 6  2 e 1  1µg L-1 de Pi
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solubilizado, respectivamente. A solução do solo, que foi coletada durante 2 estações, em doze
lisímetros colocados na parte inferior do horizonte A2 e de seis no meio do horizonte B2ir,
apresentou, no horizonte A2, 24  18 µg L-1 de P total e 1  1 µg L-1 de P inorgânico
solubuilizado e estavam abaixo daquelas mantidas pelo horizonte A no experimento de equilíbrio
feito em laboratório, uma indicação da regulação através da absorção biológica. As soluções
coletadas de B2ir continham  1µg L-1 de P total, corroborando a hipótese do controle geoquímico
de Pi e Po em subsuperfície. Ocorreu uma lixiviação anual de 0,23 kg ha-1 de P total do horizonte A
para o B, 3% apenas do estimado para liberar dentro do horizonte A, o que indica uma forte
retenção de P dentro desse horizonte.

Ecossistemas nativos de clima semi-árido

Foram encontrados muito poucos trabalhos sobre ciclagem de P nesses ecossistemas e,
apenas um no Nordeste do Brasil, sobre redistribuição de nutrientes, antes e após corte e queima da
mata (Kauffman et al., 1993), prática comum na região para se iniciar um cultivo. Neste, foram
medidos nutrientes no solo e nos compartimentos da vegetação. A massa total de P no solo antes da
queima foi 223 kg ha-1 e combinada com a da vegetação acima do solo variou de 216 a 314 kg ha-1.
Na vegetação, as concentrações de P foram mais altas na serapilheira, nas folhas provenientes do
corte, e nos galhos finos, somando em torno de 60% do reservatório de P nos compartimentos acima
do solo. Entretanto, em relação à biomassa total antes da queima (74 Mg ha-1), estes três
compartimentos representaram apenas 30%. Após a queima, 84% de P dos compartimentos acima
do solo estava na forma de cinzas, altamente susceptível a perdas por erosão. Foi sugerido que um
pousio de 15-20 anos, normalmente utilizado nessas práticas, seria insuficiente para recuperação
dos níveis originais dos nutrientes.
Num modelo simulado de ciclagem de P num pasto de semi-árido no Canadá, os
requerimentos diários para absorção por plantas e microrganismos foram fornecidos de
reservatórios de P inorgânico em cada camada do solo (Cole et al., 1977). De acordo com o modelo,
esses reservatórios são repreenchidos principalmente pela mineralização do P orgânico lábil, além
da lixiviação de formas solúveis em água da biomassa morta e da serapilheira. Os principais
mecanismos controlando as taxas de absorção pela fração ativa de raízes foram solubilidade de P,
conteúdo de água no solo e taxas de difusão através do solo. A taxa de absorção dos
microrganismos foi de quatro a cinco vezes maior que a absorção por plantas, corroborando o
modelo de Salcedo et al. (1991), na qual os microrganismos foram o principal canal de ciclagem.
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West et al. (1984) fizeram uma comparação da ciclagem de P num semi-deserto, entre área
de pasto, semeada e sem fertilização e uma adjacente nativa, com vegetação arbustiva. O conteúdo
de P nas várias frações no solo (P total-Pt, P inorgânico - Pi, P orgânico - Po e P disponível - Pdisp)
acumulou-se na camada de 0-15cm, em ambos os sistemas, com o maior acúmulo na área de pasto.
Os autores sugeriram que a planta pode ter retirado P de uma profundidade até 90 cm, com
uma transferência de P a longo prazo da zona de raízes para a superfície via queda de folhas e
decomposição dos tecidos. O que parece estar de acordo com o modelo de Cole et al. (1984), em
que parte dos requerimentos da planta e de microrganismos são fornecidos pelos reservatórios de P
inorgânico do solo. Mecanismo similar deve ocorrer num sistema de pousio, prática muito comum
no sertão, onde a área é deixada sem plantar por alguns anos após uns poucos anos de cultivo. Temse observado, após essa prática, recuperação dos níveis de fertilidade do solo (TIESSEN et al, 1992;
KAUFFMAN et al. , 1993) e é possível que isto ocorra através da ciclagem de P de camadas mais
profundas para a superfície. No semi-deserto, em torno de 70-95% do P total estava na forma
inorgânica. O P orgânico, em torno de 10% do P total, tinha seus máximos correspondendo às
profundidades onde seria esperada atividade máxima de raízes. O sistema semeado apresentou uma
maior produtividade primária, mas o conteúdo de P na vegetação foi maior no sistema nativo,
embora com uma decomposição mais lenta. Os autores estimaram que existiu ciclagem de P quase
cinco vezes maior no sistema semeado que no nativo, devido à decomposição mais rápida da
matéria orgânica no pasto. E que, além disso, este sistema estava retirando mais P das reservas do
solo por causa da sua maior produtividade, reciclando fósforo mais rapidamente dentro do
ecossistema.
Comparando-se esses trabalhos citados, foi observado que eles sugerem alguns mecanismos
de reposição de P para a solução do solo e, embora não tenha sido discutido, suas diferenças
parecem residir principalmente em mudanças sazonais. É provável que, quando ocorra o secamento
da camada superficial do solo, o fósforo torne-se não disponível porque o conteúdo de água seria
insuficiente para o processo de difusão, o mais comum no transporte de fósforo no solo. A fonte
principal de P para a solução do solo e desta para as plantas passa a ser então o P das camadas mais
profundas, ainda ao alcance das raízes, desde que exista um conteúdo de água adequado. Ou seja,
no período sem chuva, as raízes retiram P de camadas mais profundas. A hipótese para o período
sem chuvas está baseada no fato de que, quando o solo seca na camada superficial, a planta pode ter
dois caminhos para se suprir de nutrientes: ou tem uma reserva adequada ou retira-os de camadas
mais profundas do solo. Ou ainda, a junção dos dois processos, se a reserva não for suficiente. Em
três perfis de Luvissolo e três de Luvissolo vértico, do levantamento da Embrapa (1972) e em 36
perfis de Luvissolo citados por Resende (1983), a distribuição dos conteúdos de P determinado pelo
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ataque sulfúrico (Ps) e P assimilável era maior na superfície, diminuía no horizonte B e aumentava
no C. A forma como esse P se acumula na superfície em detrimento de uma diminuição na
subsuperfície pode ser como a sugerida por West et al. (1984), através de uma ciclagem pelas
raízes mais profundas, com uma transferência de P para a superfície do solo via queda de folhas e
decomposição da serapilheira. No trabalho de Resende (1983), nos Luvissolos estudados, durante
uma boa parte do ano, a água é absorvida pelas plantas praticamente só das camadas mais
profundas. Pode ser por isso que, mesmo após alguns meses de seca, há plantas que se apresentam
com aspecto normal, permanecendo ainda com folhagem (ARAÚJO FILHO; CARVALHO, 1995),
evidenciando que tanto água quanto nutrientes estão sendo absorvidos e o crescimento está sendo
realizado, ainda que numa taxa lenta.
No período chuvoso e, pouco tempo após cessar este período ou enquanto existir água
suficiente para ocorrer a decomposição, o mecanismo de reposição de P para a solução do solo
seria, principalmente, através da decomposição da matéria orgânica, quando as condições de
crescimento e atividade dos microrganismos são otimizadas (CUEVAS, 1995; citado por
JARAMILLO; STANFORD JR., 1995). Em geral, as plantas mais tolerantes à deficiência de água
possuem um sistema radicular mais concentrado na camada superficial do solo, com raízes finas e
de altíssima taxa de absorção de água durante o período de chuvas (CATELLANOS et al., 1991;
MURPHY; LUGO, 1986). Essa seria uma estratégia para um gasto mínimo de energia para as
raízes desempenharem suas funções (MARSCHNER, 1995), porque nessa época, na superfície
existe água e é onde existe uma atividade biológica mais intensa, estando os elementos mais
disponíveis. As raízes que se aprofundam, e isto tem uma maior razão de ser numa condição não
muito extrema de deficiência de água, têm um papel preponderante: absorção de água e nutrientes
(RESENDE, 1983).
Assim, na época das chuvas, as plantas absorveriam P da solução do solo, podendo também
absorver diretamente da matéria orgânica, de acordo com vários autores (WENT; STARK, 1968;
STARK; JORDAN,1978; WOOD et al., 1984). Em experimentos de laboratório, compostos de P
orgânico apresentaram uma mobilidade de P muito mais alta que ânions fosfatos, no horizonte B,
medidos através de cinética de diluição isotópica, em áreas de pasto e de floresta (FROSSARD et
al., 1989). Isto é, o fósforo da matéria orgânica teve uma velocidade de reposição muito mais rápida
do que o P de camadas mais profundas, sugerindo que para uma época com chuvas este pode ser o
principal mecanismo de repreenchimento da solução do solo. No

entanto, para uma maior

contribuição de P via aporte orgânico, há que se considerar os fatores quantidade e qualidade da
matéria orgânica. Nas áreas do sertão, a produção de fitomassa é muito menor que em florestas
úmidas. No semi-árido nordestino, a biomassa média da caatinga no Ceará, Pernambuco e Bahia
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ficou entre 45 e 65 Mg ha-1 e um pouco mais baixa no RN. Estimativa de massa de herbáceas,
serapilheira e produtividade anual médias oscilaram entre 1 e 4 Mg ha-1 chegando a atingir 8 Mg
ha-1 (SAMPAIO et al., 1995). Além disso, em geral, apresentam um maior conteúdo de lignina
(Vogt et al., 1986), além de diferenças nas condições de umidade do solo, afetando sua taxa de
decomposição (SINGH, 1969).
As taxas de decomposição são afetadas por mudanças sazonais pronunciadas. MartínezYrízar (1980), em Chamela, México, encontrou uma redução de 68% na taxa de decomposição da
serapilheira no fim da estação chuvosa. Já numa floresta da Índia, com o início das chuvas, 60% da
serapilheira desapareceu após quatro meses (SHUKLA, 1976, citado por MARTÍNEZ-YRÍZAR,
1995). Madge (1969) encontrou cinco a seis vezes mais folhas na serapilheira durante a estação seca
do que na chuvosa, numa floresta semidecídua.
A estas variáveis de vegetação estudadas, Jaramillo e Sanford (1995) incluíram estudos de
ciclagem de nutrientes. Eles encontraram que as espécies decíduas tenderam a ter concentrações de
N e P mais altas que as perenes, variando de 1,18-2,96 e 0,06-0,28 %, respectivamente. Em geral,
as concentrações de N tenderam a ser mais baixas e

as de P similares àquelas de locais

moderadamente férteis, em florestas úmidas (VITOUSEK; SANFORD, 1986). A relação N:P nestas
florestas decíduas (variando de 11 a 27:1) foram muito mais altas que as de plantas com nutrição
bem balanceada (7:1,

SHAVER et al., 1986), indicando a pobreza em P nestas áreas. A

concentração de fósforo em raízes variou de 0,04 e 0,71%, incluindo raízes vivas e mortas, e
estimativas do seu conteúdo estava na faixa do encontrado para florestas úmidas, entre 0,6 e 5,6 g
m-2. No material caído, os conteúdos de P em três locais, foram 0,08, 0,59 e 0,92 g m -2, os dois
últimos estando na faixa do encontrado para florestas tropicais (VITOUSEK, 1984), constituindo
uma das principais fontes de entrada de nutrientes. O conteúdo de biomassa das duas primeiras
foram similares, 489 e 480 g m-2, enquanto para a última, que tinha um maior conteúdo de umidade
foi 1260 g/m2. A eficiência de utilização de nutriente, estimada como a relação “matéria seca de
serapilheira / massa do elemento na serapilheira”, para fósforo (entre 760 e 6056) foi a mais alta
entre os nutrientes estudados, sugerindo seu possível papel chave nesses ecossistemas. Existe uma
variabilidade considerando o estado do nutriente de florestas decíduas na área. A alta eficiência de
utilização e a alta relação N:P (nitrogênio-fósforo), podem indicar limitação por fósforo, que foi o
caso de uma floresta em Porto Rico (Lugo e Murphy, 1986). Eles estimaram que 65% do
requerimento de P da vegetação foram obtidos através de retranslocação. O tempo de residência da
serapilheira, estimado pela massa de serapilheira na superfície dividida pela massa de material
caído, serviu para avaliar a absorção de nutriente e imobilização microbiana, comparando-se o
tempo de residência médio da matéria orgânica no chão de florestas com aquele do nutriente de
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interesse. Se o tempo de residência médio da matéria orgânica é mais alto do que aquele do
nutriente de interesse é assumido que a absorção pelas plantas prevalece sobre a imobilização.
Como era esperado, a floresta mais úmida teve o menor tempo de residência para P e N. Em Porto
Rico, houve a mais lenta decomposição de matéria orgânica, o que era esperado dada a
predominância de espécies esclerófilas, e indica imobilização para P. Este local tem um alto
potencial de imobilização, o que é consistente com sua alta eficiência de utilização. Singh (1989)
estimou que o P liberado através da decomposição em florestas decíduas da Índia é 95% (ou mais)
da quantidade retornada através da queda do folhedo. Essas liberações representam cerca de 46%
da absorção de P requerido para a produção primária líquida. Em outra floresta decídua da Índia,
Singh (1975) relatou que a decomposição contou pelo menos 11% de P para absorção vegetativa
anual. Lugo e Murphy (1986) estimaram que P liberado através da decomposição representa apenas
38,5% da absorção de nutriente do solo.

CONCLUSÃO

Nos ecossistemas úmidos, parece existir dois mecanismos de ciclagem de fósforo, ocorrendo
concomitantemente: um biológico, na camada superficial, em que a ciclagem de P se daria através
da ação microbiana na matéria orgânica; e outro, geoquímico, na camada subsuperficial,
funcionando como um espesso tampão que regula as constantes perdas do P solúvel. Em
ecossistemas semi-áridos, os mecanismos seriam similares, entretanto, com um componente de
sazonalidade. No período com chuvas, a solução do solo seria predominantemente repreenchida
através da mineralização de P e no período sem chuvas, com a camada superficial seca, mas com
alguma umidade em profundidade, a regulagem seria geoquímica, com as raízes penetrando até os
horizontes mais profundos em busca de água e retirando P das reservas do solo. Como o semi-árido
permanece a maior parte do tempo sem chuvas e possui uma alta taxa de evaporação, secando
rapidamente a camada superficial do solo, este último seria o mecanismo predominante na região.
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