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A redução da cobertura vegetal da Mata Atlântica resultante dos processos de fragmentação 
tem causado o decréscimo da biodiversidade, o que pode afetar a dinâmica de nutrientes e 
levar a uma limitação de nutrientes ao crescimento vegetal. Espécies de solos com limitação 
nutricional podem desenvolver estratégias de conservação de nutrientes através do processo 
de retranslocação (ERN). O presente estudo tem como objetivo testar a hipótese de que a 
eficiência de retranslocação de N, P e K em folhas da espécie Guarea guidonea ((L.)Sleu) 
Meliaceae é maior em fragmentos menores do que em fragmentos  maiores de mata atlântica, 
devido a uma possível limitação de nutrientes nos fragmentos pequenos. Foram selecionados 
seis fragmentos de floresta ombrófila densa (Afetiva 25,5 ha, Estreito 23,3 ha, Vendaval 33,5 
ha., Rio Vermelho 406 ha., “União” 500 ha. e “União” 2300 ha.) que se diferenciam em 
tamanho formando dois grupos de (1) três pequenos e (2) três grandes, na região do Imbaú, 
RJ. Cinco folhas verdes maduras e cinco senescentes de Guarea foram coletadas em cada 
uma das quatro árvores aleatoriamente no interior de cada um dos seis fragmentos na estação 
seca (25/08/2005). Nitrogênio foi determinado em auto-analisador CHN/S. A extração de K e 
P foi feita em solução ácida e determinados em ICP/AES.  A eficiência de retranslocação de 
nutrientes foi calculada através da fórmula %ERN =[(Nufverde – 
Nufsenescente)/Nufverde]x100.  A porcentagem de retranslocação de N em folhas de Guarea 
foi significativamente maior nos fragmentos grandes (47%) do que os fragmentos pequenos 
(41%), o que não refletiu as concentrações deste elemento no solo que foi similar entre os 
fragmentos. Padrão similar foi observado para a retranslocação de K, sendo esta 
significativamente maior nos fragmentos grandes (58%) do que nos fragmentos pequenos 
(49%) refletindo a menor concentração deste elemento no solo. Ao contrário, a retranslocação 
de P tendeu a ser menor nos fragmentos grandes do que nos pequenos (51%), o que não 
refletiu as concentrações deste elemento no solo, que foram similares entre os fragmentos. Os 
dados do presente trabalho demonstram haver um padrão de eficiência de uso de P, N e K 
pela Guarea guidonea nos fragmentos estudados. Entretanto, estes não revelaram um efeito 
claro do tamanho do fragmento sobre o padrão de eficiência de retranslocação de nutrientes 
desta espécie, associado à limitação de nutrientes no solo. (PPG-ERN-UENF, ICM-REBIO 
União, CEPF, FNMA, FAPERJ, CNPq)  
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