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Os bambus ocorrem naturalmente em todos os continentes, com exceção da Europa, crescem 
como pequenas gramíneas ou chegam os extremos de 40 metros de altura, constituindo-se em 
matéria-prima de elevada importância particularmente nos países asiáticos. O bambu é uma 
planta de grande utilidade industrial, como alternativa para a produção de biomassa, 
particularmente no Brasil, país onde intensamente se usa biomassa para a produção de papel e 
energia. Dentre os vários tipos de estresse que podem afetar as plantas, o estresse nutricional é 
uns dos mais estudados em plantas cultivadas, já que atinge diretamente o custo da produção. 
O potássio é um macronutriente essencial às plantas superiores, e o terceiro elemento que 
mais freqüentemente limita o crescimento vegetal, participa na translocação dos compostos 
elaborados, da elongação celular reforçando a parede celular, e também é requerido por 
numerosas enzimas do metabolismo vegetal. O objetivo deste trabalho foi avaliar os teores de 
aminoácidos livres totais e proteínas solúveis em plantas de bambu cultivadas sob diferentes 
concentrações de potássio. O experimento foi conduzido em casa de vegetação. O 
delineamento experimental foi de blocos ao acaso com seis tratamentos (0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 
e 10,0 mol.m-3) e seis repetições. No momento da coleta, foram obtidas amostras de tecido 
foliar fresco para as análises bioquímicas. Os aminoácidos livres totais foram determinados 
espectrofotometricamente, usando-se ninhidrina/metilcelosolve para o desenvolvimento da 
cor e leucina como padrão dos aminoácidos. Para a determinação de proteínas solúveis foi 
determinado espectrofotometricamente usando o �Coomassie brillant blue� como reagente 
específico. Os dados obtidos foram analisados estatisticamente. Os teores de aminoácidos 
livres totais no tecido foliar fresca da espécie estudada variaram de 6,23 a 10,42 mg g-1 de 
tecido foliar fresco. No tratamento 10 mmol.L-1 de K+, os teores de aminoácidos livres totais 
sofreram reduções de 43,87%, em relação ao tratamento sem adição de potássio. Houve um 
aumento significativo nas concentrações de proteínas solúveis com o aumento dos níveis de 
potássio utilizados como tratamento. Os teores de proteínas solúveis foram de 3,92 a 15,72 
mg g-1 para o tratamento controle e o que recebeu 10 mol.m-3 de K+, respectivamente. O 
tratamento mais elevado de potássio proporcionou um aumento de mais de 333,16% nos 
teores de proteína solúvel, quando comparado com as testemunhas. 
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