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o solo é um recurso natural essencial que promove várias funções importantes do

ecossistema, como: local para o crescimento de plantas; regulação e divisão da vazão de água

no ambiente e divisor ambiental na formação, atenuação e degradação de componentes

naturais e xenobióticos (Learson & Pierce apud Franzluebbers, 2002). Algumas destas

funções vêm sendo alteradas acentuadamente com a remoção dos horizontes superficiais do

solo, ricos em matéria orgânica e fundamentais para a manutenção das condições físicas e

químicas favoráveis à vida do solo.

Este trabalho apresenta os resultados referentes às definições de termos relacionados

ao estudo de áreas degradadas, bem como alguns parâmetros químicos para avaliar os estágios

de degradação e/ou recuperação das mesmas.

As definições sobre recuperação de áreas degradadas e qualidade do solo refletem

conceitos da literatura recente. Foram levantados valores dos macronutrientes C, N, P, K, Ca e

Mg em plantios de pau-de-balsa (Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.), castanheira-do-

Brasil (Bertholletia excelsa H.B.) e espécies nativas sobre áreas degradadas pela exploração

madeireira e agricultura extensiva (Serraria Teixeira, Presidente Figueiredo-AM), pecuária

intensiva (Fazenda Aruanã, Itacoatiara-Alvl) e pela mineração industrial (Mineração do Norte

S/A, Porto Trombetas-PA), respectivamente. Como critério de comparação, foram

considerados também, os teores destes nutrientes nos solos de floresta primária, floresta

secundária e áreas degradadas pela agricultura extensiva.

Uma área degradada é definida como um local onde a capacidade de manutenção de

plantas e animais é ineficiente devido a utilização dos recursos em uma velocidade maior que

a sua recuperação (Art et al., 1998). Os indicadores da qualidade do solo são as medidas das

propriedades do solo que afetam sua capacidade de realizar uma função específica. Segundo

Arshad & Martin (2002) os indicadores-chaves para avaliação da qualidade do solo são:

matéria orgânica, profundidade da camada superficial do solo, agregação, textura, densidade

aparente, infiltração, pH, condutividade elétrica, poluentes, respiração do solo e
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produção de N, P e K extraíveis.

Os teores de C nas áreas estudadas variaram entre 20 e 74 g kg' nas camadas mais

superficiais. A diminuição destes teores com o aumento da profundidade do solo foi notável,

refletindo a dependência do suprimento desse elemento pela cobertura vegetal e liteira. Tal

distribuição é normal nos solos da região, tendo sido observada tanto em floresta primária

como em plantios (Jahnel, 1993; Moreira et al., 2002b).

Devido a alta atividade biológica nas camadas mais superficiais do solo, os teores de

N na floresta primária (1,2 a 4,9 g kg') apresentaram-se superiores aos dos plantios (1,00 a

2,84 g kg') e áreas degradadas (0,31 a 1,23 g kg'), porém equipararam-se-aos teores da

floresta secundária (1,6 a 4,0 g kg').

Conforme a avaliação gradual de macronutrientes no solo elaborada por Cochrane et

al. (1984) e Moreira et al. (2002a), nas camadas mais superficiais do solo, os teores de P, K e

Mg são considerados médios e os de Ca muito baixos, com teores inferiores a 0,40 cmol, drn

3. Os teores de nutrientes nos solos também estão relacionados com a idade do plantio, uma

vez que, quanto maior a idade do plantio, mais altos são esses teores, indicando um aumento

(recuperação) nas suas concentrações. Porém, apesar de novo, o plantio de pau-de-balsa

apresentou maiores concentrações nos teores de C, devido sua grande produção de biomassa e

acúmulo de liteira nas camadas de até 20 em de profundidade.
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