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A extração seletiva de madeira tem sido recentemente apontada como uma boa alternativa
de uso sustentável da floresta (HIGUCHI & VIEIRA, 1987). Aparentemente, esta intervenção na
floresta apenas simularia a abertura periódica de clareiras naturais na floresta, o que contribuiria
para a sua renovação, diversificação e crescimento (HARTSHORN, 1978). Entretanto, embora
produza uma exportação de nutrientes minerais da biomassa relativamente pequena, a ação
mecânica da extração de madeira é feita com dano ao solo (compactação, exposição da superfície
ao sol e chuva diretos, etc.). Os efeitos destes e outros danos causados pela extração (queda de
copas e galhos das árvores selecionadas e de suas circundantes) nos processos de regeneração
florestal não são ainda bem conhecidos para a floresta tropical. Estudos preliminares apontam
para um grande acúmulo de detritos vegetais (árvores e copas caídas) na área de extração, com
maior concentração de bases trocáveis nos solos destes locais. Assim, trabalhando em uma área
de terra firme ao norte de Manaus, MELLO et al. (1996) encontraram maiores concentrações de
cálcio, magnésio e potássio na solução do solo, enquanto DIEHL et al. (1996) as detectaram mais
tarde para a camada superior do solo. Os últimos autores sugeriram que este aumento possa ter
sido causado pela decomposição dos resíduos vegetais acumulados sobre o solo das clareiras
durante ou logo após a extração seletiva de madeira, mas isto ainda precisaria ser comprovado.

O presente estudo tem como objetivo comparar as concentrações de bases trocáveis nas
partes das clareiras que receberam um grande aporte de resíduos vegetais na época do corte
seletivo de madeira com as partes da clareira onde não houve esse aporte, e com a floresta
primária, usada como controle.

Este estudo foi realizado na Estação de Manejo Florestal do INPA, no km 23 na estrada
vicinal ZF-02, cerca de 80 km ao norte de Manaus (02°38' S; 60°11' W). Foram delimitados três
blocos, cada um com duas parcelas de quatro hectares: uma para controle (floresta não-manejada)
e outra para derrubada (onde foram retiradas, em outubro de 1993, uma média de oito árvores de
espécies comerciais com DAP - diâmetro à altura do peito-maior que 50 em). Em todos os blocos,
o solo é um Latossolo Amarelo, argiloso (CHAUVEL et al. 1987), tendo sobre ele uma cobertura
vegetal do tipo floresta tropical densa de terra firme (GUILLAUMET, 1987). A temperatura
média anual é de 26,7 °C e a precipitação média de 2100 mm/ano (LEOPOLDO et al. 1987).

As amostras foram coletadas da camada superior do solo (de O - lOcm) no período de
outubro-novembro de 1996. Determinaram-se duas sub-classes de perturbação dentro das
clareiras formadas 3 anos antes: clareira-dentro (D), com aporte grande de detritos vegetais, e
clareira-fora (F), com pouco ou nenhum acúmulo de detritos. Em cada sub-classe e na parcela-
controle as amostras de solo foram coletadas em dez pontos, formando-se em cada ponto uma
amostra composta (por cinco sub-amostras retiradas com um trado metálico num raio de 1,5 - 2
metros). As amostras de solo foram limpas de raízes e outros materiais, secas, moídas e depois
extraídas ou digeridas, antes de serem analisadas quimicamente para se determinarem as
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concentrações de Na, K, Ca e Mg presentes nas camadas superiores do solo, em suas formas
disponíveis para as plantas. As concentrações de nutrientes foram medidas através dos métodos
de digestão e análise recomendados para materiais ecológicos por ALLEN et al. (1974). O pH
em H20 e em KCI foi também medido nos extratos de solo, usando-se um pH-metro com
eletrodo de vidro.

Os resultados para pH em H20 ou em KCI não apresentaram diferenças significativas
entre as classes estudadas (Fig.1 ).

O potássio no solo (Fig.1) apresentou concentrações significativamente maiores nos locais
da clareira onde houve um aporte muito grande de detritos vegetais do que nos locais da 'clareira
que não receberam novos depósitos de material vegetal na época da extração seletiva
(ANOV Affukey; F=3,92; p<O,OS). O cálcio (F=14,2; p<O,OOI) e o magnésio (F=1S,S; p<O,OOl)
se comportaram de maneira similar, com concentrações claramente maiores nos locais da clareira
onde houveram acúmulos de detritos do que nos locais da clareira sem os mesmos e na floresta
controle. Para o sódio as diferenças não foram significativas.

Verificou-se, portanto, que as partes da clareira que receberam maior aporte de detritos
vegetais, mostraram maiores concentrações de nutrientes disponíveis (K, Ca e Mg). Tais
elementos estão presentes em quantidades consideráveis na ciclagem de nutrientes das florestas
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Figura 1: Valores médios (n = 10) do pH em H20 e em KCI, e das concentrações (meq/lOOg) de
potássio, sódio, cálcio e magnésio disponíveis no solo da floresta intacta (C) e das clareiras, em
locais onde houveram acúmulos de detritos vegetais na época do corte seletivo (CI - D) e onde
não ocorreram estes acúmulos (CI - F).

tropicais e têm ciclos chamados de sedimentares por estarem ligados tanto ao solo quanto às fases
da água (HERRERA, 1985). Uma quantidade considerável desses nutrientes está presente nos
tecidos vegetais que, decompostos, gradativamente liberam-nos para o solo. Isto pode estar
beneficiando algumas espécies de árvores da floresta que se instalam em locais específicos da
clareira, depois que a decomposição dos detritos vegetais acumulados se acelera, o que parece
ocorrer a partir de um ano docorte. Estudos anteriores em florestas tropicais (ex.: VITOUSEK &
DENSLOW, 1986) não encontraram efeitos positivos da decomposição de copas de árvores em
clareiras sobre a mineralização de nutrientes, porém estes estudos foram limitados ao nitrogênio e
fósforo e foram de curta duração. No presente estudo, incluindo bases trocáveis, estudadas após 3
anos do corte seletivo e formação das clareiras, o aumento de nutrientes disponíveis no solo foi
evidente nos locais com acúmulo de resíduos vegetais.

Assim, embora a retirada seletiva de madeira possa vir a ser uma forma sustentável de uso
da terra para ecossistemas florestais da Amazônia, ela produz efeitos diferenciados, tanto
benéficos como prejudiciais no solo das parcelas manejadas. No entanto, faltam ainda medidas do
crescimento da vegetação em locais distintos das clareiras para uma comprovação definitiva do
efeito benéfico dos grandes acúmulos de detritos vegetais por ocasião do corte seletivo.
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