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Sinopse: 

 

Estudou-se a influência do tempo de pousio sobre a fertilidade do solo em 

capoeiras de diferentes idades bem como as características químicas da 

fertilidade do solo em floresta primária, floresta secundária antiga, floresta 

secundária jovem, sistemas agroflorestais, roças e pastagens; a quantidade de 

necromassa da camada de liteira acumulada sobre o solo, bem como a 

concentração de nutrientes das frações folhas novas, lenha e fragmentos da liteira 

do solo e os estoques totais de nutrientes dessa camada; os teores de carbono da 

biomassa microbiana e nitrogênio mineral (amoniacal e nítrico) do solo; o 

fracionamento químico e físico da matéria orgânica do solo e o estoque de 

carbono e nitrogênio em solos dos sistemas mencionados acima em comunidades 

indígenas do Alto Solimões, Amazonas. 

 

Palavras-chave: química do solo; serrapilheira de solo; biomassa microbiana; 

nitrogênio mineral do solo; fracionamento químico e físico da matéria orgânica; 

solos da Amazônia Brasileira. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Pesquisas sobre os sistemas agroflorestais (SAF) tradicionais revelam que 

estes produzem uma diversidade de produtos capazes de suprir parte das 

demandas alimentares e nutricionais das famílias, principalmente no que diz 

respeito ao provimento de vitaminas e em alguns casos, gorduras, de maneira 

sustentável devido principalmente ao elevado nível de diversidade biológica e 

genética mantida por esses sistemas (Bahri, 1992; Dubois et al.,1996; Recco et 

al., 2000). Apesar de estarem localizados em um dos mais importantes centros 

de agrobiodiversidade da Amazônia (Moreira et al., 2005), um dos maiores 

problemas encontrados pelos agricultores indígenas das comunidades de 

Guanabara II e Nova Aliança, situadas na micro-região do Alto Rio Solimões, é 

que a produção de alimentos está diminuindo a cada dia e as atividades 

econômicas encontram-se estagnadas, inclusive a exploração pesqueira e 

madeireira, que até recentemente geravam lucros para poucos. O produtor 

familiar da região em estudo não tem acesso a insumos externos e, por isso, 

otimiza o uso dos recursos naturais existentes até o limite da reprodutividade 

ambiental.  As populações rurais e urbanas da região encontram-se sem opções 

econômicas para melhorar sua qualidade de vida e então o cultivo da coca 

(Erythroxylum coca) ameaça expandir para o Brasil para preencher este vazio. 

Para solucionar o problema torna-se necessário oferecer alternativas 

econômicas sustentáveis aos pequenos produtores rurais. Para isso, é preciso 

ter os conhecimentos básicos da qualidade química do solo, através do estudo 

da dinâmica dos principais nutrientes, atrelados à dinâmica da matéria orgânica, 

os quais são essenciais para a seleção dos tipos de cultura a serem fomentadas 

na região. 

Esse estudo faz parte do projeto internacional de pesquisa, “Conservation and 

Sustainable Management of Below-Ground Biodiversity”, implementado em sete 

países tropicais – Brasil, Costa do Marfim, Índia, Indonésia, Quênia, México e 

Uganda. Este projeto é coordenado pelo Tropical Soil Biology and Fertility 

Institute do CIAT (TSBF-CIAT) com cofinanciamento do “Global Environment 

Facility” (GEF), e suporte para implementação do “United Nations Environment 

Program (UNEP). O componente brasileiro do projeto é denominado 
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“BIOSBRASIL” e é coordenado pela Universidade Federal de Lavras - UFLA 

(www.biosbrasil.ufla.br), onde vários grupos de especialistas têm estudado 

simultaneamente as mudanças relacionadas com os aspectos químicos, físicos 

e biológicos dos solos em diversos sistemas de uso da terra, visando através 

das informações obtidas, proporem técnicas de manejo e conservação 

sustentável da biodiversidade dos solos da região do Alto Solimões, procurando 

padronizar as metodologias adotadas em cada país, a fim de facilitar a 

comparação dos dados obtidos. 

  

O artigo I refere-se ao tempo de pousio que os agricultores destinam às 

capoeiras da região em estudo, para que os solos voltem às condições mínimas 

de fertilidade, e sendo determinado que essa recuperação requeira com um 

tempo mínimo de sete anos, nas condições de solos estudados no local.  Dentro 

do âmbito do projeto denominaram-se florestas secundárias jovens as capoeiras 

(CAP) com tempos de pousio variando de três a sete anos e florestas 

secundárias antigas (FS), com tempos de pousio maior que 10 anos. No artigo 

II, foram determinadas as características químicas do solo sob floresta primária 

(FP), floresta secundária antiga (FS), floresta secundária jovem (CAP), sistemas 

agroflorestais (SAF), roças (RÇ) e pastagens (PAS), determinando os teores de 

carbono e nitrogênio total pelo analisador (CHN), fósforo, potássio, ferro, 

manganês e zinco extraíveis (Melich 1), cálcio, magnésio e alumínio extraíveis 

(extrator KCl mol. L-1), e valores de pH, usando–se a análise de variância para 

as comparações das médias e a Análise de Componentes Principais (ACP) para 

correlacionar a fertilidade do solo com os sistemas agroflorestais e as outras 

coberturas vegetais estudadas. O artigo III refere-se a quantificação de 

necromassa de liteira acumulada sobre o solo, determinando a concentração de 

nutrientes nas frações folhas novas, fração lenhosa e material fragmentado da 

liteira de solo. Estimaram-se os estoques totais de nutrientes acumulados na 

liteira, em duas épocas do ano (chuvosa e seca) da região, correlacionando os 

nutrientes provenientes da liteira com os nutrientes da camada superficial do 

solo (0-10 cm) em cada sistema estudado, pela ACP. No artigo IV apresentam-

se os resultados dos teores de nitrogênio mineral do solo, nas formas nítrica e 

amoniacal, juntamente com os conteúdos de carbono da biomassa microbiana, 
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na camada de 0-5 cm de solo, nas estações chuvosa e seca da região em 

estudo, nos sistemas agroflorestais e nas outras coberturas vegetais.  Através 

da ACP, correlacionou-se a fertilidade do solo na camada de 0-5 cm, com os 

teores de N-mineral (N-NO3
- e NH4

+) e carbono microbiano (C-BIO) em cada 

sistema estudado, nas duas estações do ano. Determina-se no capítulo V, a 

qualidade da matéria orgânica do solo, através do fracionamento químico, 

quantificando os teores de ácido húmico, ácido fúlvico e humina e através do 

fracionamento físico, separando e determinando as concentrações de carbono 

nas frações leve-livre (FL-livre), leve-oclusa (FL-oclusa) e as concentrações de 

carbono associadas à fração areia, silte e argila, nas camadas de 0-10, 10-20 e 

20-30 cm de solo e estimando-se o estoque total de carbono e nitrogênio na 

profundidade de 0 a 30 cm, de acordo com a densidade do solo. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Identificar alterações na fertilidade e na dinâmica da matéria orgânica dos solos 

em função de diferentes usos da terra, identificando quais sistemas  promovem 

o uso mais sustentável. 
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ÁREA DE ESTUDO 

 

Localização  

 

O estudo foi conduzido no município de Benjamin Constant e em duas 

comunidades indígenas (Guanabara II e Nova Aliança) próximas a esse 

município na região do Alto Solimões, Amazonas, Brasil (Figura 1). Essas 

comunidades são formadas por índios brasileiros, da etnia TICUNA, e por índios 

peruanos, da etnia COCAMA.  

A comunidade Guanabara II localiza-se em área de terra firme à margem direita 

do rio Solimões, nas coordenadas 4º24'21"S e 69º54'29"W, ficando a 13,8 km 

de distância da cidade de Benjamin Constant. A comunidade de Nova Aliança 

localiza-se em área de terra firme a 46,7 km de Benjamin Constant, nas 

coordenadas geográficas 4º21'00"S e 69º36'27"W. O clima é Af, (Köppen) 

tropical úmido ou super-úmido, com precipitação anual de 2.562 mm. A 

temperatura fica em torno de 25,7ºC, apresentando duas estações uma chuvosa 

(dezembro a abril) e outra seca (maio a novembro) (Salati e Marques, 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa de Localização do município de Benjamin Constant (janela 6), 
comunidade de Guanabara II (janelas 1 e 2) e comunidade de Nova Aliança 
(janelas 3, 4,e 5). 
 
 
 
 
 

 



 8 

Sistemas Estudados 

 

Sistema de 
uso e 

cobertura do 
solo 

Características Espécies principais 

Floresta 
Primária (FP) 

Floresta 
Ombrófila 

Aberta Aluvial e 
Floresta 

Ombrófila 
Aberta das 

Terras Baixas 

Andiroba (Carapa guianensis), sumaúma (Ceiba 

pentandra), jatobá (Hymenaea courbaril), 

seringueira (Hevea brasiliensise). 

 

Floresta 
Secundária 
Antiga (FS) 

Pousio maior 
que dez anos 

Bacaba (Oenocarpus bacaba), Pupunha 

(Bactris gasipaes), Cedro (Cedrela odorata), 

Tucumã (Astrocarym aculeatum). 

Floresta 
Secundária 

Jovens 
(CAP) 

Pousio menor 
que sete anos 

Tucumã, limorana (Chomelia anisomeris), 

bacaba (Oenocarpus bacaba), lacre (Vismias 

spp), embaúba (Cecropia spp), ingás (Inga 

edulis), além de frutíferas. 

 

Sistemas 
Agroflorestais 

(SAF) 

Idades de 15 a 
30 anos 

Limão (Citrus sp), côco (Cocos nucifera), bacaba 

(Oenocarpus bacaba), pupunha (Bactris 

gasipaes), abiu (Pouteria caimito), cupuaçu 

(Theobrama gradiflorum), ingá (Ingá sp), jambo 

(Eugenia malaccensis), mapati (Pouroma 

cecropiaefolia), buriti (Mauritia flexuosa), cedro 

(Cedrela odorata), tucumã, mamão (Carica 

papaya), jenipapo (Genipa americana).  

 

Roças (RÇ) 
Idades de 2 a 3 

anos 

Mandioca (Manihot esculenta), banana (Musa 

sp), abacaxi (Ananas comosus).   

 

Pastagem 
(PAS) 

Restritas às 
proximidades da 
cidade de 
Benjamin 
Constant 

Capim imperial (Axonopus scoparius) 

Brachiaria brizanta 

Brachiaria humidicola. 
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Descrição da área 

 

O material geológico da área estudada pertence à Formação Solimões, que é 

caracterizada por sedimentes terciários de origem flúvio-lacustre. Segundo Eiras 

et al. (1994), esta formação é composta de argilito vermelho e cinza, com 

camadas de conchas e linhito, além de ser muito rica em fósseis vegetais e 

animais, com troncos, folhas, escamas, dentes e ossos. Siltitos e arenitos são 

outras rochas sedimentares também presentes na Formação Solimões (Brasil , 

1977). 

Delineamento Experimental 

 

O local de estudo foi formado por seis áreas-piloto denominadas janelas ou 

“grids” no âmbito do projeto com, aproximadamente, 9,0 ha cada (Figura 2). Os 

seis grids são áreas descontínuas, onde foram demarcados cento e um pontos 

com 100 m de distância entre si (em alguns casos com 50 m de distância), 

formando uma malha de amostragem representando os principais usos e 

coberturas da terra (Biosbrasil, 2005) (Figura 3). 

 

 

Figura 2: Imagen Landsat de localização das seis janelas, (Fidalgo et al., 
2005). 
 
 

Para a caracterização do uso da terra nos pontos amostrais foram utilizadas as 

coordenadas geográficas coletadas com aparelhos GPS. O mapeamento do uso 

e cobertura do solo, nas seis áreas amostrais, foi realizado utilizando-se 



 10 

imagens multiespectrais do satélite Ikonos, com resolução espacial de 4 m 

(Figura 3). 

 

Figura 3: Imagens Ikonos multiespectrais, com 4 m de resolução mostrando a 
localização dos pontos de amostragem nas janelas, (Fidalgo et al., 2005). 
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ARTIGO I 

 

CARBONO E NUTRIENTES DO SOLO EM CAPOEIRAS DE DIFERENTES 
IDADES NA COMUNIDADE INDÍGENA DE GUANABARA II, ALTO 
SOLIMÕES-AMAZONAS. 

 

RESUMO 

Os agricultores tradicionais da Comunidade de Guanabara II no Amazonas, na 

maioria da etnia TICUNA, praticam a derruba e queima da cobertura vegetal 

para implantação das roças e não utilizam insumos agrícolas no preparo do 

solo. Dentro desse contexto o objetivo desse trabalho foi avaliar os atributos 

químicos de um Cambissolo Háplico, textura argilosa sob capoeiras de 

diferentes idades e roças originárias dessas capoeiras, verificando como o 

tempo de pousio influencia na fertilidade dos solos. A amostragem de solo foi 

realizada em quatro capoeiras com três, cinco, sete e vinte anos e quatro roças 

implantadas após a derruba e queima dessas capoeiras com área de 45 x 30 m 

cada uma, divididas em três sub-parcelas de 15 x 30 m, onde foram coletadas 

nove subamostras nas profundidades de 0-10, 10-20 e 20-30 cm. O 

delineamento foi inteiramente casualisado com oito tratamentos e três 

repetições. Foi realizada a análise de variância e as médias comparadas pelo 

teste de Tukey a 5%. Foram determinados o pH em H2O e KCl, alumínio 

trocável, N e C total, P extraível, K, Ca e Mg trocáveis, Fe, Zn e Mn extraíveis. A 

acidez do solo foi consideravelmente elevada e os teores de Al extremamente 

altos. Os teores de N, Ca e MO foram significativamente maiores na capoeira 

com vinte anos de pousio. A queima diminuiu os teores de MO e elevou os 

valores de pH e bases trocáveis. Com um tempo de pousio maior houve 

melhora na fertilidade dos solos. Porém, essa melhora na fertilidade não foi 

significativa na conversão das capoeiras em roças. 

PALAVRAS-CHAVE 

Floresta secundária, sistemas de uso da terra, fertilidade do solo, solos da 

Amazônia. 



 12 

STUDY OF THE DYNAMICS OF NUTRIENTS IN CAPOEIRAS OF DIFFERENT 

AGES IN THE ALTO SOLIMÕES-AM. 

ABSTRACT 

The objective of this study was to investigate if the time of fallow influences the 

chemical characteristics of soil under “capoeiras” of different ages and the 

changes in the fertility of those soils after slash-and-burn, agriculture the 

predomint form of landuse for smallholder farmers in the Uppur Solimões. The 

soil of the area was classified as Cambissolo; and soil sampling was done in 

three plots where nine sub-samples were collected in the depths of 0-10, 10-20 

and 20-30 cm in eight land use systems.  The study determined the pH, 

exchangeable aluminum, macro and micro-nutrients, organic matter and the  C/N 

ratio. The levels of aluminum in all systems were high and increasead with 

depth, where they reached values of up to 18,75 cmolc kg-1. Among the 

macronutrients, calcium showed highest levels, and among the micronutrientes, 

manganese was the element with the highest level. For all the studied systems, 

the levels of O.M. in smallholder farms decrease after soils in a few years of 

cultivation. Expressive changes were not verified in the fertility of the soil under 

“capoeiras” of different ages in function of the longest of fallow. The conversion 

of the biomass of the “capoeiras” in ashes, after slash-and-burn,  contributed 

with small increment of nutrients in the superficial layer. Also the length of the 

fallow time of the soils did not result in significant changes in the soil fertility, with 

only O.M. content  showing a significant increase with rest time. 

Keywords 

Secondary forest, land use; soil fertility; Amazon soil. 
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INTRODUÇÃO 

O sistema de corte e queima faz parte do manejo tradicional de agricultura 

itinerante utilizado pelos indígenas e agricultores familiares da Amazônia. O 

manejo consiste na derruba e queima da vegetação natural e o cultivo agrícola é 

realizado durante um a dois anos, seguido de um período de pousio variado, na 

qual há o crescimento da vegetação secundária (capoeira). Nesse sistema de 

agricultura itinerante, uma importante função da vegetação secundária é a 

acumulação de nutrientes na parte aérea das plantas. A rápida liberação de 

nutrientes é conseguida através da queima dessa vegetação para melhoria da 

fertilidade do solo na conversão das capoeiras em roçados. Kato et al. (1999) 

constataram que a melhoria da fertilidade do solo depende da quantidade de 

cinzas, a qual depende de parte da vegetação secundária queimada, o qual 

geralmente é relacionado com a sua idade. De acordo com Alfaia et al. (2004), 

em áreas extensivas de terra firme, as mudanças mais marcantes na fertilidade 

dos solos ácidos da Amazônia, ocorrem após o processo de queima da 

vegetação de florestas primárias e capoeiras. Quando a densidade populacional 

aumenta, os períodos de pousio são reduzidos, menor quantidade de nutrientes 

são reciclados e a produtividade diminui (Alfaia e Souza, 2002). O objetivo deste 

trabalho foi avaliar os atributos químicos dos solos sob capoeiras de diferentes 

idades e roças originárias dessas capoeiras, verificando como o tempo de 

pousio influencia na fertilidade dos solos manejados por agricultores de uma 

comunidade indígena, no Alto Solimões, Amazonas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para esse estudo foram selecionados oito sistemas de uso da terra, sendo 

quatro capoeiras de três, cinco, sete e vinte anos e quatro roças adjacentes, 

instaladas após a derruba e queima de parte dessas capoeiras. As áreas de 

estudo foram identificadas como Roça-3, (roça de milho e mandioca cultivada há 

dois meses, originária da capoeira de três anos) Roça-5 (roça de mandioca 

cultivada há cinco meses, originária de capoeira de cinco anos) Roça-7 (roça de 

mandioca cultivada há três meses, originária de capoeira de sete anos) Roça-20 
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(roça recentemente queimada para início de cultivo, originária de capoeira de 

vinte anos), todas situadas na comunidade de Guanabara II (Figura 1). 

As amostras de solo para a avaliação das características químicas foram 

coletadas no período chuvoso, em março de 2004. Em cada sistema foi 

demarcada uma área de 45 x 30 m, dividida em três sub-parcelas de 15 x 30 m, 

onde foram coletadas nove sub-amostras nas profundidades de 0-10, 10-20 e 

20-30 cm. Os solos foram classificados como Cambissolos Háplicos, de textura 

argilosa (Coelho, 2005 a e b). 

As amostras de solos foram secas ao ar e passadas em peneira de 2 mm e, 

posteriormente, levadas ao Laboratório Temático de Solos e Plantas (LTSP), do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA e analisadas segundo 

metodologia da EMBRAPA (1999). As determinações de Carbono e Nitrogênio, 

foram realizadas em aparelho CHN, marca FISONS, da Carlo Erba. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com oito 

tratamentos e três repetições. Foi realizada a análise de variância e as médias 

foram comparadas entre si utilizando o teste de Tukey a 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os resultados das análises químicas (Figura 1.1) os valores de 

pH variaram de 4,3 a 5,1 para os sistemas de roças nas diferentes 

profundidades. Nestes sistemas foram observadas diferenças significativas 

entre o pH do solo de roças originárias de capoeiras de três e de cinco anos e o 

de roça implantada em área previamente ocupada com capoeira de vinte anos. 

Para os sistemas de capoeiras o pH ficou no intervalo de 4,4 a 4,8, 

apresentando diferença significativa apenas na camada de 20 a 30 cm, nas 

capoeiras de três e vinte anos. Os valores de pH mais altos em roças 

demonstram a influência do tempo de pousio das capoeiras que deram origem a 

elas pelo efeito das cinzas, ricas em elementos como cálcio, magnésio e 

potássio, na camada superficial. Essas observações também foram constatadas 

por Coutinho (1990) e Fernandes (1999). Com o intervalo de pH observado nos 



 15 

sistemas, também há menor disponibilidade de macronutrientes (N, P, K, Ca, 

Mg) para as plantas, ocorrendo o contrário para os teores de micronutrientes 

avaliados (Fe, Mn, Zn) Brady (1989). 

Os teores de alumínio encontrados nas parcelas variaram de 0,36 a 11,88 cmolc 

kg-1, para as roças e de 1,20 a 18,40 cmolc kg-1 para as capoeiras (Figura 1.2). 

Quando se comparaM os sistemas de capoeiras com as roças adjacentes, 

observa-se que a derruba e queima da capoeira de cinco anos diminuiu 

significativamente a concentração de alumínio trocável na Roça-5 em todas as 

profundidades. O mesmo pode ser observado com relação à capoeira de sete 

anos e a Roça-7 para a camada de 0-10 cm. Os valores obtidos aumentaram 

com a profundidade do solo e foram extremamente elevados, superiores aos 

teores de alumínio trocável normalmente obtidos em outros solos da região 

(Cochrane et al., 1985). Valores semelhantes a estes também foram 

encontrados por Teixeira e Bueno (1995); Gama e Kiehl, (1999); Coelho (2005) 

e Lima et al., (2006). A camada superficial apresentou menores teores de 

alumínio devido à influência da matéria orgânica, nas áreas de capoeiras, pela 

complexação deste íon, o que pode ser confirmado através das análises dos 

dados obtidos de matéria orgânica e alumínio. Efeito semelhante da matéria 

orgânica sobre o alumínio foi registrado por Santos et al. (2001). Em áreas de 

roças os menores valores de alumínio ocorrem na superfície do solo devido ao 

acúmulo de cinzas na camada de 0-10 cm. 

A maior concentração da matéria orgânica do solo (MOS) foi observada na 

capoeira de vinte anos (Figura 1.3), mostrando que houve um incremento da 

matéria orgânica no solo com maior tempo de pousio, através do acúmulo de 

biomassa. Resultados semelhantes foram encontrados por Johnson et al. 

(2001). Para a maioria dos sistemas estudados, as roças de forma geral 

apresentaram menor teor de matéria orgânica, evidenciando a influência do 

manejo na conversão de capoeiras em roças, o qual contribuiu com o 

desaparecimento gradativo da matéria orgânica do solo (Denich et al., 2004). A 

derruba e queima recente de parte da área ocupada por capoeira de vinte anos 

para implantação da Roça-20 alterou significativamente o conteúdo de MOS 

com uma redução aproximadamente de 50%. Observação semelhante foi 
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evidenciada por Cerri et al. (1996), em estudo realizado com solos na 

proximidade de Manaus, no Amazonas. Os teores de matéria orgânica (Tabela 

1.1) também diminuíram com a profundidade, conforme tem sido observado em 

outros trabalhos (Desjardins et al., 2000; Recco et al. 2000). A relação C/N e os 

teores de MO, não diferiram entre os sistemas. Não foi observada nenhuma 

mudança com relação a profundidade e nem mesmo entre os sistemas de roças 

e as correspondentes capoeiras. Moreira e Costa (2004) verificaram um 

aumento na relação C/N com a idade de reflorestamento de clareiras na região 

do Rio Urucu, Amazonas ao contrário das observações de Cerri et al. (1996), 

que afirmaram que a relação C/N aumenta com a conversão de capoeiras em 

outros sistemas. 

Quanto aos teores de nitrogênio total (Figura 1.4), foi observado um incremento 

significativo com o tempo de pousio das capoeiras, o qual está diretamente 

relacionado com o conteúdo de MOS, na camada superficial (Moreira e Costa, 

2004). Na conversão de capoeiras em roças não houve uma variação 

significativa nos valores de nitrogênio, possivelmente pelo efeito da queima ter 

favorecido a mineralização acelerada da matéria orgânica residual.  

Os teores de cálcio observados foram considerados elevados, quando 

comparados à maioria dos solos da Amazônia (Cochrane et al., 1985; Moreira, 

2005). A variação foi de 3,48 a 12,82 cmolc kg-1 na camada de 0 a 10 cm e de 

forma geral os valores encontrados foram superiores nos sistemas de roças. 

Para a camada de 10 a 20 cm, os valores variaram de 3,80 a 11,35 cmolc kg-1 e 

de 2,77 a 10,54 cmolc kg-1 na profundidade de 20 a 30 cm em todos os sistemas. 

Os valores obtidos são similares aos teores encontrados por Rodrigues (1996), 

para os Cambissolos da Amazônia que se situaram entre 0,49 a 22,9 cmolc kg-1 

de cálcio. 

Na camada superficial, principalmente no sistema de roças, os valores de cálcio 

foram significativamente maiores quando comparados ao sistema de capoeiras, 

com exceção do sistema de Roça-3, que não diferiu do sistema de capoeira de 

3 anos, demonstrando a pouca contribuição da derruba e queima de uma 

capoeira nova para o incremento do teor desse nutriente ao solo. De forma 

geral, nas demais profundidades não houve diferenças significativas entre os 
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sistemas. Foi observado que a variação dos teores de cálcio nos sistemas de 

roças são maiores do que a variação entre os sistemas de capoeiras, apesar 

das diferentes idades, comprovando a influência do manejo realizado. O maior 

tempo de pousio das capoeiras também não contribuiu para um aumento 

significativo do teor de cálcio no solo. No entanto, pode-se afirmar que a derruba 

e queima das capoeiras de mais idade aumentou significativamente a 

concentração de cálcio no solo, demonstrando que há boa parte da 

concentração deste nutriente na biomassa da vegetação. 

Os teores de magnésio diminuíram de acordo com a profundidade em todos os 

sistemas com valores que variaram de 1,16 a 2,11 cmolc kg-1 na camada 

superficial no sistema de roças e de 1,17 a 1,86 cmolc kg-1 nas capoeiras 

(Tabela 1.1), mas não houve nenhuma variação significativa para esse nutriente. 

Foi verificado um teor médio de potássio na camada superficial, na faixa de 0,23 

a 0,37 cmolc kg-1. O mesmo ocorreu para as outras camadas, com valores de 

0,15 a 0,30 cmolc kg-1 de 10 a 20 cm e 0,20 a 0,36 cmolc kg-1 de solo de 20 a 30 

cm, para as roças e capoeiras. Esses valores são praticamente os mesmos 

encontrados para os Cambissolos da Amazônia, (Cerri et al. 1996; Moreira, 

2005). Apesar de não significativos, os teores de K nas roças, em quase todas 

as profundidades, foram um pouco maiores do que aqueles encontrados nas 

capoeiras, devido à deposição das cinzas produzida pela queima. 

O tempo de pousio não influenciou na concentração de potássio no solo nos 

sistemas de capoeiras estudados, assim como nas roças implantadas após a 

derruba e queima das capoeiras mais antigas, com maior quantidade de 

biomassa. Esse efeito pode estar relacionado com o fato da capoeira de vinte 

anos, apesar de conter um volume maior de biomassa e conseqüentemente, 

uma maior quantidade de nutrientes, não ter sido totalmente queimada, restando 

grande número de troncos nas áreas conhecidas segundo Fearnside (2003), 

como roças de toco. O mesmo não ocorreu nas áreas de capoeiras mais 

recentes, de três a cinco anos, que apesar de terem uma menor biomassa, ao 

serem queimadas, foram totalmente transformadas em cinzas que contribuiu 

para um acréscimo do teor de potássio na camada superficial do solo.  
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Também não foi observada diferença significativa entre os sistemas estudados, 

quanto aos teores de fósforo, ficando os valores situados em torno de 6 mg kg-1 

na superfície (Tabela 1.1), diminuindo em profundidade, evidenciando a 

escassez deste nutriente nos solos, apesar dos teores obtidos situarem-se um 

pouco acima da média da região (Cochrane et al. 1985; Moreira, 2005). 

Conforme foi verificado para o potássio, o fósforo também não apresentou 

mudanças significativas com o tempo de pousio das capoeiras. Apesar de não 

significativo, houve uma redução de aproximadamente 40% no teor de P, 

quando a capoeira de vinte anos foi derrubada e queimada recentemente para a 

implantação da Roça-20, comprovando a perda de parte desse nutriente por 

volatilização após a queima (Denich et al., 2004) e provavelmente uma boa 

parte desse nutriente ter sido exportado pelas culturas. 

De maneira geral nenhum efeito significativo do manejo e uso da terra foi 

observado para os micronutrientes (Tabela 1. 2). Os valores de manganês e 

zinco na camada superficial do solo são considerados satisfatórios conforme o 

critério proposto por Cochrane et al. (1985) e em todas as profundidades 

situaram-se acima dos teores normalmente encontrados para a maioria dos 

solos da Amazônia (Sanchez, 1982). As diferenças significativas observadas 

foram para o ferro na camada de 0 a 10 cm. As maiores concentrações foram 

obtidas nos sistemas de roças. 
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Figura 1.1: Valores de pH de um Cambissolo em três profundidades em 
capoeiras de 3, 5, 7 e 20 anos de pousio e roças adjacentes da região do Alto 
Solimões-AM. Valores com mesma letra não diferem entre si pelo teste de 
Tukey a 5% probabilidade. 
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Figura 1.2: Teores de alumínio trocável de um Cambissolo em três 
profundidades em capoeiras de 3, 5, 7 e 20 anos de pousio e roças adjacentes 
da região do Alto Solimões-AM. Valores com mesma letra não diferem entre si 
pelo teste de Tukey a 5% probabilidade. 
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Figura 1.3: Valores de matéria orgânica de um Cambissolo em três 
profundidades em capoeiras com diferentes idades, 3, 5, 7 e 20 anos e roças 
adjacentes da região do Alto Solimões-AM. Valores com mesma letra não 
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% probabilidade. 
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Figura 1.4: Teor de nitrogênio total de um Cambissolo em três profundidades 
em capoeiras de 3, 5, 7 e 20 anos de idade e roças adjacentes da região do 
Alto Solimões-AM. Valores com mesma letra não diferem entre si pelo teste de 
Tukey a 5% probabilidade. 
 

 

Tabela 1.1: Teores de cálcio, magnésio, potássio e fósforo, nas profundidades 
de 0-10, 10-20 e 20-30 cm, em áreas de capoeiras e roças 
Sistemas de uso 

da terra 0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm

Capoeira 3      7,40 BCD 5,68ns   3,64 BC 1,81ns 1,61ns 1,01ns 0,28ns 0,16 ns 0,21ns 6,28ns 2,57ns 2,22ns

Capoeira 5     7,59 BC  8,26   4,21 BC 1,25 1,43 1,47 0,23 0,23 0,25 4,36 1,87 1,32

Capoeira 7     3,48 D 3,8   2,77 C 1,74 2,1 1,42 0,25 0,3 0,23 6,27 2,36 1,35

Capoeira 20     6,38 CD 8,14   3,55 BC 1,86 1,6 1,4 0,24 0,15 0,2 7,9 2,5 1,3

Roça-3     6,04 CD 5,03   3,26 BC 1,59 1,03 1,04 0,37 0,28 0,21 6,94 2,22 1,13

Roça-5   11,33 AB 11,35   6,61 B 2,05 1,3 1,17 0,3 0,25 0,36 5,31 2,76 2,12

Roça-7   12,03 A 5,14   2,81 C 2,11 1,81 0,86 0,26 0,27 0,21 5,09 2,59 1,56

Roça-20   12,82 A 11,25   10,54 A 1,97 1,45 1,04 0,24 0,22 0,28 5,04 2,88 1,62

CV (%) 17,34 49,3 26,72 19,23 32,01 22,16 30,72 27,91 33,36 29,34 28,62 39,98

P

mg kg-1cmolc kg-1

Ca++ Mg++ K+

 
Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna, indicam diferença significativa pelo 
teste de Tukey a 5%. CV (%) = Coeficiente de Variação; ns: não significativo. 

 
Tabela 1.2: Teores de ferro, manganês e zinco, nas profundidades de 0-10, 10-
20 e 20-30 cm, em áreas de capoeiras e roças na região do Alto Solimões 
Sistemas de uso 

da terra 0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm

Capoeira 3    318 AB 282ns 254ns 21,57ns 13,83ns 2,70ns 3,43ns 1,93ns 1,83ns

Capoeira 5   202 B 243 157 31,63 12,23 4,5 6,1 5,47 2,63

Capoeira 7   258 AB 264 177 18,4 6,33 3,57 5,45 2,87 2

Capoeira 20   209 AB 283 178 28,27 15,8 4,47 5,1 2,87 2,23

Roça-3   409 A 317 205 15,9 4,27 5,83 3,2 1,5 1,53

Roça-5   342 AB 255 205 15,33 8 5,7 3,1 3,2 2,03

Roça-7   255 AB 344 256 20,07 4,73 1,2 3,05 2,3 1,67

Roça-20   273 AB 194 185 22,7 12 4,7 5,45 1,93 1,5

CV (%) 19,2 25,2 25,2 31,6 18,9 58,6 31,51 53,68 23,67

mg kg-1

Fe Mn Zn

 
Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna, indicam diferença significativa pelo 
teste de Tukey a 5%. CV (%) = Coeficiente de Variação; ns: não significativo. 
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CONCLUSÃO 

 

1) Houve um aumento significativo do teor de matéria orgânica nos solos 

sob as capoeiras com maior tempo de pousio.  

2) Dentre os macronutrientes o Cálcio apresentou os maiores teores em 

solos sob capoeiras mais antigas.  

3) A conversão de capoeiras com maior tempo de pousio em roças 

contribuiu significativamente para um aumento dos teores de cálcio e 

diminuição dos teores de alumínio trocável na camada superficial do solo. 

4)  Apesar de não significativo os maiores teores de magnésio e potássio, 

foram obtidos na camada superficial do solo nos sistemas de roças, 

mostrando o efeito da queima no aumento da concentração desses 

nutrientes no solo.  

5) Não houve diferença significativa na fertilidade dos solos com o maior 

tempo de pousio das capoeiras. Para a região em estudo ficou 

constatada a necessidade de um período mínimo de pousio de sete anos 

para que o solo recupere sua fertilidade natural. 
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ARTIGO II 

 

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DO SOLO 
SOB SISTEMAS AGROFLORESTAIS INDÍGENAS E OUTRAS 
COBERTURAS VEGETAIS NA REGIÃO DO ALTO SOLIMÕES – 
AMAZONAS 

 

 

RESUMO 

 

O manejo agrícola das terras utilizadas pelos agricultores da Amazônia 

transforma os ambientes causando mudanças nos níveis de nutrientes e 

alterando o conteúdo da matéria orgânica dos solos. O objetivo desse estudo foi 

caracterizar e avaliar a fertilidade dos solos sob sistemas agroflorestais e outras 

coberturas vegetais em comunidades indígenas na região do Alto Solimões, AM. 

Para tanto, foram coletadas amostras de solos (Cambissolos) nas profundidades 

de 0-10, 10-20 e 20-30 cm, em seis “grids” com 101 pontos amostrais. Os 

sistemas amostrados foram: floresta primária, floresta secundária antiga, floresta 

secundária jovem, sistemas agroflorestais, roças e pastagens. Foram 

observados pequenos incrementos nos teores de bases trocáveis e de P e uma 

redução no Al trocável após queima para implantação de roças e posterior 

formação de florestas secundárias e principalmente em SAF. Contudo, essas 

alterações não foram estatisticamente significativas. A análise de componentes 

principais (ACP) evidenciou que o manejo realizado pela população indígena na 

implantação de roças e sistemas agroflorestais não provocou mudanças 

significativas na fertilidade dos solos quando comparados à fertilidade dos solos 

da floresta primária adjacente. De um modo geral o solo da região estudada 

apresentou uma fertilidade maior do que a maioria dos solos da Amazônia. 

 

Palavras-chave: Agricultura tradicional; Amazônia brasileira; Floresta tropical; 

matéria orgânica. 

 



 23 

ABSTRACT 

 

The management of agricultural land by small holders in the Amazonian  

causes changes in the levels of nutrients and organic matter content of the 

soils. The objective of this study was to characterize and evaluate soil fertility in 

agroforestry systems and other vegetation cover in indigenous communities in 

the Alto Solimões, AM.  Samples of soils were collected (Cambissolos) at the 

depths of 0-10, 10-20 and 20-30 cm, in six "grids" with 101 sampling points. The 

systems were: primary forest, old secondary forest, young secondary forest, 

agroforestry systems, tradicional cropping (slash- and- burn) and pastures. 

Small increments were observed in levels of exchangeable bases and of P and 

a reduction in exchangeable Al after burning and subsequent formation of 

secondary forests and mainly in agroforestry systems. However, those 

alterations were not statistically significant. The principal components analysis 

(PCA) showed that the management by the indigenous population in the 

establushment of crops and agroforests systems did not cause significant 

changes in soil fertility when compared to the soil fertility of the adjacent primary 

forest. In general, the soil of the region studied had a higher fertility than most of 

the soils of the Amazon. 

 

Keyword-: Traditional agriculture; Amazonian Brazilian; Tropical forest; organic 

matter, TICUNA. 
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INTRODUÇÃO 

 

No sistema tradicional de derrubada e queima feito pelas populações indígenas 

e pequenos agricultores das Comunidades de Guanabara II e de Nova Aliança 

da região do Alto Solimões - AM, a floresta primária é convertida em roças com 

culturas anuais como a mandioca e o milho, que são abandonadas após 2 a 3 

anos de cultivo (Alfaia e Souza, 2002; Noda e Noda, 2003). Essa mesma prática 

vem ocorrendo, há vários milênios, em outras comunidades, não só no Brasil 

(Cerri et al., 1996; 2003 e 2004) como em outros países do trópico úmido 

(Dubois et al., 1996). 

Para manter esses sistemas tradicionais de agricultura itinerante, a recuperação 

da biomassa vegetal e a ciclagem de nutrientes são processos fundamentais. 

Durante os períodos de pousio entre ciclos curtos de cultura, os nutrientes se 

acumulam na vegetação das florestas secundárias e, através da derrubada e 

queima, retornam ao solo, na forma de cinzas, repondo na superfície parte dos 

nutrientes que foram extraídos anteriormente. Porém, com o aumento da 

densidade populacional humana nessa região em estudo, os períodos de pousio 

estão cada vez mais reduzidos (Noda e Noda, 2003). Com isso, menores 

quantidades de nutrientes são reciclados e a produção agrícola tende a diminuir 

(Dubois et al., 1996; Primavesi, 2002).  

O estudo foi conduzido em comunidades indígenas do Alto Solimões, região 

onde se localiza um dos mais importantes centros de agrobiodiversidade da 

Amazônia (Moreira et al., 2005). Os produtores tradicionais da região em estudo 

não têm acesso a insumos externos e, por isso, otimizam o uso dos recursos 

naturais existentes. 

O presente estudo teve como objetivo caracterizar e avaliar a fertilidade de solos 

nos sistemas agroflorestais indígenas e em diferentes coberturas vegetais na 

região do Alto Solimões – AM, visando proporcionar uma base de apoio para as 

outras pesquisas relacionadas com o manejo da biodiversidade dos solos nessa 

região. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Coleta de solo para análise química 

Em abril de 2004 (período chuvoso) num raio de seis metros a partir de cada um 

dos 101 pontos dos seis grids, foram coletadas quatro amostras simples de solo 

nas profundidades de 0-10, 10-20 e 20-30 cm. Depois de coletadas, as 

amostras de solo da mesma profundidade foram misturadas para formar uma 

amostra composta. Os solos predominantes da área amostral foram 

classificados por Coelho et al. (2005 a,b) como Cambissolo Háplico Alumínico 

gleico com elevados teores de argila e silte. 

 

Análise química do solo 

As amostras de solos foram secas ao ar, destorroadas e peneiradas (2 mm), 

obtendo-se a terra fina seca ao ar (TFSA). As análises químicas seguiram as 

metodologias compiladas em Embrapa (1999). O C orgânico e N total foram 

determinados pelo auto-analizador, CHN, da marca Carlo Herba. 

 

Análise estatística 

Os dados relativos à caracterização química foram submetidos à análise de 

variância utilizando o programa SYSTAT 10 (Systat, EUA). As médias dos 

valores encontrados para cada sistema de uso da terra e cobertura vegetal 

foram comparadas pelo teste Tukey a 5%, em cada profundidade em cada um 

dos seis grids.  

Para revelar similaridades e diferenças entre os sistemas avaliados dentro de 

cada comunidade e o relacionamento entre características dos solos analisados, 

foi aplicada a Análise de Componentes Principais (ACP), empregando-se o 

programa ADE 4 do Software R (R Development Core Team, 2007). Para essa 

análise foram utilizadas as médias das variáveis de cada sistema, dentro de 

cada grid, na camada de 0-10 cm. As variáveis utilizadas foram: pH em água e 

KCl, teores de P, K+1, Ca+2, Mg+2, Na+1, Al+3, H+Al, Fe, Mn, Zn, C e N totais. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Características químicas e fertilidade dos solos na Comunidade 
Guanabara II (janelas 1 e 2). 

Os resultados das análises mostraram diferenças significativas nos valores de 

pH em água e em KCl apenas na camada de 20-30 cm no grid 1 da 

Comunidade Guanabara II (Tabela 2.1). Nesse grid, os valores de pH em água 

variaram de 4.2 a 4.4, tanto na FP quanto na CAP, nas três profundidades 

amostradas. Nos solos do grid 2, os valores de pH em água variaram de 4.5 a 

5.1, com diferenças significativas (P<0,05) entre sistemas de uso, especialmente 

no SAF, com valores mais baixos. Quanto ao pH em KCl, a diferença entre os 

valores encontrados não foi significativa entre sistemas, nas diferentes 

profundidades. 

Os teores de P foram mais elevados no grid 1, principalmente no solo sob FP, 

na camada de 0-10 cm, decrescendo em profundidade, tendência também 

observada no grid 2 (Tabela 2.1). Diferenças significativas entre os teores de P 

foram observadas nas camadas de 0-10 e 10-20 cm, no grid 1. No sistema CAP 

desse grid, os teores de P foram 50 % mais baixos que os da FP. No grid 2, as 

diferenças entre os teores de P não foram significativas. 

Os teores de K, Ca e Mg trocáveis são elevados, principalmente na camada 

superficial, não diferindo entre sistemas, em cada profundidade. Contudo, no 

grid 2, os teores de Ca e de Mg trocáveis foram superiores aos do grid 1, 

mantendo-se elevados em profundidade, especialmente nos sistemas CAP e 

RÇ, contribuindo para elevar os valores da SB e de V% (Tabela 2.1). O teor de 

Na foi constante, em profundidade no grid 2. Contudo, no grid 1, diferiram entre 

sistemas na camada de 20-30 cm. Nos grids 1 e 2, os teores de Al e H+Al 

aumentaram em profundidade, sendo que a acidez potencial diferiu 

significativamente (P<0,05) apenas no grid 2, nas camadas mais profundas 

(Tabela 2.1). Esse aumento teve seu reflexo nos valores de CTC que 

apresentou mesma tendência entre os sistemas. 

De modo geral, os teores de Fe, Mn e Zn foram muito altos, especialmente na 

camada superficial, tanto no grid 1 quanto no 2 (Tabela 2.2). Apesar de 

diminuírem em profundidade, esses valores são considerados elevados para  a 

tolerância da maioria das espécies vegetais. No grid 1, apenas os teores de Fe 



 27 

diferiram significativamente (P<0,05) entre sistemas, destacando-se os valores 

desse elemento encontrados em CAP que foram 225 % superior aos de FP, na 

camada de 20-30 cm. Manganês e zinco apresentaram o mesmo 

comportamento que o Fe com relação aos sistemas. No grid 2, os teores de Mn 

e Zn foram maiores sob SAF. O teor de Fe foi maior na RÇ, apesar de não ter 

sido detectada diferença estatística entre os teores destes elementos nos 

sistemas, nas três profundidades avaliadas. 

Para os grids 1 e 2, observa-se que os valores de C e N total decrescem em 

profundidade. Na camada superficial do grid 1, houve um maior acúmulo de C e 

N na CAP do que na FP. No grid 2 a CAP continua acumulando mais C e N, 

quando comparado ao SAF e a RÇ (Figura 2.1). 

 

Características químicas e fertilidade dos solos na Comunidade de Nova 
Aliança (janelas 3, 4 e 5) 

Na Comunidade de Nova Aliança, os valores de pH variaram de 4.0 a 5.1, para 

pH em água, e 3.7 a 4.5, em KCl, nos três grids (Tabela 2.3). Os valores mais 

baixos foram determinados no grid 3, em solos sob FP, tendência que se repetiu 

no grid 4. No grid 3, os valores foram maiores, especialmente em áreas com 

CAP e RÇ. Nesse grid, os valores de pH (KCl) apenas diferiram entre sistemas 

(P<0,05) nas camadas de 0-10 e de 10-20 cm. 

No grid 3, o teor de P variou de 3.1 a 4.4 mg dm-3, na camada superficial, e 

diminuiu em profundidade, contudo não foram detectadas diferenças estatísticas 

entre o P determinado em cada sistema, mesmo nas demais profundidades. O 

sistema CAP contém os menores teores de P desse grid e os maiores teores 

foram encontrados na FP (Tabela 2.3). No grid 4, os teores de P também não 

diferiram entre sistemas, com valores próximos aos encontrados no grid 3. 

Todavia, no grid 5, na camada de 0-10 cm, os teores de P foram 

consideravelmente maiores no SAF e RÇ, com valores de 10.8 e 9.2 mg dm-3, 

respectivamente, mantendo-se elevado até os 20 cm de profundidade. Nesse 

grid, na área de CAP, o teor de P foi o dobro do encontrado nos grids 3 e 4, 

principalmente na camada superficial.  

Com relação aos teores de K, Ca e Mg, estes foram elevados nos três grids nas 

três profundidades, mas não diferiram entre sistemas, dentro de cada 

profundidade. No grid 3, o teor de Ca do sistema RÇ (7.6 cmolc dm-3) se destaca 
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dos demais, na camada superficial, sendo 165 e 245 % superior ao encontrado 

na CAP (3.1 cmolc dm-3) e FP (4.6 cmolc dm-3), respectivamente. Nos grids 3, 4 

e 5, dessa comunidade, o sistema CAP foi ligeiramente superior aos demais. Os 

teores de Mg, não acompanharam as tendências dos teores de Ca em nenhum 

dos grids. Nos grids 3, 4 e 5, o teor de Na não variou entre sistemas de uso do 

solo e nem em profundidade. Observou-se que tanto Al quanto H+Al 

aumentaram em profundidade, com diferenças significativas entre sistemas, nos 

grids 3 e 4. No grid 3, as áreas de FP e CAP apresentaram saturação por Al 

superior a 70 %, na camada de 20-30 cm. Nos grids 3 e 4, apesar de altos, os 

valores de m% não ultrapassaram 66 %. Os valores de SB e V% refletem os 

resultados obtidos com os cátions acima mencionados, assim como a CTC que 

apresentou diferença significativa entre o sistema CAP e os demais, na camada 

de 0-10 cm. 

Os três grids da Comunidade de Nova Aliança apresentaram teores de Fe, Mn e 

Zn muito altos. No grid 3 foi encontrada diferença estatística (P<0,05) apenas 

nos teores de Fe, entre os sistemas de uso do solo, nas camadas de 10-20 e 

20-30 cm. (Tabela 2.4). No sistema RÇ, do grid 4, os teores de Fe e Mn foram 

bastante elevados, mas não se observou diferença significativa entre os 

sistemas, o que também foi observado no grid 5, sendo que FS e CAP 

apresentaram maior concentração destes elementos na camada superficial.  

No grid 3, observou-se maior acúmulo de C e N na PAS, seguida pela RÇ e a 

CAP e os valores de C e N se equiparam nos sistemas CAP e RÇ no grid 4, 

com a FP desse grid acumulando valores de C e N superiores aos demais 

sistemas desse grid. No grid 5, o SAF é o sistema que apresenta maiores 

valores de C e N, quando comparados aos de CAP, FS e a RÇ. Nesse grid, a 

RÇ foi o sistema que menos acumulou C e N e os valores encontrados na CAP 

e FS foram muito próximos (Figura 2.1). 

Características químicas e fertilidade dos solos do município de Benjamin 
Constant (janela 6). 

Em Benjamin Constant, grid 6, os valores de pH (água e KCl) diferiram entre 

sistemas de uso do solo (P<0,05), nas três profundidades. Na PAS esses 

valores mantiveram-se constantes na camada de 0-30 cm de profundidade 

enquanto que na FS variaram apenas para pH em água (4.0 a 4.4) (Tabela 2.5).  
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Os teores de P foram altos até os 20 cm de profundidade na PAS. Porém na 

camada de 20-30 cm, observou-se redução considerável no teor de P (cerca de 

70 %) em comparação à camada de 10-20 cm. Sob FS, o teor de P foi maior na 

camada superficial, diminuindo em mais de 50 % na camada de 10-20 cm 

(Tabela 2.5). Em termos gerais, Ca, Mg e K foram mais elevados sob FS, mas 

não foi encontrada diferença estatística entre sistemas, com decréscimo nos 

seus teores, em profundidade. Entretanto, Al e H+Al aumentaram em 

profundidade, como nos demais grids. Os teores de Al e H+Al encontrados na 

PAS foram maiores e diferiram significativamente daqueles encontrados na FS. 

Os valores de SB e V% refletem o que foi verificado para os cátions trocáveis, 

da mesma forma que a CTC, com diferença significativa (P<0,05) entre sistemas 

na camada de 0-30 cm. Na camada de 20-30 cm, a saturação por Al foi de 80 % 

na FS e de 89 % na PAS.. 

Com relação aos demais grids, menores teores de Fe, Mn e Zn foram 

encontrados no grid 6, apesar de ainda elevados (Tabela 2.6). Diferença 

significativa entre os teores de Fe foi detectada entre PAS e FS nas camadas de 

10-20 e 20-30 cm. Contrário ao Fe, os teores de Mn e Zn foram maiores na FS, 

em média, três vezes maior que na PAS.  

De todos os sistemas de uso da terra e coberturas vegetais dos grids anteriores, 

esse se destacou com os maiores valores de C, tanto na FS quanto na PAS. No 

entanto, os valores de N se assemelharam aos demais sistemas dos outros 

grids. Os resultados dos teores de C e N estão apresentados na Figura 2.1. 

A acidez dos solos avaliados pode ser classificada como elevada (pH 4,5 a 5,0) 

a muito elevada (pH < 4,5), independente do sistema de uso da terra (Cochrane 

et al., 1985; Ribeiro et al., 1999). Essa acidez resulta não apenas do material de 

origem, mas sofre também influência do regime de precipitação pluvial da região 

que estaria contribuindo para a remoção de cátions de caráter básico (Ca, Mg, K 

e Na) do sistema de troca e acúmulo de cátions de natureza ácida (Al e H). Nos 

solos sob FP ou FS, os valores de pH foram inferiores aos demais sistemas de 

uso, nas três comunidades. Esses resultados assemelham-se aos observados 

por Schroth et al. (2000), Alfaia et al. (2004), Alfaia et al. (2008) em solos sob FP 

na região amazônica. Considerando-se o teor médio de Al3+ nas profundidades 

avaliadas, este reflete o tipo de manejo estabelecido pelos produtores. Diversos 

autores também encontraram elevados teores de Al3+ em solos próximos às 
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áreas do presente estudo (Teixeira e Bueno, 1995; Marques et al., 2002; Coelho 

et al, 2005; Lima et al., 2006). Nos grids 1 e 2 da Comunidade Guanabara II, o 

teor de Al3+ foi menor na área com roça do que no SAF, assim como nos três 

grids da Comunidade de Nova Aliança. Possivelmente, o aporte de cátions 

liberados através das cinzas resultantes do processo de queima dos resíduos 

vegetais, na conversão da capoeira em roçado, nos anos anteriores, estaria 

promovendo tal resultado.  

Os teores de P mais elevados na camada superficial da FP (10.1 mg dm-3) 

quando comparado ao da CAP (5.1 mg dm-3) no grid 1 de Guanabara II, pode 

ser atribuído à reserva desse elemento na biomassa vegetal da FP, que através 

da queda de folhas e galhos formadores de liteira foi liberado para o solo, após 

decomposição desse material vegetal. O fato dos ecossistemas de florestas 

tropicais serem auto sustentáveis e se caracterizarem por apresentar uma maior 

produção de liteira e uma eficiente ciclagem de nutrientes justificam os maiores 

teores de P nos solos da FP na camada superficial (Gama-Rodrigues et al. 

2002). Após a derruba e queima dessa floresta, parte desse P que estava retido 

na biomassa vegetal pode ter sido imediatamente liberado para o solo. De 

acordo com Coelho et al. (2005a) os solos desse grid são de textura mais 

argilosa que os demais grids e podem estar adsorvendo o fósforo, diminuindo 

sua disponibilidade para o solo e consequentemente para as plantas, por isso o 

teor desse elemento na CAP diminuiu em quase 50%. No grid 5 em Nova 

Aliança os teores de P foram maiores no SAF (10.8 mg dm-3) e na RÇ (9.2 mg 

dm-3), na camada superficial. Nos SAF’s, esses teores podem ser atribuídos ao 

acúmulo de liteira e ao manejo realizado pela população indígena por 

depositarem os rejeitos domésticos nesse local. Na RÇ, esses teores podem 

estar relacionados ao manejo estabelecido pelos pequenos produtores que para 

implantação deste sistema queimam a biomassa da vegetação, após a derruba, 

como forma de limpeza e fertilização da área de cultivo, visando um incremento 

da produção. Segundo Nair et al. (1999), os SAF’s situam-se entre os 

“extremos” da FP e as RÇ e foi constatado por esse trabalho. Apesar de ainda 

serem considerados baixos (Cochrane et al., 1985; Ribeiro et al., 1999), os 

teores de P estão acima dos teores encontrados por Alfaia et al. (2007) quando 

estudaram os solos de várzea sob FP e FS na região do Baixo Rio Solimões e 

Baixo Rio Amazonas e em outras áreas do Amazonas (Moreira et al., 2004; 
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Moreira et al., 2005). No grid 6 de BC, o P em solo sob PAS (6.8 mg dm-3) 

também se destaca quando comparado a outros sistemas das outras 

comunidades. Todavia, alguns autores afirmam que a pastagem como sistema 

de uso da terra não influencia na concentração de P do solo, como é 

frequentemente observado em pastagens da região amazônica (Desjardins et 

al., 2000; Alfaia et al., 2004). O baixo teor de P é uma das limitações químicas 

mais comuns nos solos da região Amazônica (Smyth, 1996; Alfaia et al., 2007; 

Alfaia et al., 2008), seguido pelo N e pelo K, e a ausência de fertilização 

fosfatada compromete consideravelmente a produção agrícola (Gama-

Rodrigues et al., 2002). Em um trabalho realizado por Kato (1998) citado por 

Kato et al., 2006, na região Bragantina no estado do Pará-Brasil, em capoeiras 

de 4 e 10 anos, os teores de P na capoeira mais jovem foram maiores do que na 

capoeira mais antiga em um Argissolo bastante arenoso. Já os teores de K e N 

foram bem maiores na capoeira mais antiga e não houve variação para os 

teores de Ca e Mg entre as capoeiras, demonstrando que com o tempo de 

pousio alguns nutrientes são recuperados, mas há outros cujo teor depende do 

tipo de solo. 

Com relação aos valores de K, Ca e Mg, os resultados mostraram efeito positivo 

do manejo sobre os teores destes elementos. Maiores teores foram encontrados 

no grid 2, da Comunidade Guanabara II, sobretudo no sistema RÇ, e na 

Comunidade de Nova Aliança, nos grids 3 (sistema RÇ), grid 4 e grid 5, nos 

sistemas SAF e RÇ. Cravo e Smith (1997) verificaram que, após a queima da 

floresta, o efeito fertilizante e corretivo dos cátions presentes nas cinzas foi 

evidenciado pelo aumento de Ca, Mg, K, Zn e redução de Al trocável em áreas 

cultivadas com diversas culturas anuais. Os teores de K encontrados são 

considerados altos para os solos agrícolas (Cochrane et al., 1985; Ribeiro et al., 

1999), especialmente nos grids 4 e 5 da Comunidade de Nova Aliança, e 

aproximam-se daqueles encontrados por Ribeiro (2006) em solos de Terra Preta 

de Índio, sob capoeira de 20 anos, próximo à cidade de Manaus, AM. Alfaia et 

al. (2004) encontraram maiores teores de Ca e de Mg nos SAF, 

comparativamente à pastagem e floresta primária, avaliados em três 

comunidades do município de Nova Califórnia, Rondônia, Brasil, McGrath et al. 

(2001) demonstraram que alterações nos teores de bases trocáveis no solo, 

resultantes da mudança do sistema de corte e queima para SAF, pode persistir 
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por pelo menos seis anos após a implantação da agrofloresta. Os valores 

elevados de soma e de saturação de bases e em valores mais reduzidos de 

saturação por alumínio, encontrados nos solos do grid 2, 3, 4 e 5 podem 

confirmar o caráter eutrófico desses solos, o que está de acordo com os dados 

observados por Coelho et al., (2005 a). Já os solos do grid 6 foram classificados 

como Cambissolos gleicos, e apresentaram os menores teores de bases 

trocáveis.  

Nos solos da região estudada, provavelmente há um maior enriquecimento, pela 

grande influência do material andino (Lima et al., 2006) depositado nas várzeas 

próximas às áreas de coleta do solo, nos seis grids avaliados, o que diferencia 

esses solos da maioria dos solos da Amazônia, onde mais de 70% apresentam 

deficiência de K e 88%, deficiência em Ca e Mg (Moreira et al., 2005). 

Os teores dos micronutrientes, Fe, Mn e Zn, estão acima daqueles comumente 

encontrados nos solos da região amazônica (Smyth, 1996; Gama e Kiehl, 1999; 

Ribeiro, 2006). A disponibilidade desses nutrientes para as plantas depende de 

uma série de fatores, entre eles, o pH do solo, teor de matéria orgânica e 

reações de oxirredução, especialmente para Fe e Mn (Abreu et al., 2007), o que 

pode estar favorecendo a liberação destes elementos.  

As florestas tropicais produzem anualmente uma grande quantidade de matéria 

orgânica, na forma de liteira depositada na superfície do solo, em maior 

quantidade na estação seca (Luizão e Schubart, 1989). Da matéria orgânica 

total adicionada, apenas uma pequena fração fica armazenada no solo, 

atingindo um determinado nível de equilíbrio onde a partir daí se torna difícil 

aumentar os níveis de carbono do solo (Roscoe, 2006). 

Quando há uma perturbação antrópica com a instalação de um novo sistema de 

cultivo como RÇ, PAS, SAF ou CAP, passa a ocorrer um novo equilíbrio na 

MOS que pode ser maior ou inferior aos níveis encontrado inicialmente na FP 

(Martins et al., 1999; Roscoe, 2006). A matéria orgânica também é a principal 

fonte de N nos solos. O conteúdo e a disponibilidade de N está intimamente 

relacionada à quantidade de matéria orgânica dos solos, sendo que  esta alta 

correlação pode ser vista na matriz de correlação da Análise de Componentes 

Principais (ACP), Figura 2.2. A relação entre matéria orgânica e N-total dos 

solos foi observada em todos os sistemas estudados e em todas as 
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profundidades, com um menor teor de C-total no solo sendo associadd a um 

menor teor de N-total (Figura 2.1). 

Esses dados reforçam a importância da matéria orgânica como fonte de N, 

fundamental para o bom desempenho dos sistemas agrícolas localizados na 

região do Alto Solimões, onde se pratica uma agricultura sem a adição de 

adubos industriais como fonte de nutrientes. Independente do sistema ou do 

grid, os maiores teores de C-total foram observados na camada superficial (0 a 

10 cm), ocorrendo uma diminuição com o aumento em profundidade 

evidenciando o incremento de C na superfície através da deposição da liteira 

(Luizão e Schubart, 1989;  Ribeiro, 2006).  

Como os solos predominantes nos pontos de estudo foram classificados como 

Cambissolos Háplicos, pode-se inferir que as variações nos teores de C-total e 

N-total, se dão em função do tipo de sistema e do manejo realizado pelos 

produtores. 

Devido à complexa e dinâmica inter-relação dos sistemas, onde ocorrem SAF´s 

“encapoeirados”, roças novas oriundas de florestas primárias, florestas 

secundárias e capoeiras muito jovens, não foi possível verificar uma mudança 

significativa nos teores de C-total em função do manejo realizado pelos 

produtores. No entanto, nas janelas 3 e 4, utilizando a FP como referência 

,houve uma redução dos teores de C-total na camada superficial quando 

comparada aos demais sistemas. O mesmo não ocorreu janela 1, onde o 

sistema CAP apresentou um teor maior de C-total do que a FP. Dados similares, 

onde há um aumento do teor de carbono nas camadas superficiais do solo sob 

uma vegetação secundária já foram verificados por outros estudos (Martins et 

al., 1999). Nos demais grids, devido à ausência de FP não foi possível 

estabelecer esta comparação, havendo maior teor de C total entre diferentes 

sistemas. No grid 6 de BC, comparando as áreas de PAS com a FS, os teores 

de carbono entre os sistemas foram similares com uma pequena diferença em 

favor da FS. Dentre todos os grids, o 6 foi o que apresentou os maiores teores 

de C-total (Figura 2.1). Teores de C-total elevados em PAS foram verificados 

por outros autores na região amazônica, principalmente nas camadas 

superficiais, onde ocorre uma boa adição de C nos solos através do sistema 

radicular e que pode ser mantido, recuperado ou ainda incrementado por 
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sucessões vegetais secundárias como FS ou CAP (Moraes et al. 1995;.Cerri et 

al. 1996; Fearnside e Barbosa 1998). 

Análise de componentes principais - ACP 

A análise de componentes principais (ACP) é um método de ordenação que 

reduz a complexidade dos dados e os representa num sistema de novas 

dimensões (eixos). Os resultados expressam a relação existente entre os 

sistemas agroflorestais indígenas, as diferentes coberturas vegetais e as 

variáveis químicas do solo, na camada de 0-10 cm (Figura 2.3). Os eixos 1 e 2 

explicam 44 % e 17 % dessa relação, respectivamente, totalizando 61 %. 

De acordo com os teores de P, Al e H+Al, os solos sob FP das Comunidades 

Guanabara II (G) e de Nova Aliança (NA) se separam dos demais e se 

relacionam aos SAF de NA ao longo dos eixos 1 e 2. Pode-se verificar que no 

quadrante oposto estão os solos menos ácidos e com teores mais elevados de 

Ca e de Mg, justamente nas RÇ e SAF de G e, em CAP, de NA. Porém, apesar 

da CAP de G estar localizada nesse quadrante, ela se aproxima mais do SAF de 

G do que da PAS e da FS de BC. O posicionamento da FS de BC se distancia 

muito da PAS. Esse fato pode significar que mesmo estando correlacionadas, os 

valores das variáveis químicas são bastante diferentes em termos absolutos. Os 

micronutrientes estão concentrados num mesmo quadrante e estão 

correlacionados aos sistemas de RÇ e FS de NA, com teores mais altos.  

De um modo geral, a ACP não revelou diferença significativa entre os atributos 

químicos dos solos nos sistemas avaliados, indicando que não há mudanças 

marcantes na fertilidade dos solos destes sistemas. 
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Figura 2.1: Valores de C-total e N-total (Dag dm

-3
 de solo) nas três profundidades, para os 

diferentes sistemas de uso da terra nos grids 1, 2 (G), 3, 4 e 5 (NA) e 6 (BC). 
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Figura 2.2: Matriz de correlação do ACP para a camada de 0 a 10 cm entre os atributos 
químicos nos vários sistemas de uso da terra. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.3: Análise de componentes principais ACP para amostras de solo coletadas em 
sistemas de floresta primária (FP), floresta secundária (FS), capoeiras (CAP), sistemas 
agroflorestais (SAF), roças (RÇ) e pastagem (PAS) nas comunidades de Guanabara II (G), 
Nova Aliança (NA) e Município de Benjamin Constant (BC). 
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Tabela 2.1: Valores de pH, teores de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, sódio, 
alumínio trocável, acidez potencial, soma de bases (SB), capacidade de troca 
de cátions (CTC), saturação por bases (V) e por alumínio (m) dos solos em três 
profundidades, nos grids 1 e 2 da Comunidade Guanabara II (G). 
 

Sistema Prof. pH P K
+
 Ca

2+
 Mg

2+
 Na

+
 Al

3+
 H+A

l 

SB CTC V m 

 cm H2O KCl mg dm
-3

  cmolc dm
-3

   %  

Grid 1 - Guanabara II (G) 

FP(13) 0-10 4,3 3,7 10,1a 0,4 3,4 1,0 0,1 4,2 4,6 4,9 9,5 51 46 

CAP(3)  4,3 3,7 5,1b 0,3 3,7 1,3 0,1 4,3 5,1 5,3 10,4 51 45 

FP(13) 10-20 4,3 3,7 4,2a 0,2 1,6 0,7 0,1 a 7,1 8,2 2,6 10,7 24 73 

CAP(3)  4,2 3,6 2,0b 0,2 1,4 0,8 0,0b 8,3 9,9 2,3 12,2 19 78 

FP(13) 20-30 4,4a 3,7a 4,1 0,2 1,1 0,5 0,1 9,4 10,3 1,9 12,2 15 83 

CAP(3)  4,3b 3,5b 2,8 0,2 0,8 0,6 0,0 11,6 12,7 1,6 14,2 11 88 

Grid 2 - Guanabara II (G) 

FS(9) 0-10 5,0a 4,2 4,8 0,2 8,9 2,1 0,1 2,5 3,2 11,3 14,5 78 18 

SAF(3)  4,7b 4,0 4,7 0,2 6,5 1,6 0,1 1,2 2,0 8,4 10,4 81 13 

RÇ(7)  5,1a 4,2 3,0 0,5 9,8 2,1 0,1 2,6 3,2 12,6 15,8 80 17 

FS(9) 10-20 4,8ab 3,9 2,6 0,2 6,4 1,8 0,1 5,7 6,4a 8,5 14,8 57b 40 

SAF(3)  4,7b 3,8 3,0 0,1 5,3 1,3 0,1 4,4 5,5b 6,9 12,3 56b 39 

RÇ(7)  4,9a 3,9 2,1 0,2 8,3 1,8 0,1 3,4 3,4c 10,4 13,8 75ª 25 

FS(9) 20-30 4,7ab 3,7 1,7 0,3 4,9 1,6 0,1 10,2 11,9

a 

6,9 18,8 37b 60 

SAF(3)  4,6b 3,7 1,4 0,2 2,9 0,9 0,1 10,1 11,8

a 

4,2 16,0 26c 71 

RÇ(7)  4,8a 3,7 1,6 0,2 6,4 1,9 0,1 7,6 7,0b 8,6 15,6 55ª 47 

 
Médias com letras diferentes, numa mesma profundidade, diferem estatisticamente pelo teste 
de Tukey a 5 %; ausência de letra = não significativo. “n” = Número de pontos amostrais 
amostras em cada sistema entre parênteses e subscrito; SB = K

+
 + Ca

2+
 + Mg

2+
 + Na

+
; CTC = 

SB + H+Al; V = 100 (SB/CTC); m = 100 (Al
3+

/SB+Al
3+

); FP = Floresta Primária; CAP = 
Capoeira; SAF´s = Sistemas Agroflorestais; RÇ = Roça. 
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Tabela 2.2: Teores de ferro, manganês e zinco de solos sob diferentes 
sistemas de uso coletados em três profundidades, nos grids 1 e 2, da 
Comunidade Guanabara II (G). 

Sistema Prof, Fe Mn Zn 

  cm   mg dm
-3

  

Grid 1 – Guanabara II(G) 

FP(13) 
0-10 

292b 92 3,0 

CAP(3) 472  a 133 4,2 

FP(13) 
10-20 

255b 63 2,2 

CAP(3) 366 a 84 2,3 

FP(13) 
20-30 

148b 33 2,4 

CAP(3) 336 a 87 4,2 

Grid 2 - Guanabara II (G) 

FS(9) 

0-10 

223 172 6,2 

SAF(3) 177 286 6,8 

RÇ(7) 230 234 4,2 

FS(9) 

10-20 

229 68 3,0 

SAF(3) 144 158 4,1 

RÇ(7) 268 125 2,2 

FS(9) 

20-30 

166 35 2,4 

SAF(3) 101 55 3,2 

RÇ(7) 202 74 2,2 

Médias com letras diferentes, numa mesma profundidade, diferem estatisticamente pelo teste 
de Tukey a 5 %; ausência de letra = não significativo. “n” = Número de pontos amostrais em 
cada sistema, entre parênteses e subscrito; FP = Floresta Primária; FS = floresta secundária; 
CAP = Capoeira; SAF´s = Sistemas Agroflorestais; RÇ = Roça. 
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Tabela 2.3: Valores de pH, teores de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, sódio, 
alumínio trocável, acidez potencial, soma de bases (SB), capacidade de troca 
de cátions (CTC), saturação por bases (V) e por alumínio (m) dos solos sob 
diferentes sistemas de uso coletados em três profundidades, nos grids 3, 4 e 5 
da Comunidade Nova Aliança (NA) 

Sistema Prof pH P K Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 Al

3+
 H+Al SB CTC V m 

 cm H2O KCl mg m
-3

  cmolc dm
-3

    %  

Grid 3 - Nova Aliança (NA) 

FP(2) 
0 – 10 

4,0 3,7 4,4 0,3 4,6 2,2 0,1 7,4 9,4 7,3 16,6a 44 50 

CAP(3) 4,3 3,8 3,1 0,3 3,1 2,0 0,1 3,6 5,1 5,5 10,6b 52 40 

RÇ(6) 4,3 3,8 3,9 0,4 7,6 2,2 0,1 4,5 5,3 10,4 15,7c 66 30 

FP(2) 
10- 20 

4,2 3,6 2,4 0,3 2,6 1,9 0,1 12,5 14,9 4,8 19,7 24 72 

CAP(3) 4,4 3,7 1,5 0,2 1,5 1,2 0,1 8,0 9,9 3,0 13,0 23 73 

RÇ(6) 4,5 3,7 1,7 0,2 5,6 1,7 0,1 8,7 9,8 7,6 17,4 44 53 

FP(2) 
20 -30 

4,3 3,6 1,5 0,2 1,8 1,5 0,1 15,0a 18,9a 3,7 22,5a 16 80 

CAP(3) 4,4 3,6 1,2 0,3 1,3 1,4 0,2 12,1b 14,3b 3,2 17,5b 18 79 

RÇ(3) 4,5 3,7 1,5 0,2 4,1 1,6 0,1 8,2c 9,0c 6,1 15,1b 40 57 

Grid 4 - Nova Aliança (NA) 

FP(4) 
0 – 10 

4,3 3,8 3,9 0,3 5,2 2,3 0,2 4,2 5,2 8,0 13,2 60,5 35 

CAP(3) 4,7 4,1 3,5 0,4 6,3 2,0 0,1 1,9 2,8 8,8 11,6 76,1 18 

RÇ(7) 4,6 4,0 3,3 0,7 5,2 2,5 0,1 2,4 3,9 8,5 12,3 68,6 22 

FP(4) 
10 – 20 

4,5 3,7 1,4 0,2 4,3 1,6 0,1 8,6 10,0 6,2 16,2 38,5 58 

CAP(3) 4,6 3,8 1,9 0,3 4,2 1,7 0,1 6,1 7,8 6,3 14,2 44,7 49 

RÇ(7) 4,7 3,9 2,1 0,7 3,8 1,8 0,1 4,0 5,4 6,4 11,8 54,5 38 

FP(4) 
20 – 30 

4,4 3,6 1,9 0,3 3,8 1,4 0,2 11,1 12,4 5,7 18,1 31,2 66 

CAP(3) 4,6 3,7 1,2 0,3 3,7 1,4 0,1 10,5 12,5 5,6 18,1 30,8 65 

RÇ(7) 4,6 3,8 1,4 0,5 2,3 1,6 0,1 8,1 10,2 4,6 14,9 31,2 64 

Grid 5 - Nova Aliança (NA) 

FS(7) 

0 – 10 

4,6 4,0b 4,8 0,4 6,1 1,4 0,1 1,7 2,4 8,0 10,4 77 18 

CAP(5) 5,1 4,5a 6,9 0,5 7,6 2,4 0,1 0,9 1,3 10,7 11,9 89 8 

SAF(10) 4,4 3,8c 10,8 0,4 6,5 1,7 0,1 3,0 3,4 8,8 12,2 72 26 

RÇ (2) 5,0 4,2ab 9,2 0,5 6,4 2,0 0,1 1,1 1,2 9,0 10,2 88 11 

FS(7) 

10 – 20 

4,6 4,0a 2,3 0,4 3,5 0,8 0,1 3,9 5,2 4,9 10,1 48 44 

CAP(5) 4,8 4,0a 3,2 0,9 5,1 2,2 0,2 3,5 4,8 8,5 13,2 64 29 

SAF(10) 4,5 3,8b 5,2 0,4 4,8 1,5 0,1 5,0 5,7 6,7 12,4 54 43 

RÇ (2) 4,8 3,9ab 4,0 0,5 4,9 0,9 0,1 5,0 5,5 8,6 14,1 61 37 

FS(7) 

20 – 30 

4,6 3,9 0,9 0,5 3,1 0,9 0,1 7,4 8,7 4,7 13,4 35 61 

CAP(5) 4,8 3,9 1,4 0,4 3,5 2,2 0,1 8,9 9,7 6,2 15,9 39 59 

SAF(10) 4,8 3,8 2,3 0,5 4,2 1,2 0,1 9,6 10,6 5,9 16,6 36 62 

RÇ (2) 4,7 3,8 1,9 0,4 4,8 0,9 0,1 8,8 9,6 6,1 15,8 39 59 

Médias com letras diferentes, numa mesma profundidade, diferem estatisticamente pelo teste 
de Tukey a 5 %; ausência de letra = não significativo. “n” = Número de pontos amostrais em 
cada sistema, entre parênteses e subscrito; SB = K

+
 + Ca

2+
 + Mg

2+
 + Na

+
; CTC = SB + H+Al; V 

= 100 (SB/CTC); m = 100 (Al
3+

/SB+Al
3+

); FP = Floresta Primária; FS = Floresta Secundária; 
CAP = Capoeira; SAF´s = Sistemas Agroflorestais; RÇ = Roça. 
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Tabela 2.4: Teores de ferro, manganês e zinco de solos sob diferentes 
sistemas coletados em três profundidades, nos grids 3, 4 e 5, da Comunidade 
de Nova Aliança, (NA) 

Sistema Prof Fe Mn Zn 
  cm   mg dm

-3
  

Grid 3 - Nova Aliança (NA) 

FP(2) 
0 – 10 

481 186 6,9 

CAP(3) 537 208 4,8 

RÇ(6) 638 199 7,9 

FP(2) 
10- 20 

345 95 6,4 

CAP(3) 344 76 3,3 

RÇ(6) 434 88 4,4 

FP(2) 
20 -30 

218c 64 4,6 

CAP(3) 239b 41 3,0 

RÇ(3) 462 a 85 4,4 

Grid 4 - Nova Aliança (NA) 

FP(4) 
0 – 10 

602 253 5,4 

CAP(3) 665 333 5,2 

RÇ(7) 850 365 5,6 

FP(4) 
10 – 20 

292 83 3,7 

CAP(3) 494 120 3,5 

RÇ(7) 1081 176 3,6 

FP(4) 
20 – 30 

262 65 4,2 

CAP(3) 253 59 3,3 

RÇ(7) 686 88 3,8 

Grid 5 - Nova Aliança (NA) 

FS(7) 

0 – 10 

1259 204 6,2 

CAP(5) 1033 328 3,6 

SAF(10) 917 196 2,8 

RÇ (2) 624 347 3,1 

FS(7) 

10 – 20 

1337 100 2,5 

CAP(5) 748 238 2,0 

SAF(10) 884 83 1,6 

RÇ (2) 876 178 1,8 

FS(7) 

20 – 30 

1007 43 1,9 

CAP(5) 738 127 1,9 

SAF(10) 610 32 1,6 

RÇ (2) 613 59 1,7 

Médias com letras diferentes, numa mesma profundidade, diferem estatisticamente pelo teste 
de Tukey a 5 %; ausência de letra = não significativo. “n” = Número de pontos amostrais em 
cada sistema entre parênteses e subscrito; FP = Floresta Primária; FS = Floresta Secundária; 
CAP = Capoeira jovem; SAF´s = Sistemas Agroflorestais; RÇ = Roça. 
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Tabela 2.5: Valores de pH, teores de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, sódio, 
alumínio trocável, acidez potencial, soma de bases (SB), capacidade de troca 
de cátions (CTC), saturação por bases (V) e por alumínio (m) dos solos sob 
floresta secundária e pastagem coletados em três profundidades 

Sistema Prof pH P K
+
 Ca

2+
 Mg

2+
 Na

+
 Al

3+
 H+Al SB CTC V M 

 cm H2O KCl mgdm
-3
   cmolc dm

-3 
  %  

Grid 6 – Benjamin Constant (BC) 

FS(5) 0 - 10 4,0 3,7 5,0 0,2 2,3  0,8  0,0 2,6 3,0  3,4 6,4 53 43 

PAS(13) 4,8 3,9 6,8 0,3 2,2 0,4 0,0 4,4  4,9 2,3  7,2 32  65 

FS(5) 10 - 20 4,3 3,7 2,1  0,1 1,7 0,4 0,0 4,4  4,9 2,6 6,8 28 69 

PAS(13) 4,8 3,9 4,2 0,2 1,2 0,2 0,0 7,3 9,0  1,9 11,6 22 73  

FS(5) 20 - 30 4,4 3,7 1,5 0,1 0,5  0,3 0,0 5,3 6,4 1,3 7,7 17 80 

PAS(13) 4,8 3,9 1,2 0,2 0,7 0,2 0,0 7,7  9,9  0,9  10,8 8  89 

Médias com letras diferentes, numa mesma profundidade, diferem estatisticamente pelo teste 
de Tukey a 5 %; ausência de letra = não significativo. “n” = Número de amostrais em cada 
sistema, entre parênteses e subscrito; SB = K

+
 + Ca

2+
 + Mg

2+
 + Na

+
; CTC = SB + H+Al; V = 

100 (SB/CTC); m = 100 (Al
3+

/SB+Al
3+

); FS = Floresta Secundária; PAS= Pastagem. 
 

 

 

Tabela 2.6: Teores de ferro, manganês e zinco dos solos sob floresta 
secundária e de pastagem coletados em três profundidades 

Sistema Prof, Fe Mn Zn 

  cm   mg dm
-3

  

Grid 6 – Benjamin Constant (BC) 

FS (5) 
0 - 10 

117 166 2,5 

PAS (13) 299 81 2,3 

FS (5) 
10 - 20 

78b 119 2,2 

PAS (13) 211 a 47 1,1 

FS (5) 
20 - 30 

55b 104 1,4 

PAS (13) 160 a 29 1,5 

Médias com letras diferentes, numa mesma profundidade, diferem estatisticamente pelo teste 
de Tukey a 5 %; ausência de letra = não significativo. “n” = Número de pontos amostrais em 
cada sistema entre parênteses e subscrito; FS = Floresta Secundária; PAS= Pastagem. 
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CONCLUSÃO 

 

1) Os resultados mostraram que, nas áreas em estudo, pequenos incrementos 

dos teores de bases trocáveis e de P e redução no Al trocável ocorrem após 

queima e posterior implantação de roças e formação de capoeiras, contudo, 

essas alterações não foram estatisticamente significativas. 

2) A análise de componentes principais (ACP) evidenciou que o manejo 

realizado pela população indígena e pequenos agricultores não provoca 

mudanças significativas na fertilidade dos solos dessa região, quando os 

atributos químicos dos solos sob sistemas agroflorestais e diferentes sistemas 

de uso foram comparados à floresta primária. 

3) De um modo geral, a região estudada, apesar da alta concentração de Al+3, 

apresenta para alguns nutrientes com P, K, Ca e Mg, um solo mais fértil do que 

a maioria dos solos da Amazônia, principalmente para os solos sob sistemas 

agroflorestais. 
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ARTIGO III 

RELAÇÕES ENTRE ELEMENTOS MINERAIS NA CAMADA DE LITEIRA DE 
SOLO E NA INTERFACE SOLO-LITEIRA EM SISTEMAS 
AGROFLORESTAIS E OUTRAS COBERTURAS VEGETAIS DO SOLO EM 
COMUNIDADES INDÍGENAS NO ALTO SOLIMÕES – AM 

 

RESUMO 

 

Na superfície do solo sob as florestas tropicais úmidas, temporariamente 

acumula-se a liteira, que é o conjunto de resíduos orgânicos, principalmente 

vegetais, depositados sobre o solo. Essa liteira se constitui na principal fonte de 

matéria orgânica nestes ecossistemas, sendo rapidamente decomposta pela 

ação de macro e microrganismos do solo. As variações nas concentrações de 

nutrientes na liteira indicam a intensidade da ciclagem de nutrientes contidas 

nelas. Os objetivos desse trabalho foram quantificar durante as estações 

chuvosas e secas a necromassa de liteira acumulada sobre o solo e determinar 

os teores de nutrientes da camada superficial no solo e as concentrações e 

estoques de nutrientes na liteira, em diferentes sistemas de uso da terra em 

comunidades indígenas do Alto Solimões - AM. A maior quantidade de 

necromassa total na camada de liteira acumulada foi encontrada em solos sobre 

a floresta primária e a menor quantidade em pastagem. Houve maior acúmulo 

de folhas novas na camada de liteira sob sistemas agroflorestais nas duas 

estações, que apresentaram maiores estoques de N, P, K, Ca e Mg. Nos solos 

sob sistemas agroflorestais foram encontrados maiores teores de nutrientes, 

indicando que solos mais férteis produzem liteira mais rica nutricionalmente. Os 

sistemas agroflorestais manejados pela população indígena da região se 

mostraram com alta eficiência na ciclagem de nutrientes pela quantidade e 

qualidade da liteira de solo produzida, melhorando a fertilidade do solo sob 

estes sistemas. 

 

Palavras-chave: fertilidade do solo, matéria orgânica do solo, estoque de 

nutrientes, solo da Amazônia, serrapilheira. 
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ABSTRACT 

On the surface of the soil under the humid tropical forests, a litter layer 

temporarily accumulates formed by organic residues mainly of plant origin. This 

litter the main source of organic matter in these ecosystems, being decomposed 

rapidly by the action  of macro and microorganisms of the soil.  Variations in the 

concentrations of nutrients in litter layer indicate the intensity of nutrient cycling. 

The objectives of this study were to  quantify during the rainy and dry season 

the biomass of accumulated litter layer on the soil and to determine of the 

concentrations and stocks of nutrients in the litter layer, in different systems of 

land use in indigenous communities of Alto Solimões - AM. The largest amount 

of total biomass accumulated in the litter layer was found in  primary forest and 

the smallest amount in pasture. There was greater accumulation of new leaves 

in the litter layer under on agroforestry systems in the two seasons, with larger 

stocks of N, P, K, Ca and Mg. In the soils under agroforestry systems there 

were greater levels of nutrients, indicating that more fertile soils produce a 

richer litter layer. The agroforestry systems by the indigenous population of the 

area showed high efficiency in the cicling of nutrients throughfor the amount and 

quality of the litter produced, improving the fertility of the soil under these 

systems. 

 

Keyword-: fertility of the soil, organic matter of the soil, stock of nutrients, soil of 

the Amazonian. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Amazônia brasileira apresenta uma floresta exuberante, mantida sobre solos 

geralmente com boas características físicas, mas de baixa fertilidade natural. As 

exigências de nutrientes são satisfeitas, principalmente, pelos aportes 

originários do material vegetal em decomposição (liteira), água de chuva, água 

de lavagem da floresta (escoamento pelo tronco e precipitação interna) e 

produtos do metabolismo de determinados microorganismos (Schubart et al., 

1984). Os nutrientes presentes no solo e, principalmente, na biomassa da 

floresta, encontram-se num ciclo dinâmico, que é rompido pela conversão da 

floresta em sistemas agrícolas e pastagens. A recuperação da biomassa e da 

ciclagem de nutrientes são processos fundamentais para manter sistemas 

tradicionais de agricultura itinerante praticados na Amazônia, uma vez que, de 

acordo com Schubart et al. (1984), a entrada de nutrientes para o solo por meio 

dos detritos vegetais caídos da própria floresta, juntamente com a 

decomposição de raízes finas, é considerado como o mais importante processo 

de sustentação da floresta de terra firme da Amazônia. Isto significa que o 

conhecimento da dinâmica da liteira é essencial para o correto manejo 

nutricional em agroecossistemas. 

A floresta primária de terra firme tem uma rede densa, profunda e permanente 

de raízes, o que permite uma ciclagem eficiente de nutrientes. As copas das 

árvores e a liteira protegem o solo da erosão e das temperaturas elevadas 

(Luizão e Schubart, 1987). Os sistemas agroflorestais, como a floresta, 

produzem raízes permanentes e muita biomassa por unidade de superfície e 

protegem também o solo, constituindo uma opção interessante para o uso do 

solo na Amazônia (Van Leeuwen et al.,1997; Primavesi, 2002). No entanto,  

existem poucos estudos a respeito da sustentabilidade desses sistemas 

agroflorestais, em longo prazo, assim como são poucas as informações técnicas 

mais detalhadas sobre as principais espécies de plantas a serem utilizadas na 

composição destes modelos de produção (Alfaia e Souza, 2002). O fato dos 

sistemas agroflorestais serem praticados por várias comunidades agrícolas, 

reforça a importância de determinar se esse tipo de sistema de uso do solo é 

uma alternativa ecologicamente sustentável, tal como é praticada na Amazônia 

(Alfaia et al., 2004). 
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Na região do Alto Solimões, os pequenos agricultores e as populações 

indígenas mantêm bem diversificados os sistemas agroflorestais, chamados na 

região de “sítios” ou “quintais”, e não fazem uso de insumo agrícola ou qualquer 

tipo de irrigação. Os quintais não são limpos o que proporciona abundante 

aporte de liteira, quimicamente variada e com diferentes épocas de deposição 

sobre o solo. A diversidade e a boa qualidade da liteira acumulada nesses 

sistemas contribuem para a melhoria da fertilidade dos solos, além de cumprir 

seus principais papéis no ecossistema: manter o solo coberto e protegido contra 

impactos diretos da chuva e do sol, mantendo assim maior umidade no solo; 

ativar a biota do solo, fornecendo carbono e nutrientes liberados pela 

decomposição e contribuir para a formação de uma nova matéria orgânica 

(Luizão et al., 2002). 

Visando conhecer melhor as potencialidades dos diferentes sistemas de uso do 

solo em comunidades indígenas do Alto Solimões, Amazonas, este trabalho 

teve como objetivos estimar a necromassa de liteira acumulada sobre o solo e 

determinar as concentrações e estoques de nutrientes na camada superficial do 

solo e na liteira.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Amostras de solo foram coletadas na profundidade de 0-10 cm nos 101 pontos 

mencionados, na estação chuvosa em abril de 2004. Em cada ponto das 

“janelas” foram coletadas quatro amostras simples de solo, num raio de 3,0 m, 

para se obter uma amostra composta. As amostras de solo foram secas ao ar, 

destorroadas e peneiradas em peneiras de malha de 2 mm de diâmetro, 

obtendo-se a terra fina seca ao ar (TFSA) e, posteriormente, encaminhadas ao 

laboratório para a caracterização química. Foram determinados: pH em H2O 

(1:2,5), Ca, Mg e Al trocáveis extraídos com KCl 1 mol L-1; P, K, Fe, Mn e Zn 

pelo extrator Mehlich-1, carbono orgânico (oxidação da matéria orgânica por 

dicromato em meio ácido), nitrogênio total pelo método Kjeldahl (Embrapa, 

1999).   

A liteira foi coletada sobre a superfície do solo em cada um dos 101 pontos 

amostrais, nas estações chuvosa (abril) e seca (setembro) de 2004, utilizando-

se um quadro amostrador de 20 x 20 cm (400 cm2), confeccionado em madeira, 

uma faca e uma régua. Foram coletadas quatro amostras simples para formar 

uma amostra composta. Após a coleta, a liteira foi seca ao ar e separada em 

três frações (folhas novas, fração lenhosa e material fragmentado). As frações 

foram secas em estufa a 65-70 ºC, até peso constante, moídas e submetidas à 

digestão nítrico-perclórica de acordo com Tedesco et al. (1995). Os teores de N 

total foram determinados pelo método Kjeldalh. No extrato, foram determinadas 

as concentrações de P, (por colorimetria), K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn e Al (por 

espectrofotometria de absorção atômica). 

Os resultados pertinentes à caracterização química do solo dos seis sistemas 

avaliados e os teores de nutrientes nas frações da literia (folhas novas, fração 

lenhosa e material fragmentado), nas duas estações do ano, foram submetidos 

à análise de variância e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade. Utilizou-se, na análise estatística, o programa Systat 10 para 

Windows (Systat, EUA). 

Foi também efetuada a Análise de Componentes Principais – ACP usando o 

programa ADE4 (Thioulouse et al.,1997) com o objetivo de correlacionar a 

fertilidade do solo nos sistemas avaliados com os estoques de nutrientes da 

fração folhas novas da liteira nos mesmos sistemas, em cada uma das estações 
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do ano, e posteriormente relacionar os parâmetros microbiológicos com a 

fertilidade dos solos, na camada de 0-5 cm (Díaz, 2002).  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Características dos solos. 

Os solos dos seis sistemas são ácidos, com valores de pH variando de 4,28, na 

floresta primária (FP) a 4,82, na floresta secundária jovem (CAP) (Tabela 3.1). O 

pH dos solos sob FP diferiu significativamente (p<0,05) dos demais sistemas, 

assim como o teor de Al3+ que é extremamente elevado, 4,46 cmolc dm-3. Os 

menores teores de Al3+ foram registrados em SAF, CAP e RÇ, com 1,96, 2,10 e 

2,48 cmolc dm-3, respectivamente. Nesses três sistemas os teores de Ca e de 

Mg foram os mais altos, especialmente na CAP. Menores teores desses cátions 

foram encontrados nos solos sob FP e PAS, os quais foram estatisticamente 

diferentes dos demais. As RÇ apresentaram teores de K mais elevados (0,40 

cmolc dm-3) e estatisticamente diferentes de todos os outros sistemas. Os teores 

de P nos SAF (9,18 g dm-3) e na FP (8,14 g dm-3) se diferenciaram 

estatisticamente (p<0,05) dos outros sistemas. Estatisticamente os teores de C 

e a relação C/N foram diferentes somente entre FP e PAS, com valores de 2,02 

e 2,73 dag dm-3, para C, e 11 e 13, para C/N, respectivamente. Não foi 

detectada diferença estatística entre os teores de N que ficaram em torno de 

0,20 dag dm-3. Apesar dos solos apresentarem-se com acidez elevada e altos 

teores de Al trocável, são considerados de boa fertilidade quando comparados 

aos teores estabelecidos por Ribeiro et al. (1999) ou se comparados à maioria 

dos solos da Amazônia (Moreira et al., 2005), principalmente em solos sob 

sistemas agroflorestais. 

 

Camada de liteira  

Diversos fatores afetam a quantidade do material vegetal originário da parte 

aérea das plantas que irão formar a camada de liteira sobre o solo, dentre eles, 

o clima, o solo, as características genéticas das plantas, a idade e a densidade 
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de plantas (Werneck et al., 2001). Segundo esses autores, a produtividade 

vegetal é determinada pela distribuição de chuvas que influencia a 

disponibilidade de água no solo, e, numa escala mais restrita, pela 

disponibilidade de nutrientes.  

Em solos de baixa fertilidade, o acúmulo e a decomposição da liteira podem 

sinalizar diferenças entre ecossistemas, em especial no que se refere à 

disponibilidade de nutrientes para as plantas (Gama-Rodrigues e Barros, 2002; 

Gama-Rodrigues et al., 2003). Nesse estudo, durante a estação chuvosa, a 

necromassa de liteira acumulada sobre o solo (folhas novas, lenha e material 

fragmentado) encontram-se na faixa de 1,13 a 2,18 Mg ha-1 nos diferentes 

sistemas estudados (Tabela 3.2). Apesar de não apresentar diferenças 

significativas (p<0,05), nessa estação, acúmulo mais elevado de liteira foi 

encontrado nos SAF, 2,18 Mg ha-1, e o menos elevado, na PAS, 1,13 Mg ha-1. 

Neste caso, o acúmulo observado no SAF deve-se à grande diversidade de 

espécies que compõem estes sistemas, com diferente composição química e 

tempos de decomposição (Gama-Rodrigues, 1997; Gallardo-Ordinola, 1999; 

Nair et al., 1999). Somado a isso, a fertilidade dos solos sob os SAF (Tabela 

3.1) também pode estar contribuindo para o maior acúmulo de liteira como 

verificado por Ribeiro (2006) ao avaliar a produção de liteira em florestas 

secundária sob Latossolos e Terra Preta de Índio, que confirmou que solos de 

baixa fertilidade, como os Latossolos, geralmente, retornam menor quantidade 

de material formador de liteira em relação a solos mais férteis, como as Terras 

Pretas de Índio. 

Na estação seca, com exceção da PAS, o acúmulo de literia foi 

expressivamente maior que na estação chuvosa, sendo que a FP apresentou 

maior necromassa total de liteira (9,09 Mg ha-1) acumulada sobre o solo, 

enquanto que a PAS apresentou a menor quantidade (0,66 Mg ha-1). Resultados 

semelhantes foram obtidos por Klinge e Rodrigues (1968), Luizão e Schubart 

(1987), Boinskis (1989), Dantas e Phillipeon (1989), Luizão (1989), Morellato e 

Leitão Filho (1995), Rodrigues et al. (2000), Vital et al. (2004) e Ribeiro (2006). 

A ocorrência de maior acúmulo de liteira no período seco é influenciada, 

principalmente, pelo estresse hídrico (César, 1993; Herbohn e Congdon, 1993) 

podendo ser uma resposta da vegetação que, com a queda das folhas, reduziria 

a perda de água por transpiração e à decomposição relativamente mais 
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demorada nesta época do ano. Os ecossistemas de florestas tropicais, via de 

regra, apresentam produção contínua de liteira no decorrer do ano, sendo a 

quantidade produzida nas diferentes épocas dependente da composição 

florística da área (Leitão Filho et al., 1993) e das variações climáticas. 

Alguns autores recomendam uma camada de liteira diversificada que varia de 

1,5 a 6 t ha-1, de matéria seca por ano para garantir uma presença ativa e 

sustentável de organismos decompositores, essenciais para a ciclagem de 

nutrientes e decomposição da matéria orgânica do solo (Vohland e Schroth, 

1999; Lavelle, 1978; Lavelle et al., 2001; Lavelle et al., 2003). Com exceção da 

PAS, nos sistemas manejados pelos pequenos agricultores indígenas da região 

em estudo, a camada de liteira sobre o solo atende as recomendações 

mencionadas, tanto no período chuvoso quanto no seco. 

 

Fracionamento da liteira sobre o solo 

Os resultados mostraram grande influência da estação sobre o fracionamento 

da liteira sobre o solo (Figura 3.1). Durante a estação chuvosa, a PAS (29%) e o 

SAF (19%) foram os sistemas que mais acumularam folhas novas e a RÇ 

acumulou menor quantidade de folhas (4%). A percentagem de folhas 

acumuladas no SAF diferiu significativamente das acumuladas na PAS, e estas 

da RÇ. Entre os sistemas FP, FS, CAP não houve variação, com percentagens 

em torno de 12%. Não foram observadas diferenças significativas na fração 

lenhosa da estação chuvosa, com média de 36% para os sistemas FP, FS, CAP 

e SAF. Porém, foram estatisticamente diferentes da PAS, onde não havia lenha. 

O material em fragmentação foi a fração que mais contribuiu para o acúmulo de 

liteira sobre o solo, com diferença estatística entre a PAS (maior percentual) e 

os demais sistemas, cujos valores estavam em torno de 52%. O maior acúmulo 

de material fragmentado na estação chuvosa, em todos os sistemas, 

provavelmente se deve à umidade que possibilita maior ataque de 

microrganismos na necromassa, iniciando o processo de decomposição e 

mineralização da mesma. De acordo com Luizão e Schubart (1987), é na 

estação chuvosa que ocorre a parte principal do processo de decomposição da 

liteira, já que na estação seca ela é lenta e a produção é maior, provocando 

acúmulo temporário sobre o solo. 
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Na estação seca, a PAS e o SAF continuaram acumulando maior quantidade de 

folhas novas em comparação aos outros sistemas (Figura 3.1). Em termos 

percentuais, a PAS acumulou 96% de folhas novas, sendo estatisticamente 

diferente dos demais sistemas, seguido pelo SAF, com 47%. Nos demais 

sistemas não houve diferença estatística e os valores ficaram em torno de 38%. 

O grande acúmulo de folhas nas PAS, possivelmente deveu à cobertura de 

Brachiaria humidicola, que de acordo com Correa e Correa (1996), produzem 

grande quantidade dessa fração. O elevado acúmulo de folhas em FP, FS, CAP 

e SAF em comparação à estação chuvosa pode ser também decorrência do 

rápido crescimento e renovação foliar de espécies canalizando os 

fotoassimilados em um primeiro momento à produção vegetativa (Martins e 

Rodrigues, 1999; Werneck et al., 2001). 

As folhas representam o compartimento mais importante na maioria dos estudos 

de produção de liteira em florestas tropicais (Barnes et al., 1998). Essa fração 

depende principalmente das espécies, da estrutura do local e da idade das 

árvores (Zimmermann et al., 2002), pois estão em constante produtividade, por 

causa das trocas resultantes de altas taxas fotossintéticas, diferentes fenologias 

entre as espécies locais e pelas respostas mais rápidas às alterações 

ambientais (Malavolta, 1989). Nesse estudo, de todas as frações, as folhas 

foram a parte mais representativa da liteira, especialmente na PAS e no SAF 

(Figura 3.1). A fração lenhosa acumulou praticamente a mesma quantidade em 

todos os sistemas e foi estatisticamente diferente apenas na PAS, onde não 

havia lenha. A quantidade de material em fragmentação foi estatisticamente 

diferente entre a PAS (4%) e os demais sistemas que variaram de 17 a 27%. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Tapia-Coral et al. (2005) quando 

estudaram o fracionamento da liteira de solo na Amazônia Central. 

 

Concentração de nutrientes em cada fração de liteira nas duas estações  

 

Folhas novas 

A liteira acumulada sobre o solo sofre o processo de mineralização, que 

corresponde à decomposição da matéria orgânica, resultando em compostos 

minerais simples, os quais são assimilados pelas plantas, contribuindo para o 
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aumento do nível de fertilidade do solo (Serrão, 1989). Obviamente, esta 

contribuição dependerá da qualidade nutricional da liteira produzida pela 

vegetação e acumulada sobre o solo (o que pode ser avaliado pelo estoque total 

de nutrientes na camada de liteira), bem como das taxas de decomposição da 

liteira em épocas diferentes. Existem poucos estudos que enfocam a 

concentração de nutrientes em liteira de solo. A grande maioria dos estudos de 

liteira se refere à liteira de coletores. Os teores nutricionais das folhas novas das 

estações chuvosa e seca estão representados na Tabela 3.3 Os valores 

representam a média da fração folhas novas de cada sistema, nas duas 

estações. 

De modo geral, os teores de Al, N, K, Ca, Mg e micronutrientes foram 

estatisticamente maiores (p<0,05) na estação chuvosa, em todos os sistemas. O 

menor teor de Al foi encontrado nas folhas da FP (3,6 g kg-1), correspondendo a 

50% do valor encontrado na PAS. Teores elevados de Al em folhas novas, 

nestes sistemas, podem refletir os valores elevados nos solos (Tabela 3.1), 

considerando-se, também, que as gramíneas presentes na área de pastagem 

estariam acumulando Al. Nas duas estações, os menores teores de N foram 

encontrados nas folhas das PAS e foram significativamente menores (p<0,05) 

que nos demais sistemas que não diferiram entre si. Com relação ao Mg, no 

período de chuvas, o teor na PAS (1,6 g kg-1) também se diferenciou 

estatisticamente de todos os sistemas e correspondeu a 50% do encontrado nas 

folhas do SAF (3,3 g kg-1). O P teve comportamento inverso aos demais 

nutrientes, ou seja, maiores teores foram determinados na estação seca, mas 

não diferiram entre sistemas, em cada estação. Entre os micronutrientes, 

apenas o teor de Fe na PAS apresentou diferença significativa em relação aos 

demais sistemas.  

Outros autores também encontraram maior concentração de nutrientes na 

fração folhas novas, como Luizão (1995) em liteira sobre solo de floresta de 

terra firme em Manaus - AM; Tapia-Coral (2005), sob florestas em Jenaro 

Herrera - PERU, Costa et al. (1998), em reflorestamento em Porto Trombetas - 

PA, Gama-Rodrigues et al. (1999) e Garay et al. (2003) em plantios florestais 

com leguminosas na Bahia. 
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Material lenhoso 

De uma maneira geral, os teores de nutrientes encontrados na fração lenhosa 

não se diferenciaram muito dos teores encontrados nas folhas, tanto na estação 

seca quanto na estação chuvosa (Tabela 3.4). Os valores representam a média 

da fração lenhosa em cada sistema, nas estações seca e chuvosa. 

Na fração lenhosa, em termos gerais, os teores dos elementos analisados 

diferiram entre estações, porém, entre sistemas, somente em alguns. Os teores 

de Al e de P não diferiram entre sistemas. Diferença significativa foi observada 

para o N apenas com relação à PAS, com maior concentração, durante a 

estação chuvosa, e praticamente nula, na estação seca. O teor de K foi 

significativamente superior na PAS e no SAF, na estação chuvosa, e na RÇ, na 

seca. Com relação a PAS e a RÇ os maiores valores obtidos nessa fração 

podem estar relacionados com a alta concentração de K encontrada nos solos 

desses sistemas (Tabela 3.1). Segundo Tomé Jr. (1997), podem ocorrer altos 

teores de K em solos ácidos que estão sob pastagem há muitos anos devido as 

gramíneas apresentarem grande capacidade em extrair K dos solos. Por outro 

lado, os maiores teores desse nutriente nas áreas de roças podem estar 

relacionado com as cinzas ricas em K provenientes da queima da vegetação 

(Alfaia et al., 2007). Wandelli et al. (2002) demonstraram que o K é um dos 

nutrientes mais exportados pelas espécies amazônicas em consórcios 

agroflorestais da Amazônia Central. 

O teor de Ca, em PAS, diferiu estatisticamente (p<0,05) dos demais sistemas, 

sendo que, na estação chuvosa, ele correspondeu a 28% do valor detectado na 

FP e a 36% no SAF; na seca, essa diferença foi significativa, porém em menor 

escala, com 55% do valor encontrado no SAF. O Mg em PAS seguiu a mesma 

tendência do Ca, ou seja, nas chuvas foi estatisticamente menor, e na seca, 

maior, em torno de 37%, em relação ao SAF. Apenas os teores de Mn, na 

estação chuvosa, e Fe, na seca, se diferenciaram em relação aos demais no 

sistema PAS.  

 

Material em fragmentação 

Na fração do material fragmentado apenas os teores de Al na FP e na FS 

diferiram entre estações (Tabela 3.5). Na estação seca houve diferença 
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significativa entre os valores de Al da CAP (7,8 g kg-1), da FP (4,2 g kg-1) e da 

PAS (0,0 g kg-1). Não foi observada diferença entre os teores de P, K, Ca, Mg e 

Zn, entre estações e entre sistemas. Para o N, verificou-se diferença estatística 

(p<0,05) entre a PAS e os outros sistemas. Entre os micronutrientes, os teores 

de Fe (5248 mg kg-1) e de Mn (878 mg kg-1) na fração fragmentada da CAP 

diferiram dos demais. 

Quando as três frações são comparadas, na estação chuvosa nota-se, de modo 

geral, que as folhas são mais ricas em nutrientes do que as outras frações e que 

as concentrações vão diminuindo das folhas para a fração lenhosa e o material 

em decomposição. Resultados contrários a esses foram obtidos por Lugo et al. 

(1990), em povoamentos florestais em Porto Rico, quando avaliaram a liteira 

acumulada sobre o solo. Os autores verificaram que os teores de nutrientes 

aumentavam do material recém-depositado para o material em estádio 

avançado de decomposição. No presente estudo os aumentos de nutrientes no 

material em fragmentação só foram verificados para o Al, P e micronutrientes, 

os quais sofreram acréscimo, provavelmente pela contaminação dessa fração 

com resíduos do próprio solo. Deve-se considerar, também, a ação da fauna do 

solo que acumula, através dos depósitos de coprólitos, esses constituintes 

minerais na liteira do solo, elevando o conteúdo de Al, de Fe e de Zn nessa 

fração (Camargo et al., 1980). 

Ao contrário do trabalho realizado por Tapia-Coral et al. (2005) que concluiu que 

na estação seca as frações de liteira concentram mais nutrientes, pelos 

resultados aqui obtidos, apesar da estação seca acumular uma quantidade 

maior de liteira em todas as frações, a maior concentração de nutrientes está na 

liteira da estação chuvosa, para a maioria das frações. Provavelmente na 

estação chuvosa houve queda de folhas e galhos antes da senescência, sem 

que a vegetação tivesse tempo suficiente para translocar os nutrientes para 

outros compartimentos, liberando essas frações com teores mais elevados 

(Malavolta et al.,1997). A diferença na concentração de nutrientes durante a 

mudança de estação foi mais intensa na fração folhas novas do que na fração 

lenhosa e pouca diferença estatística foi observada no material em 

decomposição.  
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Estoque total de nutrientes na camada de liteira sobre o solo 

O estoque total de nutrientes foi determinado pelo produto da necromassa de 

liteira depositada sobre o solo pela concentração de cada nutriente, em cada 

uma das estações de coleta (Tabela 3.6). A melhor qualidade nutricional da 

liteira produzida pelos SAF e o seu papel na quantidade de nutrientes que 

entram para o solo dos sistemas agroflorestais, pode ser visto claramente nesse 

estudo. O SAF é o sistema que estoca quantidades mais elevadas de N, P, K, 

Ca e Mg, nas duas estações, sugerindo que a prática de manejo utilizada pela 

população indígena é essencial para que os sistemas agroflorestais da região 

possam atingir mais cedo equilíbrio na ciclagem de nutrientes e, assim 

desenvolver maior biomassa e produtividade econômica. Comparado aos 

resultados de outros estudos (Tapia-Coral et al., 2005; Tapia-Coral et al., 2004; 

Dresch, 2003; Costa et al., 2002; Warren e Zou, 2002; Teixeira et al., 2001), os 

estoques de nutrientes da camada de liteira obtidos neste trabalho foram 

maiores em todos os sistemas, provavelmente, por estarem em solos mais ricos 

em macronutrientes, reforçando a hipótese de que solos mais férteis acumulam 

liteira de melhor qualidade química. 

 

Análise de componentes principais – ACP 

Dependendo das características das frações da liteira formada em cada sistema 

de uso do solo, há diferenças na concentração e disponibilidade de nutrientes 

no solo, ou seja, liteira mais rica em nutrientes libera mais nutrientes para o solo 

(Correia e Andrade, 1999).  Também ocorre que solos mais férteis produzem 

liteira de melhor qualidade nutricional (Ribeiro, 2006). Para testar essas 

afirmativas efetuou-se a ACP correlacionando a quantidade de nutrientes 

estocados na fração folhas novas com a quantidade de nutrientes na camada de 

0-10 cm de solo, para todos os sistemas, simultaneamente, separados por 

estação. 
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Fertilidade dos solos 

 

O gráfico do círculo de correlações em um plano fatorial (fertilidade dos solos) e 

o plano fatorial com os sistemas agroflorestais e outras diferentes coberturas 

vegetais estão distribuídos nos dois primeiros fatores (Figuras 3.2 a, b). 

A Figura 3.2 (a) mostra a distribuição da variação dos nutrientes dos solos em 

um plano fatorial onde os dois primeiros fatores F1 (43%) e F2 (31%) explicam 

74% da correlação entre a fertilidade dos solos nas coberturas vegetais. A 

Figura 3.2 (b) mostra a separação dos sistemas em relação a essa fertilidade. O 

SAF e a PAS se separam da RÇ, CAP, FS e FP ao longo de F1 em função dos 

valores de pH, relação C/N e teores de N, P, K e C. A maior distância entre o 

ponto de origem do gráfico na PAS em relação ao SAF, indica que a 

variabilidade dos dados na PAS se intensifica mais do que no SAF em função 

dessas variáveis de solo o que está de acordo com os dados da Tabela 3.1. No 

segundo eixo, F2, a FP se distancia do ponto de origem do gráfico se 

correlacionando com os altos valores de Al e se aproxima, em termos de outros 

atributos da fertilidade, com a FS. A CAP se aproxima da RÇ em relação aos 

teores de Ca e Mg e se separam dos demais sistemas. A matriz de correlação 

entre os nutrientes do solo na camada de 0-10 cm com os sistemas 

agroflorestais e em outras coberturas vegetais gerado pela ACP está 

apresentada na Figura III.3. Pelos dados da matriz de correlação observa-se 

uma alta correlação entre Ca e Mg; entre N e C; C e N com a relação C/N e 

entre P com C e N, mostrando que o teor de P está intimamente interligado à 

matéria orgânica contida nesses solos. 

Correlação entre os nutrientes do solo e os nutrientes das folhas novas - 
estação chuvosa 

 

Com a entrada de água no sistema durante a estação chuvosa observam-se 

algumas mudanças como o aumento na concentração de nutrientes nas folhas 

novas (Tabela 3.3) e na dinâmica dos nutrientes correlacionados com a 

fertilidade do solo nessa estação, Figuras 3.4 (a, b). Os SAF se situam agora 

entre a FP e FS ao longo do eixo principal correlacionados com a CAP e a RÇ. 

Essa separação é explicada pelo F1, com 43% das variabilidades. Por outro 

lado, o F2 detém 24% dos casos somando 67% do total das variabilidades e 
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separam a FP e FS dos outros sistemas, correlacionando os teores de P do solo 

com os teores de P*, Ca* e Fe* da fração folhas novas. A maior parte dos 

nutrientes dessa fração está correlacionada aos SAF, CAP e a RÇ que se 

correlacionam ainda com os teores de Ca e Mg do solo. A PAS permanece 

separada dos demais sistemas se correlacionando apenas com os valores de 

Al* da fração folhas novas. A matriz de correlação (Figura 3.5) mostra que com 

exceção do N e Al do solo, existe uma alta correlação positiva entre a fertilidade 

dos solos e os teores de nutrientes na fração folhas novas para essa estação, 

principalmente para os teores de Ca e Mg do solo e os teores de K* das folhas e 

entre o Ca do solo e o Mg* das folhas. Nessa estação, para a fração folhas 

novas, foi observado o maior número de correlações. 

Correlação entre os nutrientes do solo e os nutrientes das folhas novas - 
estação seca 

Na estação seca 65% dos principais fatores explicam as variações que ocorrem 

entre os nutrientes da fração folhas novas e a fertilidade dos solos nos 

diferentes sistemas (Figuras 3.6 a, b). Os sistemas voltaram às mesmas 

posições que se encontravam antes da entrada de nutrientes via fração folhas 

novas da Figura 3.2. Com a perda de umidade nota-se que os nutrientes dessa 

fração se distribuem em todos os sistemas. O eixo principal, F1, explica 37% 

dessas variações e separa os macronutrientes dos micronutrientes da fração 

folhas novas que se concentram na FP, FS, CAP e na RÇ. O segundo fator, F2, 

explica 28% das variabilidades e separa a FP, FS e a PAS dos outros sistemas 

e se relacionam com os teores de N, P e K dos solos juntamente com os teores 

de Ca*, Mg* e micronutrientes da fração folhas novas. Observa-se que o P* 

contido nas folhas novas se correlaciona ao SAF que são os sistemas mais ricos 

em P de solos (Tabela 3.1) e possui alta correlação com o teor de matéria 

orgânica, como mostra a matriz de correlação para a fertilidade dos solos 

(Figura 3.3) e a matriz de correlação folhas novas na estação seca. (Figura 3.6). 

No SAF também aparece os valores de Al*, porém nesses solos ocorre a menor 

concentração de Al. Talvez, esse sistema possua alguma espécie que esteja 

acumulando esse elemento. A Figura 3.6 também mostra quatro correlações 

altas e positivas entre o Mg* e o Mn* das folhas, N e C do solo, C e C/N do solo 

e Ca e Mg do solo e uma relação muito alta e negativa entre o teor de N do solo 

e N*das folhas e o teor de Ca* da folha com a relação C/N do solo. 
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Apesar da queda de umidade do solo na estação seca quando comparada a 

estação chuvosa, as folhas novas com uma boa qualidade nutricional começam 

a sofrer ataques de organismos do solo culminando em liberação de nutrientes 

para o meio com conseqüentes interações via folhas novas-solo, apesar das 

correlações ocorrerem em número menor do que na estação chuvosa (Moreira e 

Siqueira, 2002). 
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Figura 3.1: Fracionamento da liteira nas estações chuvosa e seca 
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Figura 3.2: a) Círculo de correlações dos atributos químicos dos solos (pH, Al, C, N, C/N, P, K, 
Ca e Mg); b) ACP dos sistemas: Floresta Primária(FP), Floresta Secundária Antiga (FS), 
Floresta Secundária Jovem  (CAP), Sistema Agroflorestal (SAF), Roças (RÇ) e Pastagem 
(PAS), correlacionados aos atributos químicos do solo. 

pH

pH 1000 Al

Al -748 1000 Ca

Ca 134 -492 1000 Mg

Mg -385 20 816 1000 C

C 353 -285 -373 -564 1000 N

N 265 -139 -443 -588 984 1000 C/N

C/N 669 -615 -242 -617 901 828 1000 P

P -261 4 -299 -196 774 773 524 1000 K

K 388 112 -133 -58 91 80 104 -246 1000
 

Figura 3.3: Matriz de correlação para a fertilidade do solo na camada de 0-10 cm nos sistemas 
agroflorestais e em outras coberturas vegetais. 
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Figura3.4: a- Círculo de correlações dos atributos químicos dos solos (pH, Al, C, N, C/N, P, K, 
Ca e Mg) e nutrientes da fração folhas novas (N*, P*, K*, Ca*, Mg*, Fe*, Zn* e Mn*), na estação 
chuvosa. 14 b- ACP dos sistemas: Floresta Primária (FP), Floresta Secundária Antiga (FS), 
Floresta Secundária Jovem(CAP), Sistema Agroflorestal (SAF), Roças (RÇ) e Pastagem (PAS), 
correlacionados aos atributos químicos do solo e aos teores de nutrientes da fração folhas 
novas, na estação chuvosa. 

 
 
 
 

Al*

Al* 1000 N*

N* -837 1000 P*

P* -770 876 1000 K*

K* -595 792 827 1000 Ca*

Ca* -663 731 845 802 1000 Mg*

Mg* -663 880 667 821 743 1000 Fe*

Fe* 28 -51 -202 53 330 360 1000 Mn*

Mn* -505 710 599 594 167 487 -608 1000 Zn*

Zn* -168 371 502 851 656 568 261 223 1000 pH 

Ph 526 458 -413 0 -497 -316 -241 129 309 1000 Al

Al -172 -76 157 -393 92 -397 -227 -309 -544 -681 1000 N

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 C

C 593 -541 -829 -417 -671 -204 330 -260 -148 580 -657 0 1000 C/N

C/N 615 -364 -620 -217 -664 -132 -20 118 -21 722 -766 0 876 1000 Ca

Ca -628 756 607 872 505 812 1 738 658 173 -620 0 -89 76 1000 Mg

Mg -706 765 695 897 575 762 -66 728 671 133 -491 0 -240 -83 980 1000 P

P -546 370 133 2 397 465 636 -250 -217 -782 259 0 -104 -434 46 31 1000 K

K 126 -96 -197 -234 -676 -336 -813 590 -399 478 -171 0 231 501 81 53 -548 1000  

Figura 3.5: Matriz de correlação entre os teores de nutrientes da fração folhas novas e 
nutrientes do solo na estação chuvosa. 
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Figura 3.6: a- Círculo de correlações dos atributos químicos dos solos (pH, Al, C, N, 
C/N, P, K, Ca e Mg) e nutrientes da fração folhas novas (N*, P*, K*, Ca*, Mg*, Fe*, Zn* 
e Mn*), na estação seca. 3.6 b: ACP dos sistemas: Floresta Primária (FP), Floresta 
Secundária Antiga (FS), Floresta Secundária Jovem (CAP), Sistema Agroflorestal 
(SAF), Roças (RÇ) e Pastagem (PAS), correlacionados aos atributos químicos do solo 
e aos teores de nutrientes da fração folhas novas, na estação seca.  

 

 

Al*

Al* 1000 N*

N* 368 1000 P*

P* 583 151 1000 K*

K* 738 352 494 1000 Ca*

Ca* 0 297 -628 -36 1000 Mg*

Mg* 172 -484 363 -362 -462 1000 Fe*

Fe* -139 -825 52 -283 -721 485 1000 Mn*

Mn* 351 -499 323 -199 -465 957 535 1000 Zn*

Zn* 34 -360 -581 243 412 -288 138 -69 1000 pH

pH -221 -307 371 217 -555 -228 449 -280 -154 1000 Al

Al -385 -175 -875 -611 577 60 -40 96 458 -707 1000 N

N -29 -849 395 -57 -611 638 793 632 28 489 -308 1000 C

C 140 -563 716 88 -797 604 662 557 -317 607 -632 906 1000 C/N

C/N 104 -262 757 79 -907 368 559 285 -576 739 -776 648 886 1000 Ca

Ca 219 732 460 577 172 -546 -711 -625 -403 254 -644 -431 -119 109 1000 Mg

Mg 157 738 285 582 346 -674 -783 -730 -239 186 -510 -529 -279 -73 978 1000 P

P 357 171 134 69 447 439 -484 433 -17 -741 246 -90 -136 -413 33 40 1000 K

K -844 -272 -153 -670 -214 -41 297 -264 -456 513 -37 169 200 390 -54 -98 -566 1000  

Figura 3.7: Matriz de correlação entre os teores de nutrientes da fração folhas novas e 
nutrientes do solo na estação seca. 
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Tabela 3.1: Características químicas dos solos, na camada de 0-10 cm de 
profundidade, nos sistemas de uso do solo avaliados, no Alto Solimões – AM 

Sistemas pH  
Al

+3
 C N C/N P K

+1
 Ca

+2
 Mg

+2
 

cmolc dm
-3

  dag dm
-3

 

 

  mg dm
-3

  cmolc dm
-3

  

FP 

(n=20) 
4,28b 4,46a 2,02b 0,18ns 11,0b 8,14 a 0,24b 3,95c 1,39ab 

FS 

(n=15) 
4,48ab 2,97ab 2,24ab 0,18ns 12,2ab 4,65c 0,20b 4,79c 1,41ab 

CAP 

(n=18) 
4,82a 2,10b 2,33ab 0,19ns 12,1ab 3,96b 0,23b 7,47a 2,14ª 

SAF 

(n=14) 
4,53ab 1,96b 2,60ab 0,20ns 12,6ab 9,18 a 0,20b 6,97a 1,82ab 

RÇ 

(n=21) 
4,73a 2,48b 2,30ab 0,18ns 12,6ab 3,72b 0,40a 7,41a 1,99ab 

PAS 

(n=13) 
4,80a 2,84ab 2,73a 0,22ns 13,0a 3,71b 0,34ab 2,51b 0,85b 

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem estatisticamente pelo teste 
Tukey a 5%; ns: não significativo. Floresta primária (FP), Floresta secundária antiga (FS), 
Floresta Secundária Jovem (CAP), Sistemas Agroflorestais (SAF), Roça (RÇ) e Pastagem 
(PAS). 

 

 

 

 

Tabela 3.2: Quantidade de necromassa na camada de liteira sobre o solo nos 
sistemas avaliados, nas duas estações 

Sistema Estação 

 Chuvosa Seca 

  Mg ha
-1

  
Floresta Primária 1,56 B b 9,09 A a 
Floresta Secundária 1,78 B b 7,37 A b 
Capoeira 1,60 B b 6,94 A b 
Sistema Agroflorestal 2,18 B a 6,74 A b 
Roça 1,84 B b 7,61 A b 
Pastagem 1,13 B c 0,66 A c 
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Tabela 3.3: Teores de elementos minerais das folhas novas da liteira do solo, 
nas duas estações avaliadas 

Estação chuvosa 

Sistemas Al
+3

 N P K
+1

 Ca
+2

 Mg
+2

 Fe Mn Zn 

  g kg
-1-

  mg kg
-1
  

FP 3,6A 16,1Aa 0,35B 3,8A 23,6A 2,4Aa 2970A 1056A 110 

FS 5,7A 16,4Aa 0,37B 4,3A 23,7A 2,8Aa 3037A 1324A 160A 

CAP 4,6A 15,6 a 0,36B 4,8A 24,2A 2,9Aa 3170A 1334A 205A 

SAF 4,2A 17,1Aa 0,32B 4,2 23,1A 3,3Aa 3721A 1269A 143 

RÇ 4,1A 17,6Aa 0,36B 4,3A 21,4A 2,7Aa 3030A 2206A 130A 

PAS 7,2A 10,1b 0,08B 3,1 18,8A 1,6Ab 2975b 757 104 

Estação seca 

FP 0,2B 12,3Ba 0,7 a 2,7B 13,5B 1,9Bab 185Bb 711B 89 

FS 0,6B 14,4Ba 0,9 a 3,0B 10,9B 1,9Bab 615Bb 775B 72B 

CAP 0,4B 12,9a 0,9 a 3,3B 12,1B 1,4Bb 357Bb 470B 91B 

SAF 0,6B 13,4Ba 1,1 a 3,1 11,3B 2,3Ba 265Bb 914B 54 

RÇ 0,1B 14,4Ba 0,9 a 2,7B 11,6B 1,7Bab 254Bb 496B 43B 

PAS 0,2B 8,2b 0,9 a 2,7 10,3B 2,3Ba 1467a 930B 75 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, entre estações, e minúsculas, entre 
sistemas da mesma estação, não diferem estatisticamente pelo teste Tukey a 5%.  

 

Tabela 3.4: Teores de nutrientes da fração lenhosa da liteira do solo, nas duas 
estações avaliadas 

ESTAÇÃO CHUVOSA 

SISTEMAS Al
+3

 N P K
+1

 Ca
+2

 Mg
+2

 Fe Mn Zn 

 ----------------------g kg
-1
--------------- -------------------mg kg

-1
---------- 

FP  1,9A 12,1Ab 0,28A 2,8Ab 25,6Aa 1,9Aa 1886A 846Ab 119 a 

FS  3,1A 13,7Ab 0,24 3,9Ab 24,4Aa 2,4Aa 2378A 969Ab 142 a 

CAP  3,1A 11,2Ab 0,24 3,5b 24,8Aa 2,1Aa 2475 743Ab 171 a 

SAF  3,1A 13,9Ab 0,31A 4,6Aa 20,1Aa 2,3Aa 2217 683Ab 122 a 

RÇ  2,1A 11,2Ab 0,23 3,2b 21,1Aa 2,1Aa 1780 1048Ab 118 a 

PAS  2,2A 16,1Aa 0,28 4,7 a 7,2b 1,5b 4264 2268Aa 126 

ESTAÇÃO SECA 

FP  0,1B 9,1Ba 0,15B 1,7Bb 15,8Ba 1,3Bb 803Bb 139B 336B 

FS  0,2B 9,3Ba 0,25 2,5Bab 13,9Ba 1,4Bb 1434Bab 279B 458B 

CAP  0,2B 8,9Ba 0,17 2,9ab 16,1Ba 1,5Bb 2166a 205B 457B 

SAF  0,1B 9,1Ba 0,19B 2,8Bab 16,7Ba 1,6Bb 1035ab 301B 482B 

RÇ  0,6B 9,7Ba 0,18 4,7 a 12,6Ba 1,5Bb 1778ab 238B 317B 

PAS  0B 0Bb 0,18 3,9ab 9,2b 2,2a 2442a 256B 107 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, entre estações, e minúsculas, entre sistemas da 
mesma estação, não diferem estatisticamente pelo teste Tukey a 5%. 
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Tabela 3.5: Teores de nutrientes da fração em decomposição da liteira do solo 
nas duas estações avaliadas 

ESTAÇÃO CHUVOSA 

SISTEMAS Al
+3

 N P K
+1

 Ca
+2

 Mg
+2

 Fe Mn Zn 

 -----------------------------------g kg
-1
---------------------------- ----------------mg kg

-1
------------- 

FP 11,5A 13,4 0,6 4,1A 17,3 1,8 5808 1145 125 

FS 13,9A 14,1 1,3 2,1 15,5 2,2 5037 1455 183 

CAP 9,6 13,1 1,1 2,4 16,4 2,2 4873 1440 215 

SAF 9,6 16,3 1,4 2,5 12,4 1,6 3840 1093 158 

RÇ 9,8 14,4 1,1 1,8 15,2 1,8 5358 1810 150 

PAS 11,7 15,9ª 0,9 1,6 13,8 1,7 4878 1138 178 

ESTAÇÃO SECA 

FP 4,2Bc 14,1 a 1,1 2,5B 15,8 2,1 2978b 904b 94,3 

FS 6,5Bac 14,6 a 1,2 2,3 15,4 2,2 4473a 1167 131 

CAP 7,8a 13,5 a 1,1 3,4 14,3 2,2 5248a 878b 151 

SAF 4,3c 14,5 a 1,2 3,1 14,8 2,4 3387b 1629a 100 

RÇ 7,7a 15,1 a 1,1 2,4 13,5 1,9 4466a 1394a 139 

PAS 0Bb 9,1Bb 1,1 1,7 13,3 1,9 3153b 1338a 91 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, entre estações, e minúsculas, entre sistemas da 
mesma estação, não diferem estatisticamente pelo teste Tukey a 5%. 

 

Tabela 3.6: Estoques totais de nutrientes na necromassa de liteira de solo 
coletada em duas estações 
  

Sistemas N P K+1 Ca+2 Mg+2 
Kg ha-1 

Estação Chuvosa 

FP 217 NSb 5,90Bb 54,2NS 35,7 Ans 3,20NSb 
FS 264b 10,20 a 63,5 38,8 A 4,40 a 

CAP 213b 7,90B 59,4 35,9 A 3,88 b 
SAF 344 Aa 10,70 a 88,4 44,1 A 5,79 a 
RÇ 266b 8,70Bb 61,2 36,7 A 4,18 a 

PAS 117 Ac 1,30Bc 34,2 20,9 A 1,81 c 

Estação Seca   

FP 179a 9,00Ab 35,2 b 23,3 Bns 2,66 b 
FS 224a 13,20b 46,9 b 23,5B 3,20 a 

CAP 212a 10,80 b 50,7 b 22,6B 2,61 b 
SAF 260Ba 17,20 a 65,1 a 30,1B 4,49 a 
RÇ 235a 12,30Ab 62,8 a 22,8B 3,07 a 

PAS 25 Bb 10,20Ab 29,9 b 11,7B 2,57 b 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, entre estações, e 
minúsculas, entre sistemas, na mesma estação, não diferem 
estatisticamente pelo teste Tukey a 5%. NS: não significativo entre 
estações; ns: não significativo entre sistemas na mesma estação. 
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CONCLUSÃO 

 

1) Na estação chuvosa os sistemas agroflorestais foram os sistemas que 

acumularam quantidade mais elevada de liteira no solo, e, na estação 

seca, a floresta primária. 

2)  Quantidade mais elevada de liteira total acumulada no solo ocorreu 

durante a estação seca em todos os sistemas estudados.  

3) Os sistemas agroflorestais foram os sistemas que estocaram quantidade 

mais elevada de N, P, K, Ca e Mg na liteira acumulada sobre o solo, nas 

duas estações, enquanto que as pastagens foram os sistemas que 

menos estocaram nutrientes na camada de liteira acumulada sobre o 

solo.  

4) O estoque total de nutrientes na necromassa da liteira acumulada no solo 

foi maior na estação chuvosa. Existe uma correlação alta e positiva entre 

a concentração de nutrientes da liteira acumulada sobre o solo com a 

fertilidade dos solos, na camada de 0-10 cm, e esta correlação é mais 

pronunciada nos SAF, principalmente na estação chuvosa.  

5) Os sistemas agroflorestais manejados pela população indígena da região 

se mostraram com alta eficiência na ciclagem de nutrientes através da 

quantidade e qualidade da liteira de solo produzida, melhorando a 

fertilidade do solo sob esses sistemas. 
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ARTIGO IV 

 

ALTERAÇÕES NOS TEORES DE CARBONO MICROBIANO E N-MINERAL 
EM SOLOS SOB DIFERENTES COBERTURAS VEGETAIS EM 
COMUNIDADES INDÍGENAS NO ALTO SOLIMÕES, AMAZONAS 

 

RESUMO 

 

Estima-se que os solos da floresta tropical amazônica abrigam elevada 

biodiversidade microbiana, visto que suportam, por meio da ciclagem de 

nutrientes da liteira, um dos ecossistemas mais exuberantes do planeta. 

Entretanto, as ações de corte e queima realizada pela agricultura tradicional, 

induzem mudanças locais nos ciclos biogeoquímicos, principalmente do carbono 

e nitrogênio. Essas mudanças se manifestam na predominância das formas do 

N mineral e variações no teor de carbono microbiano. Para avaliar a extensão 

do impacto da agricultura itinerante sobre a comunidade microbiana, foram 

examinadas amostras de solo da camada superficial (0-5 cm) em floresta 

primária (FP), floresta secundária antiga (FS), floresta secundária jovem (CAP), 

sistema agroflorestal (SAF), Roça (RÇ) e pastagem (PAS) em comunidades 

indígenas no Alto Solimões, Amazonas. Foram avaliados: pH e Al trocável, 

teores de C e N totais, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn e Mn disponíveis e os teores de 

carbono microbiano (C-BIO) e de N-mineral nas formas de nitrato (NO3
-) e 

amônio (NH4
+) nos solos, durante as estações chuvosa (maio) e seca (outubro) 

de 2007. Os solos foram considerados de boa fertilidade com teores de P, K, Ca 

e Mg acima dos teores comumente encontrados para solos da Amazônia. Os 

resultados indicaram que o teor de C-BIO não sofreu variações significativas 

(p<0,05) nos sistemas estudados na estação chuvosa. Porém, com a mudança 

de estação, os sistemas tiveram redução em torno de 60% no teor de C-BIO, 

indicando a influência sazonal na microbiota do solo, com exceção dos solos 

sob SAF, que mantiveram praticamente a mesma concentração de C-BIO nas 

duas estações. Nas duas estações, o NH4
+ foi a forma de N-mineral 

predominante, em todos os sistemas estudados. A concentração de NO3
- foi 

maior no solo da RÇ, nas duas estações, e a menor, na PAS. O maior teor de 

NH4
+ foi encontrado em SAF, na estação chuvosa, e na RÇ, na estação seca. O 
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tipo de manejo adotado pelos produtores indígenas da região nos sistemas agro 

florestais (SAF) propiciou menores alterações nos teores P, K e Mg, de C 

microbiano e N-mineral, independente do teor de umidade do solo, refletindo na 

dinâmica da microbiota e influenciando positivamente os parâmetros biológicos 

de qualidade do solo. 

 

Palavras-chave: Agricultura tradicional; Amazônia brasileira; Floresta tropical; 

Uso da terra, Sistemas agroflorestais  
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ABSTRACT 

 
The soils of the Amazon tropical forest supposedly shelter high microbial 

biodiversity, because they support, through the cycling of the litter layer, one of 

the most exuberant ecosystems of the planet. However, the actions 

anthropicals and slash burns by the itinerant agriculture, induce changes in the 

cycles biogeochemistry, mainly of the carbon and nitrogen. This changes show 

in the predominance of variations forms in mineral N and contend of microbial 

carbon. To evaluate the extension of the impact on the microbial community, 

samples of soil of the superficial layer were examined (0-5 cm) in primary forest 

(FP), old secondary forest (FS), young secondary forest (CAP), agroflorestry 

systems (SAF), tradicional cropping (RÇ) and pasture the indigenous 

communities in Alto Solimões, Amazonas. Were evaluated: pH and 

exchangeable Al, values of C and total N, P, K, Ca, Mg, Zn and Mn values of 

microbial carbon (C-BIO) and of N-mineral in the forms of nitrate (NO3 
-) and 

ammonium (NH4
+) in the soils, during the rainy season (May) and it dry season 

(October) of 2007. The soils were considered of good fertility with value of P, K, 

Ca and Mg above the values commonly found for soils of the Amazonian. The 

results indicated that the value of C-BIO didn't suffer significant variations (p 

<0,05) in the systems studied in the rainy season. However, with the season 

change, the systems had reduction around 60% in the value of C-BIO, 

indicating the seasonal influence in the microbiota of the soil, except for the 

soils under SAF, that maintained the same concentration of C-BIO practically in 

the two seasons. In the two seasons, NH4
+ was the form of predominant N-

mineral, in all the studied systems. The concentration of NO3 
- it was greater in 

the soil of RÇ, in the two seasons, and the smallest. The greater  value of NH4
+ 

was found in SAF, in the rainy season, and in RÇ, in the dry season. The 

manegement type adopted by the producers tradicional in the regions the 

agroflorestry systems (SAF) provided smaller alterations in the value P, K and 

Mg, of microbial C and N-mineral, independent of the value of humidity of the 

soil, contemplating in the dynamics of the microbiota and influencing the 

biological parameters of quality of the soil positively. 

 

Keyword-: Traditional agriculture; Brazilian Amazon; Tropical forest. 
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INTRODUÇÃO 

 

Estima-se que os solos da floresta tropical amazônica abrigam uma elevada 

biodiversidade microbiana, visto que suportam, por meio da ciclagem de 

nutrientes, um dos ecossistemas mais exuberantes do planeta (Moreira et al., 

2005). Entretanto, as ações antrópicas de corte e queima induzem em 

mudanças profundas nos ciclos biogeoquímicos, principalmente do nitrogênio 

(N) que se manifestam na predominância das formas do N mineral do solo (Feigl 

et al., 1995; Alfaia et al., 2004). 

Para o monitoramento da qualidade do solo, principalmente dos sistemas 

agroflorestais, seria necessário uma combinação de atributos que sirvam de 

base para o estudo da sustentabilidade desses sistemas de uso do solo, como 

vem sendo praticado pelas populações indígenas e pequenos produtores da 

Amazônia. Nesse sentido, a qualidade do solo constitui-se o mais importante elo 

entre as práticas agrícolas e a agricultura sustentável (Santana et al., 1998).  

A matéria orgânica é o atributo que melhor representa a qualidade do solo, pois 

tem influência sobre vários fatores do solo: biota, disponibilidade de nutrientes, 

estrutura do solo, erosão e disponibilidade de água (Swift e Woomer, 1993).  

A biomassa microbiana é um compartimento da matéria orgânica do solo que 

representa proporcionalmente a menor fração do C orgânico do solo e constitui 

uma parte significativa e potencialmente mineralizável do N que estará 

disponível para as plantas. Esta apresenta rápida ciclagem de nutrientes, 

responde intensamente às flutuações sazonais de umidade e temperatura, do 

cultivo e do manejo de resíduos (Tótola e Chaer, 2002; Gama-Rodrigues et al., 

2005). Desta maneira, é possível utilizar a estimativa do C microbiano como um 

indicador biológico dos níveis da matéria orgânica do solo, ou como índice da 

qualidade do solo (Moreira e Siqueira, 2002).  

A biomassa microbiana contém em média de 2 a 5% do C orgânico do solo 

(Jenkinson e Ladd, 1981) e de 1 a 5% do N total do solo (Smith e Paul, 1990); 

representa o compartimento ativo da matéria orgânica do solo no qual a 

ciclagem de C orgânico é mais rápida e sua estimativa tem sido utilizada em 

estudos dos fluxos de C e N, ciclagem de nutrientes e produtividade das plantas 

em vários ecossistemas (Salamanca e Bahia Filho, 2002; Dinesh et al., 2003; 

Gama-Rodrigues et al., 2005; Cenciani, 2007). A quantificação do C da 
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biomassa microbiana, além de estimar a biomassa viva presente no solo em um 

determinado tempo, possibilita a associação da quantidade de nutrientes 

imobilizados com a fertilidade e o potencial de produtividade do solo.  

Do mesmo modo que o C, o N é um elemento relevante nos estudos de matéria 

orgânica do solo, sendo um dos nutrientes com dinâmica mais pronunciada no 

sistema. Sua maior parte está na fração orgânica (mais de 90%), que representa 

um grande reservatório das formas mais prontamente disponíveis, como a 

nítrica e a amoniacal. Estas formas minerais, apesar de responderem por 

pequena parcela do N total, são de extrema importância do ponto de vista 

nutricional, já que são elas as absorvidas pelos vegetais e microrganismos 

(Stevenson, 1986). 

O objetivo desse trabalho foi verificar alterações nos teores de carbono 

microbiano e N mineral nas formas nítrica (N-NO3
-) e amoniacal (N-NH4

+) em 

solos sob diferentes coberturas vegetais, durante o período chuvoso e seco, em 

áreas manejadas por comunidades indígenas no Alto Solimões, Amazonas. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para avaliação da fertilidade do solo, amostras foram coletadas na profundidade 

de 0-5 cm, nos 101 pontos, na estação chuvosa (maio de 2007). Em cada ponto 

do “grid”, quatro amostras simples de solo foram coletadas num raio de 3,0 m, 

para formar uma amostra composta. As amostras de solo foram secas ao ar, 

destorroadas e peneiradas em peneiras de malha de 2 mm, obtendo-se a terra 

fina seca ao ar (TFSA), e, posteriormente, encaminhadas ao laboratório para a 

caracterização química. Foram efetuadas as seguintes análises: pH em água 

(1:2,5), Al+3 trocável, Ca+2, Mg+2, P, K+1 extraíveis, N total, C total, Fe, Zn e Mn 

extraíveis, de acordo com Embrapa (1999).  

Para estimar os teores de carbono microbiano (C-BIO) e as concentrações de 

N-mineral nas formas de nitrato (N-NO3
-) e amônio (N-NH4

+), as amostras foram 

coletadas em dois períodos, na estação chuvosa (maio de 2007) e na estação 

seca (outubro de 2007). As amostras de solos foram mantidas sob refrigeração 

(aproximadamente 4°C) desde a coleta até o momento da análise. O método 

empregado para a determinação do C-BIO foi o da fumigação-extração com 

clorofórmio (Vance et al., 1987) e as concentrações de N-mineral nos solos 

foram determinadas pelo método colorimétrico proposto por Joergensen e 

Bookes (1990).  

Os resultados pertinentes à caracterização química, teores de C-BIO, teores de 

N-NH4
+ e de N-NO3

-, nas duas estações do ano, foram submetidas à análise de 

variância e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

Utilizou-se, na análise estatística, o programa Systat 10 para Windows (Systat, 

EUA).  

Foi também efetuada a Análise de Componentes Principais – ACP usando o 

programa ADE4 (Thioulouse et al., 1997) com o objetivo de correlacionar os 

teores médios de C-BIO, N-NH4
+ e N-NO3

- do solo, nas diferentes coberturas 

vegetais, em cada uma das estações do ano, e posteriormente relacionar os 

parâmetros microbiológicos com a fertilidade dos solos, na camada de 0-5 cm 

(Díaz, 2002).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Fertilidade do solo  

A conversão da FP em outros sistemas de uso do solo causou algumas 

mudanças nas características químicas do solo, alterando a fertilidade na 

camada de 0-5 cm (Tabela 4.1). A mudança da cobertura vegetal e o tipo de 

manejo resultaram em aumentos significativos no pH, teores de P, Ca e Mg e 

decréscimo na concentração de Al. Valores de pH mais elevados foram 

determinados nos solos da RÇ (5,14) e CAP (4,93), os quais diferiram 

estatisticamente dos demais sistemas. Também os teores de Al trocável foram 

significativamente inferiores nesses sistemas e no SAF. A retirada da FP e a 

implantação de diferentes espécies no sistema SAF promoveram diminuição no 

teor de Al3+ em torno de 50%, o que pode ser decorrência do aumento nos 

teores de Ca e de Mg, que pode através das cinzas, neutralizar a acidez do 

solo. O teor de Ca foi, em relação à FP, 29% superior na RÇ, e 11%, no SAF e 

na CAP; o Mg aumentou 11% nos três sistemas. Com relação a PAS, os teores 

desses elementos corresponderam a 50 e 58%, respectivamente, dos teores de 

Ca e de Mg encontrados na FP. Não foi detectada diferença significativa 

(p<0,05) entre os teores de K, nos seis sistemas avaliados, porém, em FP (0,19 

cmolc kg-1) o teor de K foi inferior a 26 e 16% aos valores encontrados no SAF 

(0,24 cmolc kg-1) e na RÇ (0,22 cmolc kg-1), respectivamente. Tendência 

semelhante foi observada por Cravo e Smith (1997) ao verificarem que, após a 

queima da floresta, o efeito fertilizante e corretivo das cinzas foi evidenciado 

pelo aumento de Ca, Mg, K, Zn e redução de Al trocável em áreas cultivadas 

com diversas culturas anuais. 

O teor de P detectado no sistema SAF (7,6 mg kg-1) diferiu significativamente 

(p<0,05) apenas do sistema PAS (3,96 mg kg-1), mas, em valores absolutos, foi 

46% maior que da FP (5,22 mg kg-1). A forma e a dinâmica do P no solo podem 

ser afetadas significativamente por mudanças no uso da terra, incluindo 

mudanças na cobertura vegetal, na produção de biomassa e na ciclagem de 

nutrientes (Magid et al., 1996). Nesse estudo, teores mais elevados de 

nutrientes no SAF podem estar relacionados ao manejo realizado pelos 

agricultores indígenas que propiciam melhorias no solo capazes de favorecer o 
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aumento da qualidade química da liteira depositada, uma vez que eles não 

adotam a fertilização mineral para incrementar a produtividade do sistema. Entre 

os micronutrientes, os teores de Zn e Mn não diferiram entre sistemas. Todavia, 

o teor de Fe na PAS (30,38 mg kg-1) foi significativamente superior aos demais, 

enquanto no SAF (9,20 mg kg-1), comparativamente, foi muito baixo. 

Menor teor de C total foi encontrado no sistema PAS (39,44 g kg-1), diferindo 

estatisticamente dos demais sistemas, cujos valores variaram de 45,61 a 53,68 

g kg -1. Estes resultados foram similares aos encontrados em solos da Amazônia 

por outros pesquisadores (Cochrane et al., 1985; Moraes et al., 1995; Cerri et 

al., 1996; Moreira e Costa, 2004; Moreira e Malavolta, 2004). No presente 

trabalho, a substituição da FP por outros sistemas de uso do solo não provocou 

alterações significativas nos teores de C total, na camada de 0-5 cm (Recco et 

al., 2000; McGrath et al., 2001).  

Tendência semelhante foi observada para os teores de N total, os quais 

indicaram que a implantação de pastagens promoveu diminuição significativa 

nos estoques deste elemento no solo. Entre os demais sistemas, o N total não 

diferiu estatisticamente. Essa diminuição deve-se, principalmente, à redução na 

quantidade de matéria orgânica na camada superficial, além disso, a diminuição 

no conteúdo de N total pode, também, estar associada a mudanças na estrutura 

do solo, que afeta a atividade biológica (Moreira e Malavolta, 2004). 

As alterações observadas na mudança do uso do solo decorrem, 

principalmente, da queima da vegetação da floresta primária na abertura das 

áreas para o plantio. Essa prática introduz nos sistemas grande quantidade de 

cinzas na superfície do solo, aumentando, assim, sua fertilidade (Fernandes, 

1999). A caracterização química dos solos em estudo mostra que as 

concentrações de nutrientes na camada de solo avaliada estão acima da média 

da maioria dos solos da Amazônia (Moreira et al., 2005; Lima et al., 2006). 

Dentre os sistemas avaliados, o SAF é o que mais recebe influência direta do 

manejo realizado pela população indígena das comunidades estudadas. Essa 

influência deve-se, essencialmente, à grande quantidade de resíduos orgânicos 

de natureza animal e vegetal que são depositados nessas áreas, devido a 

proximidade com as residências (Nair et al., 1999). Pinho (2008) observou que 

os quintais agroflorestais indígenas em áreas de savana de Roraima, 
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apresentaram melhorias nas características químicas do solo ao longo do 

tempo, devido principalmente às práticas de manejo relacionadas com a 

deposição de resíduos orgânicos e com a queima de resíduos vegetais. 

 

Carbono microbiano (C-BIO) e umidade dos solos  

 

Maiores valores de C-BIO foram observados na estação chuvosa, com teores 

variando de 36,55 µg g-1, na RÇ, a 59,93 µg g-1, na FP (Tabela 4.2). Apesar de 

não diferirem significativamente entre si (p<0,05), a conversão de FP em RÇ e, 

ou, SAF promoveu redução de aproximadamente 40% no teor do C-BIO. 

Provavelmente, esse resultado é reflexo do efeito adverso da queima sobre 

esse indicador da qualidade do solo, corroborando com outros estudos que 

comprovaram o forte e duradouro efeito do fogo sobre as comunidades 

microbianas do solo (Dumont et al., 1996; Ross et al.; 1997; Mabuhay et al., 

2003). Essa redução é notada após o desmatamento e queima do material 

vegetal da floresta primária, com modificações nas características químicas, 

físicas e biológicas do solo, provocando, geralmente, inibição da biomassa 

microbiana (Moreira e Siqueira, 2002). Contudo, no presente trabalho, os 

resultados encontrados podem indicar que o efeito adverso da queima do 

material vegetal sobre a comunidade microbiana do solo está sendo diluído. 

As diferenças encontradas nos valores de C-BIO, entre estações, ressaltam a 

dependência da comunidade microbiana à umidade do solo (Srivastava, 1992; 

Luizão et al., 1998; Henrot e Robertson, 1994; Eaton, 2001). Não foram 

observadas diferenças significativas entre os diferentes sistemas amostrados 

com relação ao teor de umidade do solo, nas duas estações (Tabela 4.2). A 

redução média no teor de umidade, com a estação seca, nos sistemas 

avaliados, foi de 33%. De acordo com Coelho (2005 a, b), na região não se 

observa déficit hídrico o que não causa grandes oscilações no teor de umidade 

dos solos entre as estações. 

Com a alteração no teor de umidade do solo, as variações na biomassa 

microbiana entre os diferentes sistemas são mais acentuadas. Na estação 

chuvosa não há diferença estatística entre os valores de C-BIO, entretanto, na 

seca, os valores encontrados no SAF foram estatisticamente superiores aos dos 
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demais sistemas. No SAF, a quantidade de C imobilizada na microbiota local foi 

semelhante nas duas estações, apesar da umidade do solo ser 35% menor. Na 

PAS, a redução no C-BIO, entre estações, foi de 63%, apesar de apresentar 

maior teor de umidade que os demais sistemas. Provavelmente, essa redução 

acentuada decorra do baixo nível de fertilidade do solo sob pastagem como 

comentado anteriormente (Tabela 4.1). Galícia e Garcia-Oliva (2004; 2008) 

observaram menor atividade dos microrganismos do solo e consequente menor 

C microbiano em função da redução sazonal no teor de umidade do solo sob 

pastagem. 

A relação entre o C microbiano e o C orgânico total do solo, conhecida como 

quociente microbiano (qMIC), é um índice muito utilizado para fornecer 

indicações sobre a dinâmica da matéria orgânica do solo (Tótola e Chaer, 2002). 

No presente estudo, os valores de qMIC variaram entre os sistemas e as 

estações (Tabela 4.3). Menores quocientes foram verificados na RÇ (0,70%) e 

PAS (0,36%), respectivamente, na estação chuvosa e seca. Os resultados aqui 

encontrados são inferiores aos apresentados por Luizão et al. (1992), para solos 

de florestas tropicais (1,5 a 5,3%), Vance et al. (1987), para florestas 

temperadas (1,8 a 2,9%), e similares aos obtidos por Cenciani (2007) que 

encontrou uma variação de 0,2 a 2,3% em solos sob floresta primária, capoeira 

e pastagem na região sudoeste da Amazônia.  

Valores de qMIC inferiores a 0,5% sugerem que a biomassa microbiana estaria 

sendo submetida a algum tipo de estresse (deficiência de nutrientes, acidez, 

elevados teores de Al+3), comprometendo, desse modo, a capacidade de 

utilização do C, limitando, assim, a atividade microbiana (Bauhus et al., 1993; 

Wardle, 1995). De acordo com Diaz-Ravina et al. (1995), dentre os fatores 

abióticos, a umidade é um dos que exerce maior influência sobre as populações 

microbianas do solo e a dinâmica dos nutrientes e que a falta de água é mais 

limitante para o desenvolvimento dos microrganismos do solo do que a 

temperatura. 

 

N-mineral nas formas nítrica (NO3
-) e amoniacal (NH4

+) 
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Os teores de N-mineral, definidos como a soma das formas nítrica (NO3
-) e 

amoniacal (NH4
+), foram maiores durante a estação seca em todos os sistemas 

(Tabela 4.4). Estes resultados estão de acordo com os de outros autores (Smith 

et al., 1998; Fernandes, 1999), que também encontraram teores de N-mineral 

mais elevados durante a estação seca em solos da Amazônia. Dentre as duas 

formas, nítrica e amoniacal, observou-se predomínio da forma N-NH4
+ em todos 

os sistemas, nas duas estações do ano, porém com aumento na estação seca. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Luizão et al. (1992) e Smith et 

al. (1998) que encontraram maiores concentrações de amônio em comparação 

com as de nitrato em várias coberturas vegetais e sistemas de uso do solo. 

Concentrações mais elevadas de amônio em comparação com as de nitrato 

sugerem inibição da nitrificação em solos de todos os sistemas estudados 

independente da estação. Segundo Jordan et al. (1979), a acidez dos solos da 

Amazônia seria o fator limitante para o desenvolvimento de bactérias 

nitrificadoras. A inibição da nitrificação traz implicações importantes na ciclagem 

e conservação do nitrogênio nos ecossistemas. De acordo com Chaer e Tótola 

(2007), dois passos bioquímicos que requerem uma energia considerável, a 

redução do nitrato a nitrito e de nitrito a N amoniacal, são eliminados. Deste 

modo, a inibição da nitrificação resulta em conservação de energia. Segundo 

esses autores, quando a conservação do N, a conservação de energia e a 

habilidade de muitas espécies vegetais em usar o amônio mais eficientemente 

que o nitrato são considerados, é possível que a sucessão caminhe no sentido 

de inibir a nitrificação. 

Com relação aos sistemas, o teor de N-NH4
+ foi significativamente maior nos 

sistema CAP, SAF e PAS, nas duas estações. O teor de N-NH4
+ na RÇ se 

destaca por ter triplicado na estação seca, o que não foi observado nos demais 

sistemas. No SAF, não houve diferença estatística entre os teores de N-NH4
+, 

nas duas estações, mas, na estação seca, o teor de N-NH4
+ foi 24% maior.  

Os teores de N-NO3
- na FP e no SAF não diferiram entre estações, contudo, 

para os demais sistemas, a diferença foi significativa (p<0,05), especialmente 

para RÇ e PAS que diferiram entre si e dos demais sistemas. Em PAS, o teor de 

N-NO3
- correspondeu a 10% do valor obtido em RÇ, na estação chuvosa, e 

40%, na seca, todavia foi o único sistema que teve aumento no teor de N-NO3
- 

com a redução do teor de umidade do solo. 
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Os resultados indicam que as mudanças no uso do solo podem direcionar a 

predominância de grupos específicos de microrganismos do solo, ou ainda 

induzir perdas significativas da diversidade como um todo, refletindo em 

variações nos teores de NO3
- e NH4

+ nos sistemas manejados. 

 

 

Análise de Componentes Principais (ACP) 

 

A Análise de Componentes Principais (ACP) é um método de ordenação que 

reduz a complexidade dos dados e os representa num sistema de novas 

dimensões (eixos). Os resultados apresentados na Figura 4.1 (a, b) separam 

principalmente os sistemas de uso do solo em função das variáveis C-BIO e N-

NO3
-e N-NH4

+, durante a estação chuvosa. O somatório de seus dois primeiros 

fatores explica 94% das variáveis totais. O primeiro fator F1 explica 58% dos 

teores de C-BIO e os teores de N-NH4
+ estarem mais correlacionados aos 

sistemas de CAP, SAF, PAS e FP, e separados dos sistemas de RÇ e FS com 

os teores mais elevados de N-NO3
-. O segundo fator F2 explica 36% da 

variabilidade total, separando os sistemas RÇ, CAP e o SAF (com os teores de 

N-NO3
-e N-NH4

+) da FP, FS e a PAS (com os teores de C-BIO). A Figura 4.1 (a, 

b) também mostra pelo tamanho do vetor (maior distância do centro) que, 

durante a estação chuvosa, os microrganismos se acumulam nos solos sob FP, 

o processo de nitrificação intenso na RÇ e o processo de amonificação mais 

acentuado no SAF. 

Na estação seca, 76% das variabilidades totais foram explicadas pelos dois 

primeiros fatores (Figura 4.1 a, b). O eixo F1 com 42% explica o conteúdo de C 

imobilizado pela biomassa microbiana e o processo de amonificação ser mais 

intenso no SAF, CAP e PAS. Por outro lado, o processo de nitrificação ocorreu 

mais intensamente na RÇ, um pouco menos na FP e a FS ficou em uma 

posição intermediária. O F2 explica 34% dessa correlação, separando o SAF, 

CAP e RÇ com os processos de amonificação, nitrificação e imobilização do C 

microbiano. A nitrificação continua intensa na RÇ e a amonificação no SAF, 

como ocorreu na estação chuvosa, com apenas uma mudança no 
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comportamento dos microrganismos que, durante a estação seca, se 

acumularam no SAF. 

Os resultados apresentados nas Figuras 4.2 (a, b) e 4.3 (a, b) expressam a 

relação existente entre os sistemas e a fertilidade do solo, o conteúdo de C 

microbiano e os teores de N-NO3
- e N-NH4

+, nas duas estações. Os fatores 1 e 2 

puderam explicar 59% e 17% da variabilidade dos parâmetros microbiológicos 

do solo e a fertilidade do solo em cada um dos sistemas estudados, tanto na 

estação chuvosa quanto na seca. Independente da estação, o SAF, a RÇ e a 

PAS se distanciam da origem, se separando dos sistemas FP, FS e CAP.  

De maneira geral, os conteúdos de NO3
-, C total, N total e Ca se relacionam nas 

duas estações com a RÇ. Teores de P, K e Mg se correlacionam nas duas 

estações com o SAF e a PAS se correlaciona com os altos teores de Fe (Tabela 

4.1). A FP se correlaciona nas duas estações com os elevados valores de Al. 

Como foi verificado nas correlações entre os vários sistemas e os conteúdos de 

C-BIO e as concentrações de NO3
- e NH4

+ (Figuras 4.2 e 4.3), o carbono 

microbiano está correlacionado com a FP, na estação chuvosa, e, na estação 

seca, se correlaciona com o SAF. Este fato sugere que na estação chuvosa, 

independente da acidez e dos teores mais elevados de Al nesses solos, os 

microrganismos apresentam maior atividade em solos de FP. Por outro lado, 

quando há redução no teor de umidade do solo no sistema, na estação seca, os 

microrganismos não suportam os teores elevados de Al seguidos de uma baixa 

fertilidade, reduzindo sua atividade; enquanto em solos mais férteis (teores mais 

elevados de P, K, Ca, Mg), menos ácidos e com valores menores de Al, como 

encontrados nos solos sob SAF (Tabela 4.1), sugerindo maior atividade de 

microrganismos atuando na camada de liteira do solo do SAF. Pelos dados da 

matriz de correlação gerada a partir da ACP, observa-se alta correlação positiva 

entre os conteúdos de C-BIO e os teores de P, K e Mg durante a estação seca. 
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Figura 4.1: (a) Correlação do carbono microbiano (C-BIO) com os teores de amônio (N-NH4

+
)
 
e 

nitrato (N-NO3
-
) e a fertilidade do solo na camada de 0-5 cm, na estação chuvosa. (b) ACP das 

diferentes coberturas e usos do solo correlacionados com a fertilidade, o carbono microbiano 
(C-BIO), teores de amônio (N-NH4

+
)
 
e nitrato (N-NO3

-
) na camada de 0-5 cm, na estação 

chuvosa. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2: (a) Correlação do carbono microbiano (C-BIO) com os teores de amônio (N-NH4

+
)
 
e 

nitrato (N-NO3
-
) e a fertilidade do solo na camada de 0-5 cm, na estação chuvosa. (b) ACP das 

diferentes coberturas e usos do solo correlacionados com a fertilidade, o carbono microbiano 
(C-BIO), teores de amônio (N-NH4

+
)
 
e nitrato (N-NO3

-
) na camada de 0-5 cm, na estação seca. 
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Figura 4.3: (a) Correlação do carbono microbiano (C-BIO) com os teores de amônio (N-NH4
+
)
 
e 

nitrato (N-NO3
-
) e a fertilidade do solo na camada de 0-5 cm, na estação chuvosa. (b) ACP das 

diferentes coberturas e usos do solo correlacionados com a fertilidade, o carbono microbiano 
(C-BIO), teores de amônio (N-NH4

+
)
 
e nitrato (N-NO3

-
) na camada de 0-5 cm, na estação 

chuvosa. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: (a) Correlação do carbono microbiano (C-BIO) com os teores de amônio (N-NH4
+
)
 
e 

nitrato (N-NO3
-
) e a fertilidade do solo na camada de 0-5 cm, na estação chuvosa. (b) ACP das 

diferentes coberturas e usos do solo correlacionados com a fertilidade, o carbono microbiano 
(C-BIO), teores de amônio (N-NH4

+
)
 
e nitrato (N-NO3

-
) na camada de 0-5 cm, na estação seca. 
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 C-BIO

C-BIO 1000 NH4+ ESTAÇÃO CHUVOSA

NH4+ -79 1000 NO3-

NO3- -410 -646 1000 pH

pH -743 -120 429 1000 Al

Al 654 -434 -111 -724 1000 C

C -115 -370 587 447 -491 1000 N

N -65 -299 694 258 -383 922 1000 P

P -489 445 168 -48 -457 107 295 1000 K

K -523 331 426 461 -819 602 705 700 1000 Ca

Ca -633 -162 704 619 542 804 797 542 840 1000 Mg

Mg -502 -13 618 400 -673 767 838 698 903 958 1000 Fe

Fe 385 182 -710 -161 385 -671 -819 -719 -753 -863 -938 1000 Zn

Zn -80 128 538 172 -352 489 736 365 759 523 623 -589 1000 Mn

Mn -428 -179 755 570 -637 865 916 393 858 932 912 -516 757 1000
 

Figura 4.5: Matriz de correlação entre a fertilidade do solo na camada de 0-5 cm e parâmetros 
microbiológicos para estação chuvosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: Matriz de correlação entre a fertilidade do solo na camada de 0-5 cm e parâmetros 
microbiológicos para estação seca. 

 

 

 

 

 

 

 C-BIO 
C-BIO 1000 NH4 
NH4 74 1000 NO3 ESTAÇÃO SECA 
NO3 -260 65 1000 pH 
pH -173 890 346 1000 Al 
Al -403 -823 3 -724 1000 C 
C -54 428 664 447 -491 1000 N 
N 107 390 530 258 -383 922 1000 P 
P 969 217 -114 -48 -457 107 295 1000 K 
K 569 737 39 461 -819 602 705 700 1000 Ca 
Ca 363 676 561 619 -715 804 797 542 840 1000 Mg 
Mg 539 556 416 400 -673 767 838 698 903 958 1000 Fe 
Fe -552 316 -494 -161 385 -671 -819 -719 -753 -863 -938 1000 Zn 
Zn 195 540 -71 172 -352 489 736 365 759 523 623 -589 1000 Mn 
Mn 186 708 473 570 -637 865 916 393 858 932 912 -817 757 1000 
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Tabela 4.1: Caracterização química dos solos, na camada de 0-5 cm, sob seis 
sistemas de uso 

Sistemas 
pH Al

+3
 C N P K

+1
 Ca

+2
 Mg

+2
 Fe Zn Mn 

 cmolcKg
-1

 - g Kg
-1

  mg 

Kg
-1

 

  cmolc kg
-1

  - mg kg
-1

  

FP 4,57b 1,86 a 51,61a 3,43a 5,22ab 0,19ns 7,60ab 1,57ab 11,94b 5,85ns 117ns 

FS 4,72b 1,87 a 45,36a 3,33a 5,65ab 0,21 7,56ab 1,53ab 12,18b 7,84 125 

CAP 4,93a 0,77b 52,29a 3,46a 5,40ab 0,25 8,51ab 1,70a 15,22b 8,09 142 

SAF 4,79b 0,95b 45,61a 3,22a 7,60a 0,24 8,76ab 1,78a 9,20b 6,07 121 

RÇ 5,14a 1,03b 53,68a 3,42a 5,00ab 0,22 9,78a 1,75a 11,06b 6,02 145 

PAS 4,74b 1,83 a 39,44b 2,86b 3,96b 0,15 5,07b 0,99b 30,38a 4,14 74 

Médias seguidas pela mesma letra, em colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5%; 
ns, não há diferença significativa. 

 
 
 
Tabela 4.2: Teores de umidade, carbono microbiano (C-BIO), nitrato (NO3

-), 
amônio (NH4

+) e N-mineral do solo nas estações chuvosa e seca, nos sistemas 
avaliados 

Sistemas Umidade C-BIO NH4
+
 NO3

-
 N-

Mineral 

Umidade C-BIO NH4
+
 NO3

-
 N-

mineral 
 Estação chuvosa Estação seca 

 %  µg g
-1
  %  µg g

-1
  

FP 63,29A 59,9nsA 7,53abNS 4,02abNS 11,55 41,0B 23,94bB 9,86bNS 3,46abNS 13,32 

FS 57,89A 48,4 a 8,39abB 6,74aA 12,41 33,0B 24,16bB 14,74abA 2,40abB 17,15 

CAP 57,44A 49,9 a 11,98aB 3,51abA 15,49 35,6B 24,20bB 18,38aA 1,82bB 20,20 

SAF 55,45A 37,8NS 12,32aNS 3,34abNS 15,66 36,1B 36,53aNS 15,28abNS 2,10abNS 17,38 

RÇ 56,47A 36,6 a 6,31bB 7,33aA 13,64 40,5B 20,60bB 18,33aA 4,31aB 22,64 

PAS 54,89A 52,4 a 10,25aNS 0,77bB 11,02 43,1B 19,32bB 12,12abNS 1,71bA 13,82 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula, nas colunas, e pela mesma letra maiúscula, 
entre as estações, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5%; ns: não há diferença 
significativa entre colunas e NS não há diferença estatística entre as estações. 
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Tabela 4.3: Teores de carbono microbiano (C-BIO), carbono total (C total) e 
quociente microbiano (qMIC) nos sistemas avaliados. 

Sistemas 
C-BM C total qMIC C-BM C total qMIC 

Estação chuvosa Estação seca 

 µg g
-1

 g kg
-1

 % µg g
-1

 g kg
-1

 % 

FP 599,3nsNS 51,61 1,16aA 239,4 b 51,61 0,46nsB 

FS 484,3 45,36 1,06aA 241,6 b 45,36 0,53B 

CAP 488,6 52,29 0,93 abA 242,1 b 52,29 0,46B 

SAF 377,6 45,61 0,83 abNS 365,3 a 45,61 0,80B 

RÇ 365,6 53,68 0,68bA 206,1 b 53,68 0,38B 

PAS 523,8 39,44 1,32 aA 193,3 b 39,44 0,49B 

Letras minúsculas iguais, entre sistemas numa mesma estação, não apresenta 
diferença significativa a 5% pelo Teste de Tukey. NS: não significativo entre estações e ns:não 
significativo entre sistemas numa mesma estação. 
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CONCLUSÃO 

 

1) Alterações no teor de carbono microbiano foram verificadas entre as duas 

estações, em todos os sistemas estudados, sendo maiores no sistema SAF, na 

estação seca.  

2) O N-amoniacal predominou nas duas estações, em todos os sistemas 

avaliados, com maiores teores na estação seca.  

3) Os resultados sugerem que o tipo de manejo adotado pelos produtores 

indígenas da região nos sistemas agroflorestais propiciaram menores alterações 

nos teores P, K e Mg, de C microbiano e N-mineral, na camada de 0-5cm de 

solo, independente do teor de umidade do solo, refletindo na dinâmica da 

microbiota e influenciando positivamente os parâmetros biológicos de qualidade 

do solo. 
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ARTIGO V 

 

FRACIONAMENTO QUÍMICO E FÍSICO DA MATÉRIA ORGÂNICA E 
ESTOQUE DE CARBONO E NITROGÊNIO EM SOLOS DE SISTEMAS 
AGROFLORESTAIS E OUTRAS COBERTURAS VEGETAIS EM 
COMUNIDADES INDÍGENAS NO ALTO SOLIMÕES-AMAZONAS. 

 

 

RESUMO 

Visando conhecer melhor as potencialidades dos sistemas agroflorestais e 

outras coberturas vegetais em áreas agrícolas manejadas comunidades 

indígenas do Alto Solimões, Amazonas, este trabalho teve como objetivos 

caracterizar a qualidade da matéria orgânica através de análises de 

fracionamento químico, quantificando os teores de ácido húmico, ácido fúlvico e 

humina, avaliar o efeito desses sistemas de uso da terra e outras coberturas 

vegetais na distribuição das frações leves (FLL e FLI) da matéria orgânica, 

quantificar as concentrações de carbono da matéria orgânica na fração pesada 

(silte, argila e areia), nas camadas de 0-10, 10-20 e 20-30 cm do solo e 

determinar o estoque total de carbono e nitrogênio na profundidade de 0-30 cm 

do solo em floresta primária (FP), floresta secundária antiga (FS), floresta 

secundária jovem (CAP), sistema agroflorestal (SAF), roça (RÇ) e pastagem 

(PAS). O fracionamento químico foi baseado em diferenças na solubilidade das 

substâncias húmicas em soluções ácidas ou alcalinas. A fração leve-livre (FLL) 

e fração leve intra-agregados (FLI) da matéria orgânica do solo, foi removida por 

flotação em solução densa de iodeto de sódio (NaI) antes e após aplicação de 

ultra-som com auxílio de centrifugação. O fracionamento granulométrico da 

fração “pesada” ou organo-mineral foi conduzido por peneiramento úmido (areia) 

e sedimentação gravitacional (silte e argila). Os teores de carbono e nitrogênio 

foram analisados em cada uma das frações e os estoques de carbono e 

nitrogênio foram calculados. Os dados foram submetidos à análise de variância, 

para verificação em cada profundidade, dos efeitos dos sistemas de uso da 

terra. As comparações das médias foram feitas pelo teste de Tuckey a 5% de 

probabilidade. A pastagem estocou significativamente mais carbono que a 

floresta primária na camada de 0-39 cm de solo e não houve diferença 
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significativa no estoque de nitrogênio, entre os sistemas estudados. O 

fracionamento químico da matéria orgânica permitiu separar os teores de ácido 

húmico, ácido fúlvico e humina e a fertilidade mais elevada dos solos da região 

em estudo, garantiu melhor processo de humificação da matéria orgânica do 

solo dos sistemas de uso da terra. A distribuição das frações leves (FLL e FLI) 

da matéria orgânica mostrou que o Sistema Agroflorestal acumulou a maior 

quantidade de FLL e a Floresta Primária acumulou a FLI. As concentrações de 

carbono da matéria orgânica na fração pesada (silte, argila e areia), diferiram 

significativamente apenas na camada de 20-30 cm do solo entre a Pastagem e 

a Capoeira, para a fração silte e argila. 

 

Palavras-chave: solos da Amazônia, fertilidade do solo, sistemas tradicionais 

de uso da terra. 
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Abstract 

Seeking to know the potentialities of the agroflorestry systems and other 

vegetable coverings better in indigenous communities of Alto Solimões, 

Amazonas, this work had as objectives to characterize the quality of the organic 

matter through analyses of chemical division, quantifying the values of acid 

húmico, acid fúlvico and humina, to evaluate the effect of those systems of use 

of the earth and other vegetable coverings in the distribution of the light fractions 

(FLL and FLI) of the organic matter, to quantify the concentrations of carbon of 

the organic matter in the heavy fraction (silte, clay and it sands), in the layers of 

0-10, 10-20 and 20-30 cm of the soil and to determine the total stock of carbon 

and nitrogen in the depth of 0-30 cm of the soil in primary forest (FP), old 

secondary forest (FS), young secondary forest (CAP), agroflorestry systems 

(SAF), copping (RÇ) and pasture (PAS).  

The chemical division was based on differences in the solubility of the 

substances húmicas in solutions acid or alkaline. The light-free fraction (FLL) 

and fraction light intra-attachés (FLI) of the organic matter of the soil, it was 

removed by flotação in dense solution of iodeto of sodium (NaI) before and after 

supersonic sound waves application with centrifugação aid. The division 

granulometric of the heavy "fraction" or organo-mineral was led by humid (sands) 

and (silte and clay). The values of carbon and nitrogen were analyzed in each 

one of the fractions and the stocks of carbon and nitrogen they were calculated 

in agreement with Bayer et al. (1996) and Lobato et al. (2004). This datas were 

submitted to the variance analysis, for verification in each depth, of the effects of 

the systems of use of the earth. The comparisons of the averages were made by 

the test of Tuckey to 5% of probability.  

The pasture estokes significantly more carbon than the primary forest and there 

was not significant difference in the stock of nitrogen, among the studied 

systems. The chemical division of the organic matter allowed to separate the 

value of acid húmico, acid fúlvico and humina and the highest fertility of the soils 

of the area in study, it guaranteed better process of humificação of the organic 

matter of the soil of the systems of use of the earth. The distribution of the light 

fractions (FLL and FLI) of the organic matter it showed that the Agroflorestry 

Systems accumulated the largest amount of FLL and the Primary Forest 
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accumulated FLI. The concentrations of carbon of the organic matter in the 

heavy fraction (silte, clay and it sands), they differed significantly just in the layer 

of 20-30 cm of the soil between the Pasture and the Yang Secondary Florestry, 

for the fraction silte and clay.  

 

Keyword: soils of the Amazonian, fertility of the soil, traditional systems of use of 

the earth. 
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INTRODUÇÃO 

 

Compreende-se por matéria orgânica do solo todo o carbono orgânico presente 

no solo, na forma de resíduos frescos ou em diversos estágios de 

decomposição, compostos humificados e materiais carbonizados, associados ou 

não à fração mineral; assim como a porção viva, composta por raízes e pela 

micro, meso e macrofauna (Roscoe e Machado, 2002). 

Muitos estudos mostram que a matéria orgânica do solo tem um papel 

importante no funcionamento dos ecossistemas tanto natural como modificados 

pelo homem (Swift et al., 1979; Araújo et al., 2000; Primavesi, 2002). A matéria 

orgânica do solo (MOS) desempenha uma importante função na ciclagem de 

nutrientes e produtividade do solo em ecossistemas tropicais (Carter, 2001). Em 

solos tropicais, a reciclagem de matéria orgânica é mais rápida do que em solos 

temperados. Além disso, a agricultura de muitas regiões tropicais é 

caracterizada tipicamente por baixo aporte de insumos agrícolas e resíduos, 

dependendo intensamente da ação da MOS no suprimento de nutrientes, na 

retenção de umidade e estabilização do solo (Moreira e Siqueira, 2002). Para 

isso torna-se importante compreender a dinâmica da matéria orgânica nos solos 

tropicais. 

Os métodos comuns para caracterizarem a MOS, tais como carbono orgânico 

total e substâncias húmicas, podem ser inadequados para explicar a dinâmica 

da MOS e a disponibilidade de nutrientes, em decorrência de não quantificarem 

diretamente frações do C biologicamente ativo (Leite e Mendonça, 1999; 

Roscoe e Machado, 2002). 

Vários modelos têm sido extensivamente usados durante os últimos vinte anos, 

para auxiliar no entendimento da dinâmica da matéria orgânica do solo. Dentre 

eles se destacam os métodos físicos por terem as vantagens de se separar 

reservatórios da MOS de diferentes natureza e grau de associação com a matriz 

do solo e a quantificação ou descrição de compartimentos da MOS importantes 

na ciclagem e liberação de nutrientes para as plantas. Porém, alguns 

pesquisadores sugerem os métodos químicos de fracionamento da MOS para 

se ter uma idéia da qualidade da mesma, caracterizando e identificando 

quimicamente os componentes específicos da MOS, fração humina, fração 
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ácidos húmicos e ácidos fúlvicos (Christensen, 2000; Roscoe e Machado, 2002; 

Mendonça e Matos, 2005). Então, uma combinação dos dois métodos de 

fracionamento, possibilita a separação de reservatórios da MOS mais 

relacionados com as características e dinâmica dos solos tropicais. 

Existem vários modelos descritos do arranjo espacial das partículas minerais e 

orgânicas no solo, servindo de embasamento teórico para os procedimentos 

utilizados em diferentes esquemas de fracionamentos (Oades e Waters, 1991; 

Golchin et al., 1994 b; Christensen, 2000). Dentre eles destaca-se o de 

Christensen, (2000) por ser um modelo relativamente simples, onde o autor 

postula que, dependendo do grau de associação com a matriz do solo, a MOS 

pode estar livre em duas formas: fração leve livre (FLL) e fração leve intra-

agregados (FLI) ou estar fortemente ligada às partículas minerais, formando 

complexos organo-minerais ou fração pesada (MOS associada às frações areia, 

silte e argila). 

Geralmente observam-se maiores taxas de decomposição e menor grau de 

humificação para a FLL. A FLI ocupa uma posição intermediária e a fração 

pesada apresenta-se mais humificada e com baixas taxas de decomposição 

(Baldock et al.,1992; Goldin et al., 1994 b; Christensen, 2000). 

Os métodos de fracionamento físico visam à separação dos reservatórios, de 

modo que possam ser quantificados e caracterizados. Para tanto se distinguem 

dois métodos: baseados na diferença em densidade entre os compartimentos 

(métodos densimétricos); e os que levam em consideração diferenças no 

tamanho de partículas (métodos granulométricos), ressaltando que os dois 

métodos são usados em combinação (Sohi et al., 2001; Roscoe e Machado, 

2002). É preciso conhecer as frações da MOS para se tomar medidas certas, 

que visem à preservação dos meios naturais ou para se chegar ao manejo 

racional dos meios transformados pelas práticas agrícolas (Primavesi, 2002). 

Visando conhecer melhor a dinâmica da matéria orgânica do solo sob sistemas 

agroflorestais e outras coberturas vegetais em comunidades indígenas do Alto 

Solimões, Amazonas, este trabalho teve como objetivos caracterizar a qualidade 

da matéria orgânica através de análises de fracionamento químico, 

quantificando os teores de ácido húmico, ácido fúlvico e humina, avaliar o efeito 

desses sistemas de uso da terra e outras coberturas vegetais na distribuição 
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das frações leves (FLL e FLI) da matéria orgânica, quantificar as concentrações 

de carbono da matéria orgânica na fração pesada (silte, argila e areia), nas 

camadas de 0-10, 10-20 e 20-30 cm do solo e determinar o estoque total de 

carbono e nitrogênio na profundidade de 0-30 cm do solo em floresta primária 

(FP), floresta secundária antiga (FS), floresta secundária jovem (CAP), sistema 

agroflorestal (SAF), roça (RÇ) e pastagem (PAS).  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Amostras de solo foram coletadas nas profundidades de 0-10, 10-20 e 20-30 cm 

nos 101 pontos amostrais, em abril de 2004 (estação chuvosa). Em cada ponto 

das “janelas” foram coletadas quatro amostras simples de solo, num raio de seis 

metros, para se obter uma amostra composta. As amostras de solo foram secas 

ao ar, destorroadas e peneiradas em peneiras de malha de 2 mm de diâmetro, 

obtendo-se a terra fina seca ao ar (TFSA). As análises químicas seguiram a 

metodologia de Análise Química de Solos da Embrapa (1999). Foram 

determinados os valores de pH em H2O, Al (extraído com KCl e posterior 

titulação com NaOH 0,025 mol. L-1), carbono e nitrogênio total determinados em 

cromatógrafo em fase gasosa C-H-N da marca NA 1500 NC Carlo Erba, os 

teores de P extraível (Mehlich 1, e posterior leitura em espectrofotômetro da 

marca Milton Roy–Spectronic 301), teor de K extraível (Mehlich 1), Ca e Mg 

extraíveis (extrator KCl mol. L-1 e determinados por absorção atômica, modelo 

Perkin Elmer 1100 B).  

O fracionamento químico em estudos da matéria orgânica do solo consistiu na 

extração de substâncias húmicas do solo e posterior obtenção de três principais 

componentes (ácidos húmicos, ácidos fúlvicos e huminas) baseado em 

diferenças na solubilidade das substâncias húmicas em soluções ácidas ou 

alcalinas de acordo com a metodologia descrita por Mendonça e Matos (2005). 

As frações leve-livre (FLL) e leve intra-agregados (FLI) da matéria orgânica do 

solo foram removidas por flotação em solução densa de iodeto de sódio (NaI) 

antes e após aplicação de ultra-som com auxílio de centrifugação. O 

fracionamento granulométrico da fração “pesada” ou organo-mineral (complexos 

organo-argiloso, organo-siltoso e organo-arenoso) foi conduzido por 

peneiramento úmido (areia) e sedimentação gravitacional (silte e argila). Foram 

utilizadas 3 repetições, sendo conduzido em Terra Fina Seca ao Ar (5g TFSA: 

35 mL de NaI), de acordo com Roscoe e Machado (2002). Para a quantificação 

de compartimentos da matéria orgânica do solo visando-se estimar o estoque de 

carbono e nitrogênio, as frações foram analisadas no cromatógrafo em fase 

gasosa, C-H-N da marca NA 1500 NC Carlo-Erba. Para a densidade de solo, 

foram feitas mini trincheiras de aproximadamente 40 cm de profundidade em 

cada ponto das janelas. As amostras foram coletadas nas profundidades de 0-

10, 10-20 e 20-30 usando-se o método do torrão em querosene (Teixeira e 
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Huwe, 2003) e o valor da densidade foi calculado pela fórmula: Densidade 

aparente (g / cm3) = a / b, onde, a = peso do torrão seco a 105ºC e b = volume 

do torrão. Os estoques de carbono nos solos dos sistemas estudados foram 

calculados de acordo com Bayer et al. (1996) e Lobato et al. (2004), como a 

seguir: Estoque (C) (Mg ha-1) = D x C x L, onde: D = densidade aparente, 

(g/cm3); C = teor de carbono, (dag/kg) e L = profundidade, (m). Os estoques de 

nitrogênio total do solo foram calculados de maneira semelhante ao estoque de 

carbono, tendo sido utilizado a expressão: Estoque (N) (Mg ha-1) = D x N x L, 

onde: D = densidade aparente, (g/cm3); N = teor de nitrogênio, (dag/kg) e L = 

profundidade, (m).  

Os dados da fertilidade do solo, os estoques de CO e NT e das frações química 

e física da MOS foram submetidas à análise de variância, para verificação em 

cada profundidade, dos efeitos dos sistemas de uso da terra. As comparações 

das médias foram feitas pelo teste de Tuckey a 5% de probabilidade, utilizando 

o programa SYSTAT para Windows. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização química do solo 

 

As amostras de solo apresentaram valores baixos de pH em água, evidenciando 

a acidez elevada em todos os sistemas (Tabela 5.1). Em condições de extrema 

acidez (valores de pH muito baixos e altos teores de Al trocável) pode ocorrer 

limitação na decomposição da MOS, resultando no seu acúmulo (Tomé Jr., 

1997). De maneira geral, os solos com acidez elevada apresentam baixos 

teores de cátions trocáveis, o que, segundo Cerri e Volkoff (1988), implica baixa 

atividade biológica. A CTC efetiva encontrada variou de 8,68 a 14,67 cmolc kg-1, 

6,83 a 14,54 cmolc kg-1 e 7,67 a 16,89 cmolc kg-1, nas profundidades de 0-10, 

10-20 e 20-30 cm de solo, respectivamente (Tabela 5.1). Além da baixa 

capacidade de troca, o complexo de troca dos solos estudados foi dominado por 

Al3+, com a saturação deste elemento variando de 10,14 a 42,19 % nos 

sistemas estudados. 

 

Carbono Total, Nitrogênio Total, Relação C/N e Densidade Aparente 

 

Os teores de carbono total, nitrogênio total, relação C/N e a densidade aparente 

dos solos sob os vários sistemas estudados são apresentados na Tabela 5.2 

Os teores de carbono total do solo diminuíram em profundidade, indicando que 

a matéria orgânica está concentrada na superfície do solo. Esses teores foram 

afetados de modo significativo entre a Pastagem e a Floresta Primária em todas 

as profundidades avaliadas (Tabela 5.2). Para a camada superficial os maiores 

teores de C e N foram observados na Pastagem (2,73 Dag/dm3), seguida pelos 

Sistemas Agroflorestais (2,60 Dag/dm3) e as menores concentrações, na 

Floresta Primária (2,02 Dag/dm3) e Floresta Secundária (2,24 Dag/dm3). Não 

houve diferença significativa para as concentrações de nitrogênio do solo nos 

sistemas estudados, os quais permaneceram na faixa de 0,19 Dag/dm3 na 

camada superficial. Ocorreu uma diminuição das concentrações de nitrogênio 

com a profundidade amostrada em todos os sistemas avaliados. Para a relação 

C/N a Pastagem se diferenciou estatisticamente da Floresta Primária com 
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valores de 13 e 11 respectivamente na profundidade de 0-10 cm de solo. Essa 

relação foi diminuindo nas camadas mais profundas. 

 

Estoques de Carbono e Nitrogênio  

 

Uma boa parte de matéria orgânica, produzida anualmente nas florestas 

tropicais na forma de liteira é depositada em maior quantidade na estação seca. 

Do material total adicionado inicialmente apenas uma pequena fração passa a 

fazer parte da matéria orgânica do solo, atingindo um determinado nível de 

equilíbrio onde a partir daí se torna difícil aumentar os níveis de carbono do solo 

(Moraes et al., 1995; Cerri et al., 1996; Fearnside e Barbosa 1998). No entanto, 

quando há uma perturbação antrópica e há instalação de um novo sistema 

como os estudados nesse experimento, passa a ocorrer um novo equilíbrio na 

MOS que pode ser superior ou inferior aos níveis encontrado inicialmente na FP 

(Stevenson,1994). Contudo, considerando o carbono estocado nos primeiros 30 

cm de solo, em todos os sistemas, foi observada uma diferença estatística a 5% 

de probabilidade pelo teste de Tuckey entre a Pastagem e a Floresta Primária 

(Figura 5.1). Para este estudo a Pastagem (77,8 Mg.ha-1) estoca em torno de 

1,32 vezes mais carbono do que a Floresta Primária (59,07 Mg.ha-1). Resultados 

semelhantes foram obtidos por Choné et al. (1991), que demonstraram, num 

estudo realizado na Amazônia Central, que com a implantação da PAS o 

conteúdo de C superou o teor contido na FP. Segundo Cerri (2003 e 2004), os 

aumentos nos estoques de carbono nas PAS são decorrentes da elevada 

biomassa vegetal e atividade rizosférica de gramíneas do gênero Braquiária. O 

estoque de carbono armazenado no solo na FS, CAP, SAF e na RÇ foi 

praticamente o mesmo não diferindo estatisticamente entre si. Esses sistemas 

estocaram em torno de 64,35 Mg.ha-1, demonstrando que o estoque de carbono 

do solo foi um pouco maior daquele estocado sob FP. 

Do mesmo modo que o C, o N é um elemento relevante nos estudos da 

dinâmica da MOS, sendo um dos nutrientes com dinâmica mais pronunciada no 

sistema. Apesar disso, não foi verificada diferença estatística entre o estoque de 

nitrogênio nos sistemas estudados. A CAP estocou a maior quantidade de N 

(9,76 Mg.ha-1) e a RÇ estocou a menor quantidade de nitrogênio (4,75 Mg.ha-1). 
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Esses resultados podem estar indicando que o manejo realizado pelos 

agricultores da região não causa perdas significativas desse nutriente no solo. 

 

 Fracionamento químico da matéria orgânica do solo 

A distribuição do C orgânico total ao longo do perfil é mostrada na Tabela 5.3 e 

suas principais características são a diminuição em profundidade e a alta 

concentração na fração humina. Na camada superficial do solo (0-10 cm), os 

maiores teores foram obtidos na PAS (27,4 g kg-1), seguido pela FS (27,3 g kg-1) 

e os menores teores foram encontrados na FP (20,8 g kg-1) e CAP (20,9 g kg-1). 

Nas outras camadas segue-se a mesma tendência, com poucas variações. Não 

houve variação significativa nos teores de C orgânico entre os sistemas de uso 

e coberturas vegetais. A mesma distribuição em relação à profundidade não foi 

observada para as frações húmicas da matéria orgânica (Tabela 5.3). As 

frações húmicas aumentam em profundidade com valores mais elevados 

encontrados na FP (42 g.kg-1) e os valores mais baixos em PAS (34 g.kg-1) na 

camada superficial. Isso indica que apesar de não serem significativamente 

diferentes, a FP apresenta um acúmulo maior de humina, em relação aos teores 

de C orgânico do solo, quando comparada à PAS. Para as substâncias húmicas, 

não houve diferenças significativas entre os sistemas. Para a fertilidade do solo, 

sistemas que apresentam maiores teores de ácidos fúlvicos e húmicos são mais 

interessantes porque são nessas frações que irão ocorrer a maior CTC do solo. 

Por outro lado a floresta primária apresentou maiores teores de fração humina, 

as quais possuem maior estabilidade e resistência em relação à decomposição 

pelos microrganismos, portanto, estocam mais carbono nessa fração.  

O fracionamento químico da matéria orgânica do solo (MOS) com base nas 

características de solubilidade das frações humificadas mostrou um domínio da 

fração humina em relação à contribuição das frações ácido húmico, e ácido 

fúlvico em todas as profundidades nos sistemas estudados (Tabela 5.3). Esses 

resultados estão de acordo com os dados obtidos por Lima et al., (2006), em 

solos da região do Alto Solimões, Amazonas, próximo às áreas desse estudo. A 

maior riqueza de humina em relação às outras duas frações sugere, de acordo 

com Stevenson (1982), a ocorrência de húmus pouco transformado, que tende a 

se acumular em profundidade, onde há condições desfavoráveis ao 
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desenvolvimento de fungos basidiomicetos, responsáveis pela decomposição 

dos tecidos lignificados, presentes na fração humina. Além disso, a acidez e os 

elevados teores de Al+3, seguidos de redução dos teores de bases trocáveis em 

profundidade afetaram também o processo de humificação favorecendo o 

acúmulo de MOS pouco transformada em todos os sistemas estudados. Esses 

resultados estão de acordo com Cerri e Volkoff (1988), que atribuem a presença 

de bases como fatores primordiais no processo de humificação do solo, já que 

baixos teores de cátions trocáveis implicam baixa atividade biológica. Outros 

fatores, como a natureza oxídica da fração mineral e as reações de 

desidratação favorecidas pela alternância de períodos secos e úmidos, 

contribuem com a intensificação da formação de humina em solos tropicais 

(Dabin, 1981). 

Poucas diferenças foram observadas nas frações dos extratos alcalino-solúvel 

(EA= FAH+FAF), porém não foram significativas a 5% de probabilidade. O 

conteúdo de FAH em relação aos teores de C orgânico do solo variou de 1,2% 

na RÇ e PAS a 2,3% na CAP e no SAF e de 4,8% na PAS e 14,6% na CAP nas 

profundidades de 0-10 e 20-30 cm, respectivamente. O conteúdo de FAF oscilou 

de 1,1% na PAS a 4,1% na FP e de 2,6% no SAF a 7,9% na CAP nas camadas 

superficiais e subsuperficiais, respectivamente Provavelmente, as restrições 

impostas pela baixa fertilidade do solo sob FP e FS justificam a pouca evolução 

da matéria orgânica humificada solúvel, para a camada de 0-10 cm, contribuindo 

para obtenção de valores baixos e aproximados nos sistemas naturais. 

O conteúdo de FAH nos solos dos sistemas estudados foi, de uma maneira 

geral, maior do que das FAF, conferindo valores maiores que 1 para a razão 

FAH/FAF. Esta relação foi usada por Kononova (1982) como indicador da 

qualidade do húmus, pois expressa o grau de evolução do processo de 

humificação da matéria orgânica. As únicas exceções observadas foram na 

camada de 0-10 cm para os sistemas FP (0,5) e FS (0,6). Em solos tropicais, 

normalmente, essa razão é inferior a 1 devido à menor intensidade do processo 

de humificação, ou seja, condensação e síntese, atribuídas à intensa 

mineralização dos resíduos, às restrições edáficas e ao baixo conteúdo de 

bases trocáveis, restringindo a atividade biológica nos solos mais 

intemperizados (Canellas et al., 2002b). Contudo, para os solos um pouco mais 

férteis que a média dos solos tropicais da região amazônica, a fertilidade mais 
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elevada dos solos da região em estudo, garantiu melhor processo de 

humificação da matéria orgânica do solo dos sistemas de uso da terra. 

A fração ácido húmico (FAH) se encontra mais uniformemente distribuída em 

profundidade e entre os sistemas, com maior acúmulo na camada de 20-30 cm, 

não havendo diferença significativa entre os sistemas. A fração mais móvel no 

solo, ácidos fúlvicos (FAF) está aleatoriamente distribuída (sem padrão definido 

nas camadas), apresentando tendência de acúmulo em profundidade. As 

frações humificadas altamente solúveis, como FAH e FAF apresentam, em 

razão do seu elevado conteúdo de grupamentos funcionais polares, alta 

capacidade de solvatação, sendo arrastadas pela água de percolação do solo 

(Moreira e Siqueira, 2002). Valores de relação AH/AF mais elevados geralmente 

são encontrados também em solos mais arenosos, indicando perda seletiva da 

fração mais solúvel (FAF). 

A relação EA/HUM, extrato alcalino (ácidos fúlvicos mais ácidos húmicos) e a 

humina indica iluviação de matéria orgânica e de acordo com Benites et al., 

(2001), nas camadas superficiais essa relação é baixa. As relações EA/HUM 

encontradas nesse estudo foram muito baixas variando de 0,007 na PAS a 0,14 

na FP com aumento insignificante em profundidade. 

 

Fracionamento físico da matéria orgânica do solo 

Densimétrico 

A distribuição do peso ou da quantidade da fração leve-livre (FLL) diferiu 

significativamente (Tuckey, p = 0.000) entre as profundidades em todos os 

sistemas (Figura 5.2). De todas as profundidades, a camada mais superficial (0-

10 cm) foi a que apresentou maior massa da FLL. Resíduos vegetais na camada 

superficial do solo favorecem maior proteção física da fração leve. O Sistema 

Agroflorestal acumulou 546 mg, seguida pela Floresta Primária com 530 mg. A 

menor quantidade em massa foi encontrada na Pastagem com 394 mg. A maior 

mobilização da área para implantação da pastagem pode ter favorecido a 

ruptura dos macroagregados contribuindo para uma maior mineralização da 

fração leve. A Floresta Secundária, a Capoeira e a Roça acumularam em torno 

de 450 mg da FLL da matéria orgânica. A quantidade da fração leve-livre foi 
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praticamente a mesma entre os sistemas, não havendo diferença estatística 

entre os mesmos.  

Quando se comparou a fração FLI nas profundidades, constatou-se diferença 

estatística (Tukey, p = 0,05) somente na primeira camada (0-10 cm) de solo 

(Figura 5.3). Entre os sistemas as maiores quantidades da fração leve intra-

agregado (FLI) da matéria orgânica para a camada de 0-10 cm do solo foi 

estatisticamente maior na Floresta Primária (Tukey, p < 0,05) acumulando o 

dobro (258mg) da FLI dos demais sistemas que ficaram em torno de 148 mg. 

Para as outras profundidades não houve diferença estatística entre os sistemas. 

Tal fato pode ser decorrente do manejo realizado nos outros sistemas que 

promoveu a incorporação de resíduos no solo nas camadas mais profundas. De 

acordo com Hussain et al. (1999), a mudança na intensidade e freqüência das 

praticas de manejo alteram as características do solo e a distribuição dos 

nutrientes, bem como a distribuição da matéria orgânica no perfil do solo. O SAF 

e a FP promoveram maior acúmulo de MOS na camada superficial enquanto a 

roça e os outros sistemas permitem a distribuição mais uniforme da MOS em 

profundidade. O acúmulo de fração leve favorecido em solos continuamente 

vegetados com elevado retorno de liteira foi reportado por vários autores 

(Christensen, 1992; Jansen et al., 1992). De acordo com Christensen (1992), o 

acúmulo de fração leve é influenciado pelo uso da terra, tipo de vegetação e 

outros fatores que alteram o balanço entre a produção e a decomposição da 

MOS. O fracionamento físico densimétrico desse estudo, permitiu o isolamento 

e a quantificação dos compartimentos mais lábeis da MOS, que provavelmente 

são formados principalmente por resíduos orgânicos em diferentes estágios de 

decomposição.  
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Gravimétrico 

O acúmulo de carbono orgânico na fração pesada, como resultado da interação 

positiva entre as partículas de argila e a MOS, é bem documentado em 

Christensen (2000). Nesse estudo, as frações orgânicas associadas às 

partículas de areia contribuíram com cerca de 1,75% do CO encontrado na PAS; 

2,16% do CO da RÇ; 5,34% do CO da FP; 5,41% do CO da CAP; 5,93% do CO 

da FS e 6,89% do CO encontrado na fração areia do SAF, na camada 

superficial do solo (Tabela 5.4). Apesar de não terem sido observadas 

diferenças significativas entre os sistemas, para essa camada o SAF armazenou 

uma quantidade mais elevada de C na fração areia, e a PAS armazenou uma 

quantidade mais baixa. Houve diferença significativa (Tukey p = 0.000) entre o 

conteúdo de CO nas frações, sendo que em todas as profundidades, as frações 

silte e argila armazenaram quantidades significativamente maiores de carbono 

quando comparado à fração areia. Os baixos teores e proporção do COS 

associado à fração areia está relacionado, de acordo com Christensen (1992) à 

reduzida superfície específica e densidade de carga superficial das areias, 

fazendo com que esta fração apresente pouco ou nenhum material orgânico 

fortemente ligado, sendo pobre em complexos organominerais. Houve diferença 

significativa entre os conteúdos de CO, na profundidade de 20-30 cm de solo, 

para a PAS (16,9 g. kg-1;18,8 g. kg-1) e a CAP (9,30 g. kg-1;10,1 g. kg-1), (Tukey 

P < 0,005), nas frações silte e argila, respectivamente. 
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Tabela 5.1:- Principais características químicas dos solos nas três 
profundidades em todos os sistemas estudados 

Sistema pH P K
+
 Ca

2+
 Mg

2+
 Na

+
 Al

3+
 SB CTC V m 

 H2O mg dm
-3
  cmolc dm

-3
  % 

----------------------------------------   0 a 10 cm   ----------------------------------------- 
FP (18) 4,25b 4,51b 0,35b 3,81ab 1,38ab 0,11a 4,55a 5,65ab 10,88ab 51,50b 28,96a 

FS (10) 4,29b 4,51b 0,32b 3,88ab 0,87b 0,05ab 3,50a 5,12ab 9,59b 54,51b 22,75ab 

CAP (25) 4,62ab 4,58 0,34b 5,59ab 1,98ab 0,11a 2,65b 8,03ab 11,57ab 69,09a 17,13ab 

SAF (16) 4,53ab 7,25a 0,34b 6,51a 1,64ab 0,12a 2,25b 8,61ab 11,39ab 75,04a 15,12ab 

RÇ (19) 4,93 a 4,53b 0,55a 8,18a 2,08ª 0,12a 2,08b 10,67a 13,45 a 81,06a 10,14b 

PAS (13) 4,80 a 6,78ab 0,34b 2,23b 0,85b 0,00b 2,58b 3,43b 6,43b 52,39b 28,64a 

----------------------------------------  10 a 20 cm   ----------------------------------------- 

FP  4,35 3,89 0,19 2,24 0,93 0,12 7,65 3,47 12,30 28,26 38,23 

FS  4,39 2,11 0,26 3,15 0,64 0,05 5,91 4,10 11,53 32,57 33,68 

CAP  4,52 2,28 0,37 3,31 1,47 0,12 6,41 5,28 13,17 39,61 31,71 

SAF  4,57 4,24 0,26 5,00 1,43 0,09 4,70 6,79 12,34 54,35 27,44 

RÇ  4,83 2,20 0,62 6,47 1,70 0,10 4,33 8,91 13,90 64,32 22,17 

PAS  4,70 4,18 0,24 1,23 0,41 0,01 4,39 1,89 6,83 27,51 39,06 

----------------------------------------   20 a 30 cm   ----------------------------------------- 

FP  4,40 3,75 0,20 1,65 0,74 0,09 10,27 2,68 14,31 18,39 42,19 

FS  4,49 1,27 0,25 2,01 0,56 0,06 8,18 2,89 12,66 20,83 38,78 

CAP  4,55 1,51 0,34 2,63 1,43 0,13 10,59 4,53 16,84 26,14 38,36 

SAF  4,71 1,90 0,36 3,62 1,07 0,11 9,80 5,16 16,32 29,90 37,84 

RÇ  4,72 1,49 0,31 5,14 1,71 0,14 7,90 7,29 15,77 47,19 33,01 

PAS  4,77 1,20 0,19 0,72 0,35 0,01 5,34 1,27 7,67 16,33 41,02 

Médias seguidas de mesma letra, não diferem significativamente pelo teste de Tuckey a 5% de 
probabilidade, na mesma profundidade. 

 

 

 

 
Tabela 5.2: Teores de Carbono Total, Nitrogênio Total, Relação C/N, 
Densidade Aparente, nos sistemas 

Sistem
a 

C N C/N DAP C N C/N DAP C N C/N DAP 

Dag dm
-3
  g cm

-3
 Dag dm

-3
  g cm

-3
 Dag dm

-3
  g cm

-3
 

------------------0-10 cm-----------------
- 

------------------10-20 cm---------------
--- 

------------------20-30 cm----------------
- 

FP 2,02b 0,18ns 10,99b 1,32ns 1,18b 0,11ns 10,8b 
1,36n
s 

0,91 
ab 0,08ns 

11,37n
s 1,35ns 

FS 
2,24 
ab 0,18 12,2 ab 1,19 

1,36 
ab 0,11 

11,9 
ab 1,27 

1,08 
ab 0,09 11,99 1,42 

CAP 
2,33 
ab 0,19 12,1 ab 1,46 

1,38 
ab 0,12 

11,4 
ab 1,47 0,84b 0,08 10,50 1,49 

SAF 
2,60 
ab 0,21 12,6 ab 1,35 

1,39 
ab 0,11 

11,8 
ab 1,49 

0,94 
ab 0,08 11,75 1,51 

RÇ 
2,30 
ab 0,18 12,6 ab 0,99 

1,25 
ab 0,10 

11,9 
ab 1,42 

0,88 
ab 0,07 12,57 1,43 

PAS 2,73a 0,22 12,97a 1,44 1,62 a 0,13 12,68a 1,44 1,09 a 0,08 13,60 1,44 

Médias seguidas de letras diferentes, em colunas, se diferem estatisticamente pelo Teste de 
Tuckey a 5% de probabilidade. Médias seguidas de ns, não significativas para o mesmo teste. 
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Figura 5.1: Estoque de Carbono e Nitrogênio nos primeiros 30 cm de solo nos 
sistemas estudados 
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Médias seguidas de letras diferentes, entre os sistemas, há diferença significativa pelo teste de 
Tukey. Ns, não significativo. 
 
 
 
 
 

Tabela 5.3: Médias dos teores de carbono e das substâncias húmicas, nas três 
profundidades nos sistemas estudados 

Sistema 
Prof C-Total FAF FAH HUM FAH/FAF EA/HUM 

cm g.kg
-1

  --------- %* ----------   

FP 

0-10 20,8 4,1 1,9 42 0,5 0,14 

10-20 12,3 2,6 4,7 74 1,8 0,09 

20-30 9,8 3,8 10,9 87 2,9 0,17 

FS 

0-10 27,3 2,3 1,4 33 0,6 0,11 

10-20 14,8 2,3 2,9 62 1,3 0,08 

20-30 11,4 5,2 7,0 75 1,4 0,16 

CAP 

0-10 20,9 1,4 2,3 44 1,6 0,08 

10-20 12,7 3,3 6,5 69 1,9 0,14 

20-30 8,4 7,9 14,6 96 1,8 0,23 

SAF 

0-10 25,7 1,2 2,3 35 1,9 0,10 

10-20 14,2 2,8 4,0 64 1,4 0,11 

20-30 9,5 2,6 10,0 93 3,8 0,13 

RÇ 

0-10 21,7 1,3 1,2 43 1,0 0,06 

10-20 12,2 3,4 3,1 75 0,9 0,09 

20-30 8,4 4,9 9,0 105 1,9 0,13 

PAS 

0-10 27,4 1,1 1,2 34 1,1 0,07 

10-20 16,2 2,1 1,9 58 1,1 0,07 

20-30 10,9 4,8 4,8 78 1,0 0,12 

C-Total- Carbono Orgânico Total do solo, FAF- Fração Ácido Fúlvico, FAH- Fração Ácido 
Húmico, HUM- Humina, FAH/FAF- relação entre as Frações Ácido Húmico e Fúlvico, EA/HUM- 
relação entre o Extrato Alcalino (FAF+FAH) e a Humina.* Percentagem de frações humificadas 
em relação ao C orgânico total do solo. 
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Figura 5.2: Distribuição do peso da fração leve livre (FLL) nos diferentes 
sistemas nas profundidades de 0-10, 10-20 e 20-30 cm do solo. 
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Médias seguidas da mesma letra maiúscula, entre as profundidades , não diferem entre si 
(Tukey p < 0,05). Ns não significativo. 

 

 

Figura 5.3: Distribuição do peso da fração leve intra-agregado (FLI) nos 
diferentes sistemas nas profundidades de 0-10, 10-20 e 20-30 cm do solo. 
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Médias seguidas da mesma letra maiúscula, entre as profundidades, não diferem entre si 
(Tukey p = 0,05). Mesma letra minúscula, entre sistemas, não diferem entre si (Tukey p < 0,05). 
Ns não significativo. 
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Tabela 5.4: Teores de carbono associados à fração areia, silte e argila. 

Profundidade 
cm 

C-Fração 
g.kg

-1
 

SISTEMAS 

FP FS CAP SAF RÇ PAS 

0-10 

Areia 1,11Bns 1,62B 1,13B 1,77B 0,47B 0,48B 

Silte 24,6a 25,1A 26,0A 29,6Aa 24,7A 31,2 A 

Argila 32,5a 29,5A 28,5A 31,3Aa 27,7A 34,2 A  

10-20 

Areia 0,38Bns 0,73B 0,36B 0,66B 0,34B 0,19B 

Silte 14,3a 14,2A 13,6A 18,4a 13,6 A 17,4 A 

Argila 17,6a 16,7A 15,6A 20,6A 15,6A 19,8 A 

20-30 

Areia 0,31Bns 0,65B 0,41B 0,55B 0,32B 0,12B 

Silte 9,5Ab 10,4Ab 9,3Ab 11,7Aab 11,8Aab 16,9Aa 

Argila 11,8Aab 12,3Aab 10,1Ab 13,8Aab 14,4Aab 18,8Aa 

Letras maiúsculas iguais entre as frações, na mesma coluna, não diferem entre si pelo Teste 
de Tukey a 5% de probabilidade. Letras minúsculas iguais entre colunas nos sistemas, não 
diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5 % de probabilidade. NS, não significativo. 
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CONCLUSÃO  

 

1) A pastagem estocou significativamente mais carbono na camada de 0-30 cm 

do solo que a floresta primária e não houve diferença significativa no estoque de 

nitrogênio, entre os sistemas estudados.  

2) A fertilidade mais elevada dos solos da região em estudo garantiu melhor 

processo de humificação da matéria orgânica do solo dos sistemas de uso da 

terra.  

3) A distribuição das frações leves (FLL e FLI) da matéria orgânica mostrou que 

o Sistema Agroflorestal acumulou uma quantidade mais elevada de FLL e a 

Floresta Primária acumulou a FLI.  

4) As concentrações de carbono da matéria orgânica na fração pesada (silte, 

argila e areia), diferiram significativamente apenas na camada de 20-30 cm do 

solo entre a Pastagem e a Capoeira, para a fração silte e argila. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A dinâmica da matéria orgânica do solo é resultante, principalmente, da 

deposição de resíduos de origem animal e vegetal. Esses resíduos sofrem 

inicialmente decomposição parcial pela mesofauna e, posteriormente, ação 

decompositora dos microrganismos. Parte do carbono presente nos resíduos é 

liberada para a atmosfera como CO2 e o restante passa a fazer parte da 

matéria orgânica, como um componente do solo. Em solos que não recebem 

aplicação de estercos ou outros materiais orgânicos alóctonos, o carbono 

orgânico é adicionado através da degradação das raízes e dos resíduos 

vegetais que retornam ao solo anualmente. A perda de carbono orgânico 

corresponde à soma das perdas por oxidação, erosão e lixiviação. Perdas por 

lixiviação podem ser consideradas relativamente desprezíveis; por erosão, sua 

importância depende da situação em que o solo se encontra quanto ao relevo e 

cobertura da superfície; por oxidação, são as mais importantes. Sua dinâmica 

pode ser representada pela variação dos conteúdos de carbono orgânico em 

função do tempo. Em solos sob vegetação natural em clímax, não ocorre 

variação nos conteúdos da matéria orgânica com o tempo devido à igualdade 

das quantidades adicionadas e perdidas. Caracteriza assim, um estado 

estacionário em que o conteúdo da matéria orgânica é determinado pela 

relação entre as taxas de adição efetiva e as de perda de carbono orgânico do 

solo as quais serão dependentes dos fatores de formação do solo. 

O cultivo do solo promove alteração nas taxas de adição efetiva e de perda de 

matéria orgânica, resultando em uma variação de seus conteúdos. Após um 

longo período sob manejo constante, os teores de matéria orgânica tendem 

novamente a um nível mais estável. A recuperação dos teores de matéria 

orgânica pode ser obtida pela implantação de pastagens ou pela redução de 

revolvimentos do solo para implantação de culturas que deverão incluir 

espécies de alta produção de resíduos. 

A matéria orgânica do solo engloba os resíduos vegetais em estágios variados 

de decomposição, a biomassa microbiana, as raízes e a fração mais estável, 

denominada húmus. 

A elevada produção de biomassa das florestas tropicais úmidas em solos de 

baixa fertilidade se deve basicamente ao desenvolvimento de mecanismos de 
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conservação e ciclagem de nutrientes. Em florestas nativas diversificadas e em 

sistemas agroflorestais há uma taxa constante de produção de liteira e, 

consequentemente, uma contínua decomposição da mesma, aumentando não 

somente a disponibilidade de nutrientes, como também a quantidade de 

matéria orgânica no solo. 

Nesse estudo, os sistemas agroflorestais mostraram um efeito positivo na 

recuperação do solo, muito melhor do que o observado na floresta secundária 

jovem (capoeira) em sistema de pousio e maior que na floresta secundária 

antiga. 

No estudo sobre a avaliação da fertilidade dos solos em capoeiras com 

diferentes tempos de pousio e roças implantadas após a derruba e queima 

dessas capoeiras, os resultados demonstraram que a acidez do solo foi 

consideravelmente elevada e os teores de Al extremamente altos nas 

capoeiras. A queima diminuiu os teores de MO e elevou os valores de pH e 

bases trocáveis. Com um tempo de pousio maior houve uma melhora na 

fertilidade dos solos. Porém, essa melhora na fertilidade não foi significativa na 

conversão das capoeiras em roças e ficou estabelecido que para que a 

fertilidade do solo voltasse aos níveis desejados, o tempo de pousio dessas 

capoeiras não podem ser menores que sete anos de idade. 

Com relação à avaliação das características químicas dos solos sob floresta 

primária (FP), floresta secundária antiga (FS), floresta secundária jovem (CAP), 

sistemas agroflorestais (SAF), roça (RÇ) e pastagem (PAS), os resultados 

mostraram que, mesmo que não significativos, ocorreram pequenos 

incrementos nos teores de bases trocáveis e de P, além da redução no Al 

trocável após queima para implantação de roças seguidas da formação de 

florestas secundárias e principalmente em SAF. A análise de componentes 

principais (ACP) evidenciou que o manejo realizado pela população indígena na 

implantação de roças e sistemas agroflorestais não provocou mudanças 

significativas na fertilidade dos solos quando comparados à fertilidade dos solos 

da floresta primária adjacente. De um modo geral o solo da região estudada 

apresentou uma fertilidade maior do que a maioria dos solos da Amazônia. 
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Foi observado que a produtividade dos diferentes sistemas de uso da terra 

estudados não é proveniente do uso de insumos agrícolas, e sim que dependem 

unicamente da reciclagem dos nutrientes minerais contidos na liteira e da 

matéria orgânica do próprio solo. A maior quantidade de necromassa total na 

camada de liteira acumulada foi encontrada em solos sob a floresta primária e a 

menor quantidade em pastagem. Houve maior acúmulo de folhas novas na 

camada de liteira em solos sobre sistemas agroflorestais nas estações chuvosa 

e seca da região, que apresentaram maiores estoques de N, P, K, Ca e Mg. Nos 

solos sob sistemas agroflorestais foram encontrados maiores teores de 

nutrientes, com uma produção de liteira mais rica nutricionalmente. Os sistemas 

agroflorestais manejados pela população indígena da região se mostraram com 

alta eficiência na ciclagem de nutrientes pela quantidade e qualidade da liteira 

de solo produzida, melhorando a fertilidade do solo sob estes sistemas. 

De maneira geral, os resultados mostraram que os solos da região em estudo 

apresentaram teores de P, K, Ca e Mg acima dos teores comumente 

encontrados para solos da Amazônia. Os resultados indicaram que o teor de 

carbono microbiano (C-BIO) não sofreu variações significativas (p<0,05) nos 

sistemas estudados na estação chuvosa. Porém, com a mudança de estação, 

os sistemas tiveram redução em torno de 60% no teor de C-BIO, indicando a 

influência sazonal na microbiota do solo, com exceção dos solos sob SAF, que 

mantiveram praticamente a mesma concentração de C-BIO nas duas estações. 

O NH4
+ foi a forma de N-mineral predominante, nas duas estações, em todos os 

sistemas estudados. A concentração de NO3
- foi maior no solo da RÇ, nas duas 

estações, e a menor, na PAS. O maior teor de NH4
+ foi encontrado em SAF, na 

estação chuvosa, e na RÇ, na estação seca. O tipo de manejo adotado pelos 

produtores indígenas da região nos sistemas agroflorestais (SAF) propiciaram 

menores alterações nos teores P, K e Mg, de C microbiano e N-mineral, 

independente do teor de umidade do solo, refletindo na dinâmica da microbiota 

e influenciando positivamente os parâmetros biológicos de qualidade do solo. 

Finalmente, o fracionamento físico e químico da matéria orgânica do solo 

mostrou as comparações dos teores de carbono orgânico da floresta primária, 

que está estabelecida, em grande parte, em solos pobres em nutrientes 

minerais, o que torna sua manutenção dependente dos ciclos geoquímicos, 

bioquímicos e biogeoquímicos. Desse modo, os nutrientes no processo de 
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ciclagem passam do meio biótico para o meio abiótico e vice-versa, sendo esse 

processo denominado de equilíbrio dinâmico. Com a remoção da floresta esse 

equilíbrio é quebrado, alterando a qualidade e quantidade de matéria orgânica 

do solo. Conseqüentemente, há uma diminuição da atividade da biomassa 

microbiana principal responsável pela ciclagem de nutrientes e pelo fluxo de 

energia dentro do solo, e que exerce influência tanto na transformação da 

matéria orgânica quanto na estocagem do carbono e minerais, ou seja, na 

liberação e na imobilização de nutrientes. A pastagem estocou 

significativamente mais carbono na camada de 0-30 cm de solo do que a 

floresta primária e não houve diferença significativa no estoque de nitrogênio, 

entre os sistemas estudados. O fracionamento químico da matéria orgânica 

permitiu separar os teores de ácido húmico, ácido fúlvico e humina. A fertilidade 

mais elevada dos solos da região em estudo garantiu melhor processo de 

humificação da matéria orgânica no solo dos sistemas de uso da terra quando 

comparados à floresta nativa. A distribuição das frações leves (FLL e FLI) da 

matéria orgânica mostrou que o sistema agroflorestal acumulou a maior 

quantidade de FLL e a floresta primária acumulou a FLI. As concentrações de 

carbono da matéria orgânica na fração pesada (silte, argila e areia), diferiram 

significativamente apenas na camada de 20-30 cm do solo entre a pastagem e a 

capoeira, para a fração silte e argila. Os ácidos húmicos e fúlvicos representam 

a porção solúvel em meio alcalino, de maior reatividade e consequentemente de 

maior polaridade. Os ácidos fúlvicos são os compostos de maior solubilidade por 

apresentarem maior polaridade e menor tamanho molecular. Estes compostos 

são os responsáveis por mecanismos de transporte de cátions dentro do solo, 

por meio de formação de complexos organo-metálicos, o que caracteriza o 

processo de queluviação. Os ácidos húmicos são os compostos húmicos mais 

estudados e apresentam baixa solubilidade nas condições de acidez 

normalmente encontradas nos solos estudados. Os ácidos húmicos são 

responsáveis pela maior parte da CTC de origem orgânica em camadas 

superficiais do solo. A humina consiste em um aglomerado de materiais húmicos 

e não húmicos e como tal poderia ser melhor descrita como um material que 

contém substâncias húmicas do que uma substância húmica propriamente dita. 

Apesar de apresentar baixa reatividade, são responsáveis por mecanismos de 

agregação de partículas e na maioria dos solos tropicais representa a maior 
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parte do C humificado. A substituição da floresta natural em áreas cultivadas 

acarreta aumento nas concentrações de ácidos fúlvicos e humina, com 

diminuição do pH do solo, mesmo com o tamponamento da matéria orgânica. 

Outros fatores, como a utilização da queima para implantação das roças, 

também aumentou significativamente o pH do solo após o desmatamento. 

Os resultados desses estudos demonstraram que para a manutenção da 

fertilidade e estrutura do solo visando o uso sustentável da terra na região do 

Alto Solimões AM, é essencial a manutenção dos sistemas agroflorestais que 

consorciam diferentes espécies de árvores e arbustos e que têm uma pronta e 

contínua cobertura do solo, para garantir o constante aporte de matéria 

orgânica ao solo. Este material de qualidade química variada e com diferentes 

épocas de deposição sobre o solo, por estimular a atividade biológica no solo, 

garantindo a decomposição e a liberação de nutrientes nas épocas apropriadas 

de acordo com a demanda das diferentes espécies, deve ainda adicionar o 

efeito positivo da cobertura morta da superfície do solo na manutenção de 

melhores condições de umidade no solo para plantas e outros organismos. 

Assim os sistemas agroflorestais praticados na região em estudo, ao 

consorciarem tantas espécies quanto possíveis e promover uma cobertura 

contínua do solo, evitando que a superfície do solo fique exposta ao sol e 

chuva e representam o uso sistentável da terra. 

O desenvolvimento da agricultura sustentada na região deve evitar a perda de 

nutrientes resultantes da decomposição dos restos culturais, exportação, 

lixiviação e volatilização dos nutrientes e erosão do solo. Práticas alternativas, 

como a cobertura morta do solo e incorporação ao solo da vegetação cortada e 

incorporada ao solo devem ser utilizadas. O uso de leguminosas que 

estabelecem simbiose com bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico como 

a adubação verde deve ser estimulada. Nas capoeiras jovens, em fase inicial 

de pousio, é recomendável o plantio de leguminosas de crescimento rápido que 

produzam matéria orgânica abundante e de boa qualidade, para incrementar a 

atividade da biota do solo e melhorar sua estrutura e funcionamento. As 

associações com fungos micorrízicos podem contribuir para a aquisição de 

fósforo pelas raízes, uma vez que a maioria dos solos da região apresentou 

baixos teores desse nutriente, com exceção dos solos sob sistemas 

agroflorestais, que continham ingás na sua composição florística. Também 
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outros sistemas de manejo mais sustentáveis podem ser desenvolvidos usando 

estercos e composto orgânico, realizados com recursos disponíveis nas 

comunidades. O conjunto dessas práticas de manejo poderá contribuir para 

melhorar a sustentabilidade da agricultura na região em estudo, não só nos 

SAFs como também serem adotadas nas roças e nos sistemas em pousio. Os 

SAFs são também mais apropriados às condições sócio-econômicas dos 

agricultores indígenas locais, pois permitem uma produção contínua em áreas 

pequenas durante muitos anos e o uso de prática simples de manejo. Assim, 

pelos dados obtidos nesse estudo, fica claro que os sistemas agroflorestais 

tradicionais indígenas são um exemplo de funcionamento mais sustentável que 

outros usos da terra da região. O fato de ainda serem produtivos é uma forte 

evidência em prol de uma estabilidade ecológica e social.  
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