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Sinopse: 

O estudo objetivou avaliar a influência do acúmulo e da remoção dos resíduos 
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amarelos e seus estoques de carbono e nutrientes em clareiras após 18 meses 
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RESUMO 

 

Tradicionalmente, os resíduos de exploração florestal, como, por exemplo, copas das 

árvores exploradas no manejo florestal, são deixados no próprio local de abate. Entretanto, 

esses resíduos tem despertado interesse de empresas florestais para geração de energia. 

Porém, a retirada dos resíduos de exploração florestal representa uma exportação adicional 

de nutrientes àquela relativa aos troncos comerciais. Assim, o objetivo deste estudo é 

avaliar a influência do acúmulo de resíduos florestais e da retirada dos galhos grossos, após 

um ano e meio da exploração florestal, nas propriedades físicas equímicas dos solos das 

clareiras formadas por árvores exploradas comercialmente no município de Itacoatiara, AM. 

A área de estudo é a U.P.A. ITP23, nas Fazendas Itapiranga II e III, pertencentes a Precious 

Woods Amazon Ltda. Cinco amostras de solos compostas foram coletadas nas 

profundidades 0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-100 e 100-150 cm em cada tratamento 

(FLOR – floresta nativa intacta; CCR – clareiras com resíduos; CSR – clareiras sem os 

galhos grossos das árvores abatidas). Nessas amostras, foram determinados os parâmetros 

físicos (textura e densidade) e químicos (pH, teores e estoques de C, N, P, K, Ca, Mg, Fe, 

Zn, Mn e Cu). Observou-se um aumento nos teores de argila, até 20 cm de profundidade, 

nos solos das CCR e CSR em relação à FLOR, mas a argila permaneceu como fração 

dominante nos solos de todos os tratamentos. Não se observaram diferenças significativas 

na densidade do solo entre tratamentos. Em geral, os maiores teores de carbono e 

nutrientes foram observados nas camadas 0-5 e 5-10 cm dos solos das CCR. A partir 

dessas profundidades, os esses teores foram maiores nos solos das CSR, com exceção dos 

teores de fósforo, o que indica uma maior decomposição dos resíduos remanescentes 

(principalmente galhos finos e folhas que estavam fragmentados) e lixiviação de nutrientes 

para as camadas mais profundas nessas clareiras, notadamente o potássio. Nos estoques 

de nutrientes, pôde-se observar que a zona de enraizamento principal (≤ 30 cm) acumula a 

maior parte dos estoques de nutrientes até 150 cm de profundidade (40-60%), em todos os 

tratamentos. Não se verificaram diferenças nas proporções dos estoques de nutrientes 

acumulados nas diferentes camadas do solo entre os tratamentos. Isso indica que o 

transporte de nutrientes nas clareiras CCR e CSR está em um estágio avançado e esses 

nutrientes estão alcançando camadas ainda mais profundas que as estudadas (> 150 cm). 

Notou-se nas CSR o maior estoque de macronutrientes, enquanto que nas CCR, os 

estoques de micronutrientes foram maiores. Os estoques de micronutrientes nos solos da 

FLOR foram, inclusive, maiores que os estoques desses nutrientes nos solos das CSR. A 

relação nutriente exportado/estoque no solo é maior nas CSR. Assim, apesar de a 

exploração dos galhos grossos resultar em um aumento nos estoques de nutrientes nos 

solos das CSR após um ano e meio da exploração, a realização dessa prática em todas as 

clareiras formadas durante os próximos ciclos da exploração florestal resultaria em uma 

diminuição mais acentuada nos estoques dos nutrientes no solo quando comparadas com 

as CCR. 

 

Palavras-chave: manejo florestal; remoção de resíduos lenhosos; química do solo; Floresta 

Amazônica 
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ABSTRACT 

 

Usually, residues from logging(i.e., logged tree’s crown), remainon site. However, forest 

managers have considered using those wastes for energy generation. But, harvesting 

residues represents an additional nutrient exportation to those nutrients in commercial tree 

trunks. Therefore, the objective of this study is to evaluate the influence of harvesting 

residues from logging on soil (Oxisols) physical and chemical properties 18 months after 

gaps formation by tree fall. The  study was carried out on the Annual Production Unit ITP23, 

situated on Farms Itapiranga II and III that belong to Precious Woods Amazon 

Ltda.(Itacoatiara –Amazon State). Five soils samples were taken in 0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 

30-40, 40-100 and 100-150 cm depths in each treatment: mature undisturbed forest (FLOR), 

gaps with residues remaining on site (CCR) and gaps with removal of logged tree’s large 

branches (CSR). Physical (texture and bulk density) and chemical (pH, contents and stocks 

of C, N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn and Cu) analysis were performed. Until 20 cm deep, clay 

contents were higher in CCR and CSR’s soils than FLOR’s soils, but all soils remained 

clayey. No differences were founded on soil’s bulk density between treatments. In general, 

carbon and nutrients levels were higher in 0-5 and 5-10 cm soil layers of CCR. Above those, 

contents of all nutrients but phosphorus were higher in CSR’s soils. This indicates higher 

decomposition rates in remaining residues (mainly, fragmented small branches and leaves) 

and nutrient leaching to deeper layers in those soils, especially potassium. Nutrients stocks 

were higher in ≤ 30 cm layers in all treatments (which represents 40-60% of total nutrient 

stock in 150 cm depth). No differences were founded in soil nutrient’s stock proportions 

between treatment’s soil layers. This means an advanced nutrient transportation in CCR and 

CSR soils and those nutrients may be reaching deeper layers than those studied (> 150 cm). 

Macronutrients stocks were higher in CSR’s soils, while micronutrients were higher in CCR’s 

soils. Even micronutrients stocks in FLOR’s soils were higher than CSR’s soils. The nutrient 

exported/soil nutrient stocks were higher with large branches harvest (CSR). This would 

result in a faster nutrient depletion in soils compared to residues remaining on site. 

 

Key words: forest exploitation; woody residues harvest; soil nutrients; Amazon Forest 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o segundo maior produtor de madeiras tropicais do mundo, atrás, 

somente, da Indonésia, e a Amazônia supre grande parte desta demanda (Angelo et al., 

2004; ITTO, 2011; SFB e Imazon, 2010; SFB, 2011). Porém, cerca de 36% de toda a 

madeira comercializada tem sua origem e forma de exploração desconhecidas (Pereira et 

al., 2010). Em contrapartida, a grande visibilidade atual da Amazônia, o fortalecimento da 

fiscalização e as exigências do mercado de madeiras, em especial o mercado internacional, 

tornam a madeira ilegal um produto cada vez mais difícil de ser comercializado (Santana et 

al., 2010). 

Assim, o manejo florestal sustentável assume um papel importante como fornecedor 

deste produto. Esta atividade surge como garantia ao consumidor de que a madeira foi 

retirada com técnicas de exploração florestal apropriadas em áreas destinadas, de fato, à 

exploração de recursos da floresta (Mele, 2001). Além disso, o manejo florestal é uma 

atividade econômica alternativa às outras formas de uso que resultam na conversão da 

floresta, como agricultura e pecuária (Hilton, 1987). 

Porém, o manejo florestal também causa modificações na floresta, como mudanças 

na composição florística (Francez et al., 2007; Hirai et al., 2012; Oliveira, 2005), morte e 

fuga de animais (Zimmerman e Kormos, 2012) e alterações nas propriedades físico-

químicas do solo (Ferreira et al., 2006; Hirai, 2008; Mello-Ivo e Ross, 2006). Estas 

alterações são causadas, principalmente, pela movimentação dos tratores na construção de 

estradas, pátios e trilhas de arraste e pelas operações de abate (Grigal, 2000). Isto resulta 

na compactação do solo (Grigal, 2000; Mello-Ivo e Ross, 2006) e na grande geração de 

resíduos vegetais que, em geral, são deixados na floresta se decompondo e, 

consequentemente, emitindo CO2 (Fearnside, 2009). 

Estes resíduos são compostos por árvores de pequeno porte (10 cm < DAP < 30 

cm), copas, tocos e árvores derrubadas com a árvore abatida (Francez et al., 2007). A 

decomposição deste material gera um aumento na fertilidade local, principalmente nas 

clareiras formadas por árvores exploradas (Ferreira et al., 2006), que auxiliará na 

regeneração natural destas áreas. Contudo, a disponibilização de grandes quantidades de 

nutrientes é seguida por uma alta lixiviação dos mesmos para as camadas mais profundas 

do solo, fora da zona de enraizamento principal (Ferreira et al., 2006; Hilton, 1987). 

Isto ocorre porque a vegetação é uma grande acumuladora de nutrientes no 

ecossistema ao absorver os nutrientes do solo e os fixar em sua biomassa (Silveira, 2012; 

Vitousek e Sanford Jr., 1986). Nas áreas onde esta foi derrubada, por exemplo, nas 

clareiras, grandes quantidades de nutrientes não são capturadas e incorporadas na 
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biomassa vegetal (Hilton, 1987). Então, o aumento na fertilidade do solo causado pela 

decomposição dos resíduos de exploração florestal pode não ser aproveitado pela 

regeneração natural se esta aparecer de forma tardia.  

Assim, a utilização do material lenhoso residual destas áreas não deve ser 

desconsiderada, pois florestas onde estes resíduos foram retirados não apresentaram 

diferenças na composição florística quando comparadas com florestas onde somente o fuste 

foi explorado, em uma avaliação de sete meses após a exploração florestal (Francez et al., 

2007). Todavia, as alterações na floresta explorada em resposta às mudanças no balanço 

de entrada e saída de nutrientes devem ser estudadas, também, em longo prazo, pois a 

duração dessas mudanças não é bem compreendida (Grigal, 2000; Ranger e Turpault, 

1999). 

A própria legislação florestal brasileira, nos âmbitos estadual e federal, por meio da 

IN No 05 de 26 de fevereiro de 2008 (IPAAM) e da Resolução No 411 de 6 de maio de 2009 

(CONAMA), permite a exploração dos resíduos de exploração florestal, ficando o manejador 

responsável pela sua quantificação. Entretanto, a utilização de galhos, troncos defeituosos, 

árvores de pequeno porte, aparas de troncos, serragem e outros resíduos da exploração 

florestal não é uma prática comum no manejo florestal (Cruz, 1985; SFB e Imazon, 2010). 

Em oposição a este cenário, empresas florestais, incluindo a Precious Wood AmazonLtda, 

começaram a utilizar os resíduos lenhosos como galhos grossos da copa de árvores 

exploradas, principalmente na geração de energia. 

Assim, este estudo se propõe a avaliar a influência da retirada dos galhos grossos 

nas propriedades físico-químicas dos solos das clareiras formadas pelas árvores abatidas, 

um ano e meio anos após exploração florestal realizada pela Precious Woods Amazon 

Ltda., no município de Itacoatiara, Amazonas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

 Avaliar a influência dos resíduos vegetais de exploração florestal nas propriedades 

físicas, químicas e nos estoques de carbono e nutrientes nos solos das clareiras formadas 

por árvores abatidas. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

Determinar a influência dos resíduos vegetais nas propriedades físicas do solo 

(granulometria e densidade), até 150cm de profundidade, em a) clareiras com remoção dos 

galhos grossos (DAP ≥ 10 cm); b) clareiras sem remoção dos galhos grossos; e, c) floresta 

nativa intacta. 

 

Determinar a influência dos resíduos vegetais nas propriedades químicas do solo (acidez, 

teores de C, N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu e Al), até 150cm de profundidade, em a) 

clareiras com remoção dos galhos grossos; b) clareiras sem remoção dos galhos grossos; e, 

c) floresta nativa intacta. 

 

Determinar a influência dos resíduos vegetais nos estoques de C, N, P, K, Ca,Mg,Fe, Zn, 

Mn e Cu do solo, até 150cm de profundidade, em a) clareiras com remoção dos galhos 

grossos; b) clareiras sem remoção dos galhos grossos; e, c) floresta nativa intacta. 
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3. HIPÓTESES 

 

3.1. Propriedades físicas do solo 

 

H0 – A retirada dos galhos grossos não influencia na granulometria e densidade dos solos 

imediatamente abaixo da área da galhada. 

 

H1 –A retirada dos galhos grossos influencia na granulometria e densidade dos solos dos 

imediatamente abaixo da área de deposição da galhada. 

 

3.2. Propriedades químicas do solo 

 

H0 – A retirada dos galhos grossos não influencia nas propriedades químicas dos solos da 

área de deposição da galhada. 

 

H1 – A retirada dos galhos grossos influencia nas propriedades químicas dos solos da área 

de deposição da galhada. 

 

3.3. Estoques de nutrientes do solo 

 

H0 – Não há diferença entre os estoques de nutrientes nos solos da área de deposição da 

galhada. 

 

H1 – Os solos das clareiras, onde os galhos grossos não foram retirados, apresentam maior 

estoque de nutrientes quando comparadas aos solos das clareiras sem galhos grossos e da 

floresta nativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1. Comércio de madeiras tropicais e o manejo florestal na Amazônia 

  

A produção madeireira brasileira em 2010 foi estimada em 21 milhões de metros 

cúbicos por ano (SFB e IPAAM, 2011), enquanto que a demanda mundial atingiu 3,5 bilhões 

de metros cúbicos (ITTO, 2011). A maior parte da madeira explorada no Brasil (86%) é 

comercializada internamente no país e a origem desta madeira é, principalmente, a 

Amazônia (SFB e Imazon, 2010; SFB, 2011). Porém, o mercado de produtos florestais só 

contribui com 4% do PIB nacional, e a maior parte dos recursos econômicos deste setor 

provêm da silvicultura de Pinus sp.eEucalyptus sp (SFB, 2010). 

 Apesar de a atividade florestal contribuir pouco para a arrecadação econômica do 

país, a diminuição proeminente da oferta de madeira tropical dos produtores do sudeste 

asiático (Indonésia, Filipinas e outros) deve promover uma maior demanda mundial por este 

produto (OIMT, 2007), elevando seu preço. Aliado a isto, o aumento da fiscalização e dos 

padrões de exigência dos consumidores tem dificultado a comercialização ilegal da madeira 

(Santana et al., 2010; SFB e IPAAM, 2011). Assim, o manejo florestal sustentável assume o 

papel de principal fornecedor deste produto, apostando nas melhorias das técnicas de 

planejamento e exploração florestal e na certificação como formas de valorização da 

madeira e da floresta (Santana et al., 2010). 

 A comercialização dos produtos florestais é, ainda, uma forma de evitar que a 

floresta seja convertida em outras formas de uso (SFB e Imazon, 2010; SFB, 2011). 

Infelizmente, o manejo florestal é focado, quase que exclusivamente, na madeira, 

subutilizando o potencial da floresta e agregando pouco valor a esta. Outros produtos 

florestais, como cipós, frutos, mudas, cascas, óleos e sementes, por exemplo, são ignorados 

no manejo florestal, apesar da madeira já ter financiado toda a infraestrutura necessária 

para a exploração desses produtos. 

 

 

4.2. As modificações causadas pelo manejo florestal 

 

4.2.1. Modificações na vegetação 

 

 A mudança na composição florística (Francez et al., 2007; Hirai et al., 2012; Oliveira, 

2005) é uma das alterações mais criticadas no manejo florestal (Zimmerman e Kormos, 

2012). A movimentação dos tratores na construção de estradas, pátios e trilhas de arraste e 
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o abate das árvores exploradas causam uma alta mortalidade de árvores pequenas (10 cm 

< DAP < 30 cm). Estas alterações aumentam a quantidade de luz que chega ao chão da 

floresta, o que beneficia a regeneração natural de pioneiras (Schwartz et al., 2012). 

 Entretanto, as espécies que são exploradas no manejo florestal são, em sua maioria, 

espécies clímax ou secundárias (Zimmerman e Kormos, 2012). A regeneração natural 

destas espécies é retardada pelo ambiente pós-exploratório. Além disso, uma parte dos 

indivíduos adultos reprodutivos foi explorada e, consequentemente, não contribuem mais 

para a regeneração da espécie. 

Assim, a próxima colheita a depende do estoque de madeira remanescente após a 

exploração florestal ou de tratamentos silviculturais pós-colheita que influenciem na 

regeneração natural das espécies comerciais (Peña-Claros et al., 2008). Esta dificuldade é 

resultante, em parte, do baixo número de espécies florestais exploradas, o que resulta em 

uma maior pressão de exploração nestas espécies. Outro fator importante é o ciclo de corte, 

estabelecido pela legislação florestal brasileira, entre 25 e 30 anos, tem se mostrado curto 

de mais para exploração das mesmas espécies (Reis et al., 2010). 

 

4.2.2. Modificações nas propriedades físico-químicas do solo 

 

 As principais alterações nas propriedades do solo são aquelas relacionadas à 

compactação deste, principalmente nas estradas, pátios e trilhas de arraste (Hirai, 2008; 

Mello-Ivo e Ross, 2006; Worrell e Hampson, 1997). Dentre estas áreas, as alterações nas 

propriedades físicas do solo, que incluem aumento na densidade e resistência à penetração, 

que ocorrem nas trilhas de arraste são as de maior importância para o manejo florestal 

(Worrell e Hampson, 1997). As estradas e pátios são infraestruturas fixas e que serão 

utilizadas na próxima exploração florestal, em oposição às trilhas de arraste, onde se espera 

que a vegetação se recomponha e seja reintegrada à área de efetivo manejo. 

 A grande deposição de material vegetal, causada pelo abate das árvores exploradas 

e pela movimentação do maquinário e, causa um aumento na fertilidade do solo, 

principalmente nas clareiras formadas por árvores abatidas (Ferreira et al., 2006, Hirai et al., 

2012). Porém, grande parte destes nutrientes não é capturada porque a regeneração natural 

nas áreas de clareiras é reduzida devido ao acúmulo de material lenhoso grosso (tronco de 

árvores derrubadas (DAP ≥ 10 cm) pela árvore abatida e galhos grossos (Ø≥ 10 cm) e finos) 

na área (Figura 1). Então, para a maior parte dos nutrientes adicionados ao solo pela 

“adubação verde” que ocorre após a exploração, observou-se uma alta lixiviação para as 

camadas mais profundas do solo (Ferreira et al., 2006). 
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Figura 1 – Resíduos lenhosos de exploração 
florestal sob o solo de clareira formada por árvore 
explorada. Fazenda Itapiranga – PWA, Itacoatiara 
(AM). 

 

4.2.3. Exportação de nutrientes pela exploração florestal 

 

 O balanço entre entradas e saídas de nutrientes é uma forma eficiente de avaliar se 

a exploração dos recursos florestais – no caso do manejo florestal, a madeira – vai reduzir a 

produtividade das florestas em longo prazo (Kimmins, 1977; Ranger e Turpault, 1999;). 

Ranger e Turpault (1999) estabeleceram que esse balanço, no nível de parcela da floresta, 

deve ser feito pela seguinte equação: 

 

             (    )         (    ) 

 

Onde, 

 ΔBS – estoque de nutrientes disponíveis; 

 AD – nutrientes via deposição atmosférica (chuva, poeira, raios, etc.); 

 W – estoques de nutrientes no solo; 

 BR – estoque de nutrientes na biomassa removida; 

 D – nutrientes perdidos via drenagem (lixiviação). 

 

 De um modo geral, a primeira parte da equação (entradas)é bem conhecida (Keller 

et al., 2003; Williams et al., 1997). Por outro lado, as perdas de nutrientes são menos 

conhecidas. Isso ocorre pela dificuldade em se determinar as perdas por lixiviação e pela 

grande variação nutricional nas espécies arbóreas (Ferraz et al., 2007; Silveira, 2012) 
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A maior parte dos estudos acerca da exportação de nutrientes trata de plantios 

florestais, geralmente localizados nas regiões temperadas. No Brasil as pesquisas estão 

voltadas para as exportações causadas pela colheita florestal, principalmente em plantios de 

eucaliptos, localizados quase todos nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul.  

Na Amazônia a exportação de nutrientes pela colheita florestal foi estudada em 

plantios de Eucalyptus urograndis, na área do Projeto Jari (da então “Companhia Florestal 

Monte Dourado”), no estado do Pará. A idade dos plantios foi de 4,5 anos e a exportação de 

nutrientes pelos troncos e casca foi avaliada em relação à biomassa total da árvore. Os 

resultados mostraram que 64,6% do N presente em toda a árvore foi exportada na retirada 

dos troncos (com casca). Para os outros nutrientes os valores foram: 54,2% do P; 76,3% do 

Ca, 57,2% do K e 60,7% do Mg (Spangenberg, 1994). 

Quando se considera a exportação de nutrientes causada pela exploração florestal 

de espécies nativas na região amazônica, os valores dos estoques exportados variam muito 

em relação ao nível de exploração. Em uma floresta nativa ao norte de Manaus (EEST-ZF2) 

, para 13 espécies nativas, com DAP ≥ 45 cm, a remoção de 1 m3 de madeira do tronco 

levou a exportação dos seguintes estoques de nutrientes (expressos em g): N1.763,51; P 

21,07; K 413,32; Ca 511,54; Mg 309,50; Fe 8,64; Mn 10,19; Zn 1,99 e Cu 1,62 (Ferraz et al, 

1997).  

Na mesma floresta, para uma exploração de 6 árvores há-1, com DAP médio de 70.2 

cm e volume de 26,3 m3, os estoques médios   de nutrientes exportados nesses troncos foi 

(expressos em kg ha-1): N 46,39; P0,55; K 10,86; Ca 13,47; Mg 8,15; Mn 0,27; Fe 0,23; Zn 

0,05 e Cu 0,04 (Ferraz et al., 1997) 

 

 

4.3. Resíduos da exploração florestal 

 

 Os resíduos vegetais formados na exploração florestal são provenientes, 

principalmente, de duas atividades: a construção da infraestrutura e as operações de abate. 

A primeira atividade, que envolve a construção de estradas secundária, pátios e trilhas de 

arraste, causa a mortalidade de indivíduos arbóreos de porte menor (10 cm < DAP < 30 cm) 

nestes locais (Grigal, 2000). Estes três componentes da infraestrutura da área de 

exploração florestal chegam a ocupar, aproximadamente, 4% da área de manejo florestal 

(Cavalcanti et al., 2011). 

 As operações de abate formam resíduos vegetais provenientes de copas de árvores 

exploradas (Figura 2), árvores derrubadas pela queda da árvore abatida (Figura 3) e tocos e 

raízes (Figura 4). Estima-se que o volume de copa que é deixado represente um terço do 

volume total de material lenhoso da árvore (Cavalcanti et al., 2011). A árvore abatida 
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derruba, em média, 7-10 árvores com DAP > 10 cm (Cavalcanti et al., 2011; Feldspauch et 

al., 2005). 

 Em geral, estes resíduos são deixados na floresta e auxiliarão na regeneração 

natural da área. Entretanto, as empresas florestais demonstram interesse em utilizar este 

material, principalmente para a geração de energia (SFB, 2011 e Souza-PWA, com. 

Pessoal, 2013). Porém, como este material é uma fonte de matéria orgânica e nutrientes 

para a floresta, a retirada deste deve ser avaliada com prudência, uma vez que a exploração 

dos troncos já levou à uma exportação nutrientes (Silveira, 2012; Kimmins, 1977). Apesar 

dos poucos estudos de caso com este tema, não foram observadas mudanças significativas, 

em curto prazo, na composição florística das florestas onde este material foi retirado. Isto 

ocorreu na floresta explorada pela Cikel S.A.(Pará), onde se retiraram os resíduos das 

estradas secundárias e clareiras, pois a composição florística não foi alterada quando 

comparada com florestas onde só retirou os troncos de espécies comerciais, em uma 

avaliação de sete meses após a exploração (Francez et al., 2007). 

 

 

 

 
Figura 2 – Resíduos de exploração florestal 
provenientes da copa da árvore explorada. 
Fazenda Itapiranga – PWA, Itacoatiara (AM). 
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Figura 3 – Resíduos da exploração florestal 
formados por árvores derrubadas pela árvore 
abatida. Fazenda Itapiranga – PWA, Itacoatiara 
(AM). 

 

 
Figura 4–Resíduos florestais formados pela 
sapopema da árvore explorada. Fazenda 
Itapiranga – PWA, Itacoatiara (AM). 

 

 

4.4. Exploração de resíduos florestais em florestas temperadas e tropicais 

 

 Em contraste ao que ocorre no Brasil, os resíduos de exploração florestal já são 

amplamente utilizados na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia há, pelo menos, 60 anos. 

Em contrapartida, muitas pesquisas investigaram o efeito da retirada dos resíduos de 

exploração florestal nas propriedades químicas do solo e na produtividade dessas florestas 

(Wall, 2012). A literatura internacional atribuiu o termo “whole-tree harvesting” a essa 



27 
 

atividade, ou seja, a exploração da árvore por inteiro (Akselsson et al., 2007; Jones et al., 

2011; Kimmins, 1977; Wall, 2012). 

 Esse termo reflete bem as diferenças existentes entre o manejo florestal realizado 

em áreas temperadas e tropicais. Na primeira, nota-se, essencialmente, a exploração de 

florestas com baixa diversidade de espécies arbóreas. Isso implica em um manejo 

simplificado, com regeneração das espécies de interesse comercial facilitada.  

Assim, emprega-se, em geral, um manejo florestal de maior intensidade, muitas 

vezes semelhantes ao “corte raso” (Wall, 2012). Essa prática resulta em um grande volume 

de resíduos de exploração florestal, que, na verdade, é composto por todos os demais 

componentes das árvores, excluídos os troncos comerciais. Em complemento à exploração 

madeireira, é realizada a coleta de todos os resíduos florestais presentes na área (em 

alguns casos, até mesmo raízes são coletadas), o que representa, de fato, a retirada da 

árvore inteira do ecossistema (Akselsson et al., 2007; Jones et al., 2011; Kimmins, 1977; 

Wall, 2012). 

 Por outro lado, nas áreas tropicais, têm-se, além de alta diversidade de espécies 

arbóreas, um baixo número de espécies de interesse comercial. Isso implica em uma baixa 

intensidade de exploração, geralmente em torno de 3-5 árv. ha-1, regeneração natural das 

espécies comerciais dificultada (Peña-Claros et al., 2008; Schwartzet al., 2012). Assim, 

gera-se uma menor quantidade de resíduos florestais, associadas às atividades de 

construção de estradas e pátios (infraestrutura permanente) e no abate de 

árvores(Cavalcanti et al., 2011; Feldspauch et al., 2005). 

 Essas atividades são realizadas em uma fração pequena da área de manejo 

florestal, ocupando 8% (estradas) e 10-15% (clareiras) destas (Feldspauch et al., 2005). Isso 

limita a oferta de resíduos para uso, o que resultou em uma preferência pelos resíduos 

lenhosos com maior espessura. Desse modo, a quantidade de resíduos exploradas nos 

trópicos é bem menor do que nas áreas temperadas. 

 Entretanto, não se pode concluir que o impacto da retirada desse material também 

seja menor. Isso é explicado pela diferença na importância da matéria orgânica para o 

reabastecimento do estoque de nutrientes nos solos. Nos trópicos, as florestas estão, em 

geral, sobre solos pobres em nutrientes e a dependem da reciclagem desses nutrientes 

acumulados na biomassa pelo retorno ao solo(Horwath, 2007; Jordan, 1985). 

 Em contrapartida, as florestas temperadas ocorrem sobre solos menos 

intemperizados e os nutrientes absorvidos pela vegetação são repostos, em grande parte, 

pelos estoques do próprio solo, o que reduz a dependência do turnover daqueles presentes 

na biomassa arbórea. Assim, o equilíbrio nutricional desses ecossistemas, quando 

submetidos à exploração florestal seguida de coleta de resíduos, está associado ao balanço 

entre nutrientes exportados na biomassa (troncos comerciais e resíduos de exploração 



28 
 

florestal) e o estoque de nutrientes no solo. Por outro lado, em florestas tropicais submetidas 

à mesma atividade, o equilíbrio dependerá do balanço entre os nutrientes exportados na 

biomassa explorada e o estoque de nutrientes na biomassa remanescente. 

 Entretanto, pouco se sabe sobre o efeito da retirada desse material dessas áreas, 

principalmente, porque o desejo de utilizar esse material é recente. Por outro lado, estudos 

em florestas temperadas estão muito mais avançados (Wall, 2012). 

Wall (2012) compilou resultados de 86 estudos que utilizaram, principalmente, os 

parâmetros edáficos pH, P, K, Ca, Mg e produção de madeira como indicadores. Assim, 

avaliou as diferenças entre áreas com exploração madeireira (stem-only harvesting) e áreas 

com exploração madeireira seguida de coleta de resíduos (whole-tree harvesting). Ao 

compará-las, esse autor observou que, em curto prazo (< 5 anos), existe uma grande 

probabilidade de que a retirada de todos os resíduos florestais produza um efeito negativo 

nos parâmetros citados, com consequente redução da produtividade arbórea nos ciclos 

seguintes. 

 Jones et al. (2011) observaram reduções significativas nos estoques de C e N nas 

áreas onde os resíduos foram explorados, após 15 anos, o que gerou necessidade de 

fertilização química em florestas da Nova Zelândia. Akselsson et al. (2007), estudando 

florestas na Suécia, também observaram necessidades de adubação nitrogenada 

compensatória após exploração de resíduos florestais. Isso corrobora com a hipótese de 

que o nitrogênio é um nutriente limitante em florestas temperadas. 

 Nos trópicos, o fósforo é considerado o nutriente limitante. Isso está associado aos 

baixos teores desse elemento observados nos solos tropicais e a sua fixação nos colóides 

desses solos(Furtini Neto et al., 2001; Marschner, 2012). 

 

 

4.5. Serapilheira, decomposição, matéria orgânica e liberação de nutrientes 

 

 A deposição de resíduos vegetais na superfície dos solos da floresta é um processo 

natural e importante para o funcionamento dos ecossistemas (Horwath, 2007; Jordan, 1985). 

A geração de resíduos pela exploração florestal representa um pico de deposição de 

material vegetal, que somente ocorre na floresta explorada. Este material acumulado na 

superfície do solo é chamado de serapilheira. 

A serapilheira é uma das fontes mais importantes de nutrientes para a floresta 

tropical (Luizão e Schubart, 1987), uma vez que esta se encontra, em geral, sobre solos 

ácidos e de baixa fertilidade (Quesada et al., 2011). A produção média de serapilheira, em 

florestas tropicais, varia de 6,4 a 8,3 t ano-1 (Luizão e Schubart, 1987; Luizão, 1989; Lucas et 

al., 1993). Esta produção varia entre as florestas nas diferentes posições topográficas, pois 
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a produção média de serapilheira no platô (7,4 – 8,3 t ano-1) é mais elevada que no baixio 

(6,4 – 7,4 t ano-1) (Luizão e Schubart, 1987; Luizão, 1989). 

 A serapilheira fina (resíduos com Ø≤2 cm) é formada, em média, por folhas (63,0% - 

65,7%), material lenhoso (15,7% - 18,9%), flores e frutos (5,1% - 5,8%) e resíduos finos 

(9,6% - 15,1%) (Luizão, 1989). Somente a deposição de serapilheira representa uma 

entrada anual média de 151 kg ha-1 de N; 2,2 kg ha-1 de P; 12,7 kg ha-1 de K; 18,4 kg ha-1 de 

Ca e 12,6 kg ha-1 de Mg no solo da floresta (Luizão e Schubart, 1987; Luizão, 1989; Lucas et 

al., 1993). A decomposição deste material gera um gradiente de fertilidade que decresce 

com a profundidade do solo. 

 A decomposição da serapilheira é dependente das condições de 

precipitação,temperatura e atividade biológica da macrofauna (Horwath, 2007; Luizão e 

Schubart, 1987). Locais com elevadas precipitação e temperatura, são os locais onde a 

decomposição ocorre em taxas maiores (Jordan, 1985). Em florestas naturais, a serapilheira 

fina pode levar até dois anos para se decompor totalmente e se decompõe mais 

rapidamente n no período de menor precipitação (Luizão e Schubart, 1987). 

 Folhas, flores e frutos se decompõem mais facilmente e apresentam os maiores 

teores de nutrientes. Galhos grossos e troncos se decompõem muito mais lentamente e 

possuem baixos teores N, P e K, mas elevados teores de Ca e Mg. A decomposição destes 

materiais gera compostos complexos como ácidos orgânicos, que comporão a matéria 

orgânica do solo. 

 A primeira função que matéria orgânica desempenha, especialmente nas clareiras, é 

a de cobertura da superfície do solo, principalmente por material lenhoso não totalmente 

decomposto (galhos e troncos), evitando a erosão pelo impacto das gotas de chuvas na 

camada superficial (Craswell e Lefroy, 2001; Furtini Neto et al., 2001). As partículas de 

matéria orgânica de diferentes tamanhos formam espaços entre os componentes do solo, 

aumentando sua porosidade e, por conseguinte, a umidade do solo (Furtini Neto et al., 2001; 

Horwath, 2007). Em paralelo, estas partículas, ainda, absorvem água até 20 vezes o seu 

peso, retendo a água por mais tempo nas camadas onde a matéria orgânica está presente 

(Furtini Neto et al., 2001). 

 Contudo, o aumento na fertilidade do solo é, provavelmente, a função mais 

importante da matéria orgânica (Craswell e Lefroy, 2001; Furtini Neto et al., 2001; 

Marschner, 2012; Horwath, 2007). Além de liberar grandes quantidades de nutrientes para a 

solução do solo, a matéria orgânica aumenta a capacidade do solo de reter cátions (CTC), 

evitando que os mesmos sejam lixiviados (Craswell e Lefroy, 2001; Furtini Neto et al., 2001; 

Marschner, 2012; Horwath, 2007). Os compostos orgânicos formam, ainda, complexos 

estáveis com o Al+3, reduzindo sua toxicidade (Furtini Neto et al., 2001; Marschner, 2012). 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1. Área de estudo 

 

5.1.1. Histórico da exploração florestal e dos resíduos de exploração florestal 

 

 Este estudo foi realizado nas FazendasItapiranga II e III (Figura 5), pertencente à 

Precious Woods Amazon Madeireira Itacoatiara Ltda., na Unidade de Produção Anual 

(U.P.A.) ITP23, que ocupa 4535 ha desta propriedade. A sede da fazenda está localizada 

nas coordenadas geográficas 02o32’56.0’’ S e 58o48’24,7’’ W e o acesso éfeito pela Estrada 

da Várzea, que se liga a AM-010 no km 215. 

A exploração florestal foi realizada com uma intensidade de 4,4 árv. ha-1 e ocorreu 

entre dezembro/2011 e fevereiro/2012, não sofrendo intervenções pós-exploratórias desde 

então. 

 

 
 

Figura 5 - - Área de estudo na Unidade de Produção Anual U.P.A.- ITP 23. Fazendas 
Itapiranga II e III; Itacoatiara - AM (Fonte: PWA, 2013). 

 

 A coleta de resíduos de exploração florestal foi feita, aproximadamente, após 20 dias 

do abate da árvore. Apenas as clareiras situadas em uma faixa de, no máximo, 15 m de 
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distância de ambos os lados das estradas primárias tiveram seus resíduos coletados. Nas 

clareiras, somente galhos grossos da árvore abatida (Ø≥ 10 cm) foram aproveitados.  

Esses foram seccionados, na própria clareira, com motosserras e transportados, 

manualmente, para estradas primárias ou pátios mais próximos. Os demais resíduos como, 

por exemplo, tocos, galhos finos (Ø≤10 cm) e folhas da árvore explorada e das derrubadas 

pela queda da árvore explorada foram deixados no local. 

 

5.1.2. Clima 

 

 O clima da região de estudo foi classificado, segundo Köppen-Geiger, como 

pertencente ao Grupo Climático A “Clima Tropical Chuvoso”,subtipo Amw (Clima Tropical de 

Monções), com altas precipitações durante quase todo o ano (Peel et al., 2007). Segundo os 

dados de 2011 da Estação Meteorológica de Itacoatiara - AM (INMET), a temperatura média 

anual da região é de 26 oC, com mínima de 21,3 oC em abril e máxima de 35,9 oC em 

outubro.A precipitação média anual é de 2200 mm e a umidade relativa média anual é de 

80%. Durante o ano, essa precipitação varia entre 53,9 mm (setembro) a 587,3 mm (março). 

 

5.1.3. Geologia 

 

Segundo Caputo etal. (1974) e Cunha et al. (1994),  o embasamento geológico da 

região faz parte da Formação Alter do Chão, originada durante o período Cretáceo Superior, 

e que recobre parcialmente todas as unidades paleozóicas pós-silurianas da Bacia do 

Amazonas. Essa formação é representada por arenitos e argilitos, com espessura estimada 

em 1250 m, à qual se atribui um ambiente de deposição flúvio-lacustre a fluvial. Sobre a 

unidade se desenvolvem depósitos aluviais quaternários, representados por perfis lateríticos 

com formação de cascalheiras, caulinita e depósitos de areias residuais (Figura 6). 
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Figura 6 - Geologia regional incluindo a área de estudo. Fazendas Itapiranga II e III; 
Itacoatiara - AM (Fonte: PWA, 2013). 

 
 

5.1.4. Geomorfologia 

 

O relevo é formado por planaltos dissecados, com platôs levemente inclinados e 

encostas íngremes, que podem atingir de 5 a 20 m de profundidade, com declives de até 40º 

(Figura 7). Estudos realizados por Ibanez (2006), utilizando imagens SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission) que abrangeram a área deste trabalho, identificaram a presença de 

anomalias morfoestruturais relacionadas com estruturas arqueadas. Essas anomalias estão 

ligadas a processos de erosão de relevo positivo, em estágios iniciais e avançados, e foram 

caracterizadas como anomalias morfoestruturais em blocobasculado, domo falhado e 

domos. 
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Figura 7 - Geomorfologia da área de estudo. Fazendas Itapiranga II e III; Itacoatiara - 
AM (Fonte: PWA, 2013). 

 

5.1.5. Solos 

 

 Os solos da região foram classificados como Latossolos Amarelos Distróficos, 

Espodossolos e Neossolos (Jahnel, 1993; Botscheck et al., 1996). Os Latossolos 

apresentam textura muito argilosa, com baixa fertilidade natural, elevados teores de 

saturação por alumínio e pH em água variando entre 3,7 e 4,7. Nas encostas, a classe de 

solo encontrada foi Espodossolos, que são solos minerais não-hidromórficos, com presença 

de argilas de baixa atividade. Nas regiões próximas a cursos d’água, encontraram-se 

depósitos de areia de quartzo branco, caracterizando os solos da classe Neossolos. 

 

5.1.6. Hidrografia 

 

 As sub-bacias dos rios Anebá e Carú (Figura 8) que cortam a área mostram um fluxo 

principal de Noroeste para Sudeste, desaguando no rio Urubu, que por sua vez deságua no 

rio Amazonas. O padrão de drenagem pinado é encontrado nas confluências em ângulos 

agudos do rio Carú e seus tributários. Na parte leste, o padrão é o contorcido, marcado por 

drenagens fortemente curvadas na margem direita do rio Uatumã. Na parte centro-norte, o 



34 
 

padrão presente é uma combinação de treliça, angular e contorcido, denominado de 

complexo (Ibanez, 2006). 

 

 
 

Figura 8 - Hidrografia da área de estudo. Fazendas Itapiranga II e III; Itacoatiara - AM 
(Fonte: PWA, 2013). 

 

5.1.7. Tipologia florestal 

 

 Foram identificadas na área de estudo três formações florestais (Figura 9): Floresta 

Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Densa Aluvial e Campinarana (IBGE, 2012).A Floresta 

Ombrófila Densa Submontana está situada nos terrenos mais altos, recobrindo a região do 

topo dos platôs, com Latossolos Amarelos profundos e presença de árvores de grande porte 

e interesse comercial.  

A Floresta Ombrófila Densa Aluvialé uma formação vegetal que ocorre ao longo dos 

cursos d’água, onde se pode observar um dossel fechado com árvores emergentes. Os 

indivíduos arbóreos apresentam, em geral, raízes tabulares e nota-se uma grande 

quantidade de epífitas e lianas. O estrato superior é dominado por indivíduos de Dinizia 

excelsa (angelim-vermelho) e Cedrelinga catenaeformis (cedrorana) da família Mimosaceae; 

Lecythis poiteaui (jarana) e Lecythis pisonis (castanha-sapucaia) da família Lecythidaceae; 

Manilkara spp. (maçarandubas) da família Sapotaceaee Protium spp. (breus) da família 

Burseraceae. 
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A Campinarana é um tipo florestal que ocorre sobre solos arenosos, classificados 

com Neossolos (Embrapa, 2011), e possui vegetação de menor porte e presença de 

espécies arbóreas e palmeiras endêmicas (IBGE, 2012). 

 

 
 

Figura 9 - Tipologias florestais da área de estudo. Fazendas Itapiranga II e III; 
Itacoatiara – AM.(Fonte: PWA, 2013). 

 

 

5.2. Delineamento experimental 

 

 Foram avaliados os solos em três áreas da floresta(tratamentos): 1) clareira sem 

resíduos (CSR), formada por árvore abatida com a remoção dos galhos grossos da copa da 

árvore; 2) clareira com resíduos (CCR), formada por árvore abatida sem remoção dos 

resíduos lenhosos; 3) floresta nativa (FLOR; Figuras 10 a 11). As clareiras deste estudo 

foram formadas pela exploração florestal da PWA entre dezembro/2011 e fevereiro/2012 e 

pertenciam, exclusivamente, à tipologia Floresta Ombrófila Densa, sob Latossolo Amarelo. 

As coletas de solo para o presente estudo foram realizadas 18 meses após a retirada dos 

galhos grossos. 
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Figura 10- A) Clareira sem resíduos (CSR), formada por árvore 
abatida com remoção dos galhos grossos; B) Abertura no dossel 
causada pela queda da árvore abatida em CSR. Julho/2013. 
Fazenda Itapiranga - PWA. Itacoatiara – AM. 

 

 

 

 

 

 

A 
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Figura 11 - A) Clareira com resíduos (CCR), formada por árvore 
abatida sem remoção dos galhos grossos; B) Abertura no dossel 
causada pela queda da árvore abatida em CCR. Julho/2013. 
Fazenda Itapiranga - PWA. Itacoatiara - AM 

 

 

 

 

A 

B 
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Figura 12– A) Área de floresta nativa(FLOR); B) Dossel na área da  
FLOR. Julho/2013. Fazenda Itapiranga - PWA. Itacoatiara - AM 

 

B 

A 
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As clareiras utilizadas (n = 5 por tratamento) foram formadas pela derrubada da 

mesma espécie, louro-preto (Ocotea rubra), que totalizaram 1491 clareiras formadas pela 

exploração dessa espécie naquele ano de exploração, em um intervalo de três meses (entre 

dezembro/11 e fevereiro/12). Isso foi necessário para reduzir influência tanto da espécie do 

material vegetal de origem, quanto da decomposição e período de liberação de nutrientes. A 

quantidade de matéria orgânica que foi adicionada ao solo foi controlada pela escolha 

exclusiva das árvores abatidas desta espécie com classe de DAP compreendida entre 50 e 

60 cm. Procuraram-se clareiras distantes, no mínimo, 100 metros das outras. 

 

 

 
Figura 13– Localização dos pontos de coleta na U.P.A. ITP23. 

 

 Os pontos de coleta na floresta nativa foram localizados em uma Área de Proteção 

Ambiental (A.P.A.) de 5.5010 ha, situada na área da empresa. Esses pontos estavam, 

aproximadamente, 25 km distantes dos pontos de coleta nas clareiras. 
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5.3. Coletas de solo 

 

5.3.1. Coletas nos perfis de solo 

 

Foram abertos três perfis de solo até um metro e meio de profundidade, um em cada 

área da floresta. A descrição dos perfis de solo foi feita conforme proposto por Santos et al. 

(2005) e FAO (2006). Estes perfis foram utilizados para caracterização dos solos do estudo, 

determinação da espessura dos horizontes superficiais e coleta de amostras indeformadas 

(cilindros de Kopecky, 50 cm³) para determinação da densidade do solo (Embrapa, 2011). 

 

 

 
 

Figura 14– Coletas de amostras de solo para determinação 
da densidade. Fazenda Itapiranga – PWA. Itacoatiara, AM. 



41 
 

5.3.2. Coletas pontuais com trado 

 

Em cada um dos três tipos de áreas de floresta (5 clareiras com galhos grossos; 5 

clareiras sem galhos grossos; e 5 áreas de floresta nativa), foram coletadas, em sete 

profundidades (0-5 , 5-10 , 10-20 , 20-30 , 30-40 , 40-100e 100-150 cm), 35 amostras 

compostas de solo, formadaspor três amostras simples por ponto de coleta, o que totalizou 

105 amostras de solo para todo o experimento (3 tipos de áreas x 7 profundidades x 5 

repetições). As amostras de solo simples foram coletadas com trado holandês.Nas clareiras, 

as coletas foram feitas no centro destas, onde ocorre a maior entrada de nutrientes por 

decomposição dos resíduos vegetais (Ferreira et al., 2006). Essas amostras de solo foram 

utilizadas para determinação das propriedades químicas e físicas do solo. 

 

 

 
Figura 15– Coletas de solo com trado holandês. 

 

 

5.4. Preparo das amostras de solo 

 

 As amostras de solo foram colocadas para secar ao ar em bandejas, em ambiente 

ventilado (ar condicionado). Após a secagem, as amostras de solo foram tamisadas em 

peneiras com malhas de 2 mm, obtendo-se a Terra Fina Seca ao Ar (TFSA). Foram 

separadas deste material, partículas orgânicas visíveis como pedaços de raízes, folhas e 

galhos. 
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5.5. Análises morfológicas e físicas do solo 

 

5.5.1. Cor 

 

 A cor do solo foi determinada visualmente com a amostra úmida e seca. Para 

classificação da cor, foi utilizada a escala de cores de Munsell. Nesse sistema, a cor foi 

caracterizada pela matiz (pigmento), valor (tonalidade) e croma (intensidade) (Munsell, 

1990). 

 

5.5.2. Textura 

 

 As frações granulométricas do solo foram determinadas pelo método granulométrico 

(Embrapa, 2011). Alíquotas de 20 g de solo foram colocadas em copos plásticos, 

adicionando-se 100 mL de água e 10 mL de hidróxido de sódio tamponados com carbonato 

de sódio. Após serem agitadas, estas alíquotas foram deixadas em repouso por uma noite. 

  As alíquotas foram transferidas para copos metálicos do agitador elétrico “stirrer”, 

lavando-se os copos plástico com água e completando seu volume para atingir 300 mL. 

Essas foram agitadas por 15 minutos e tamisadas em peneiras com malha de 0,05 mm. O 

material retido na peneira foi lavado e seco em estufa até peso constante, determinando-se 

a areia total. 

 A solução que passou pela peneira foi armazenada, logo após a alíquota ser 

tamisada, em uma proveta de 1000 mL, sendo adicionado um dispersante químico (calgon) 

à solução. Seu volume foi completado com água até o ponto de aferimento e agitado por 20 

segundos com bastão de vidro. Após a agitação da amostra, marcou-se o tempo. 

 A prova em branco foi preparada, em sequência, com água e dispersante químico 

misturados em uma proveta de 1000 mL. Mediram-se as temperaturas da solução com solo 

e da prova em branco. Estes dados foram utilizados para determinação do tempo de 

sedimentação da fração argila, para 5 cm de profundidade, pela Lei de Stokes, 

considerando-se a densidade da partícula igual a 2,65 g cm-3. 

 Passado este tempo, uma pipeta de 50 mL foi introduzida na amostra até 5 cm de 

profundidade e foi coleta uma alíquota da suspensão e da prova em branco. Estas alíquotas 

foram transferidas para uma cápsula de porcelana e seca, em estufa, até que toda a 

suspensão se evaporasse. Então, os materiais residuais, tanto a amostra de solo quanto da 

prova em branco, foram pesados e a diferença entre eles representou a fração argila. 

 A fração silte foi determinada por diferença entre as proporções da areia total e da 

argila. 
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5.5.3. Densidade 

 

 As amostras de solo indeformadas foram transferidas para bandejas de alumínio e 

secas em estufa a 105 ± 2 oC, com ventilação forçada, até atingirem peso constante 

(Embrapa, 2011). Assim, a densidade foi determinada pela seguinte fórmula: 

 

    
 

 
 

 

Onde, 

 Ds = densidade do solo (kg dm-³); 

 M = massa do solo seca a 105 oC (kg); 

 V = volume do cilindro de Kopecky (dm-³). 

 

 

5.6. Análises químicas 

 

5.6.1. pH em H2O 

 

 O pH do solo foi determinado por meio de um potenciômetro com eletrodo 

combinado (Embrapa, 2011). A determinação foi feita numa suspensão de solo com água, 

na proporção 1:2,5. Para tanto, foram colocadas 10 cm3 de TFSA em copo plástico 

eadicionados 25 mL de água. A alíquota foi agitada com bastão de vidro e deixada em 

repouso por 1 hora. Após este período, os eletrodos foram imersos na suspensão de cada 

alíquota para determinação do pH do solo. 

 

5.6.2. Nutrientes e Al3+ 

 

 As determinações dos teores de nutrientes e alumínio trocável (Al+3) foram realizadas 

segundo descrito em Embrapa (2011). O teor de carbono orgânico total (Ctot) foi 

determinado pelo método Walkley-Black. O teor de nitrogênio total (Ntot) foi determinado 

pelo método Kjeldahl. 

Os teores de fósforo disponível (Pdisp), potássio disponível (Kdisp), manganês (Mn), 

ferro (Fe+2) e zinco (Zn) foram determinados por extração em solução Mehlich (duplo ácido: 

HCl 0,05 mol L-1 e H2SO4 0,0125 mol L-1). A determinação do Pdispfoi realizada no 

espectrofotômetro Shimadzu UV-VIS-1240 (λ = 660 nm). Kdisp, Mn, Fe+2 e 
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Znforamdeterminados no espectrofotômetro de absorção atômica Perkin Elmer 1100B, com 

chama de ar acetileno. 

Cálcio (Ca+2) e magnésio (Mg+2) trocáveis foram determinados por extração com 

solução KCl 1  mol L-1 e analisados no espectrofotômetro de absorção atômica, com chama 

de ar acetileno. O Al+3foi determinado por extração com solução de KCl 1 M, titulado com 

0,025 mol L-1 de NaOH. Todas as análises químicas foram realizadas no Laboratório 

Temático de Solos e Plantas (LTSP) da Embrapa Amazônia Ocidental. 

 

5.6.3. Estoques de nutrientes no solo 

 

 Os estoques de nutrientes nos tratamentos foram calculados para 0-30 cm, 0-100 cm 

e 0-150 cm, conforme descrito abaixo: 

 

            (
  

   
)        

 

Onde: 

 En = estoque do nutriente n(g m-2) para uma determinada camada; 

 Ds = densidade do solo na camada (g cm-3); 

 ec = espessura da camada (cm) 

 Tn = teor do nutriente (%); 

 10000 = fator de extrapolação de cm-2 para m-2. 

 

 Na extrapolação para área (ha), os estoques de nutrientes nos solos das clareiras 

com e sem exploração de resíduos (CSR e CCR) foram calculados da seguinte forma: 

 

    ∑(           )  (            ) 

 

 

 

 

Onde: 

 EN = estoque do nutriente n no solo (kg ha-1); 

 Enc = estoque do nutriente nas clareiras (kg m-2); 

1760 = área média ocupada por clareiras (m2 ha-1)(Cavalcanti et al., 2011; 

Feldspauch et al., 2005); 

 Enflor = estoque de nutriente na floresta nativa intacta (kg m-2); 

 8240 = área ocupada por floresta remanescente* (m-2 ha-1); 

 i e n = camadas do solo envolvidas no cálculo. 
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* área não ocupada pelas clareiras 

  

Para a floresta nativa intacta, o estoque (kg ha-1) foi calculado pelo produto ( estoque em kg 

m-2 x 10.000). 

 

5.7. Análises dos dados 

 

  As variáveis edáficas granulometria e teores de C, N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Fe, Zn, 

Mn e Al foram logaritmizadas para homogeneizar a variação dos dados e aproximá-los de 

uma distribuição normal (Freund et al., 2010; Nascimento e Laurance, 2006). Atendidos os 

pressupostos de normalidade e homogeneidade de variância, estas variáveis foram 

submetidas à análise de covariância (ANCOVA). O fator principal foi o tipo de área da 

floresta (clareira com galhos grossos, clareira sem galhos grossos e floresta nativa), 

enquanto que as profundidades do solo (0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-100, 100-150) 

representaram a covariável do experimento. Essas últimas também foram logaritmizadas. 

 A relação linear entre as variáveis-resposta e a covariável, pressuposto da ANCOVA, 

foi confirmada pelo coeficiente de correlação (r) do modelo linear generalizado. Além disso, 

a similaridade entre as inclinações da reta do fator principal foi confirmada pela ausência de 

interação entre a covariável e o fator principal, submetidos ao teste F. Interações não 

significativas foram retiradas do modelo final da ANCOVA (Nascimento e Laurance, 2006). 

Quando qualquer um desses pressupostos foi violado, os dados foram analisados 

em ANOVA fatorial 3x7 (Freund et al., 2010). As análises foram realizadas no programa 

estatístico SYSTAT 12. 

 O modelo linear generalizadoutilizado para ANCOVA foi : 

 

yij=β0+τi+β1 xij+εij 

Onde: 

yij = valor da variável na i-ésima amostra do j-ésimo tratamento;  

β0 = média ajustada da variável quando se exclui a influência da profundidade; 

τi= efeito do tratamento; 

β1 xij = efeito associado à mudança na profundidade do solo; 

εij  = erro aleatório associado à amostragem. 

 

 O modelo linear generalizado utilizado para ANOVA foi: 

 

yij=βi+τi+βiτij+εij 
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Onde: 

yij = valor da variável na i-ésima amostra do j-ésimo tratamento;  

β0 = Efeito da profundidade do solo; 

τi= efeito do tratamento; 

β1 xij = Interação entre tratamento e profundidade do solo; 

εij  = erro aleatório associado à amostragem. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1. Propriedades físicas do solo 

 

6.1.1. Granulometria 

 

 A argila foi a fração granulométrica que predominou nos solos desse estudo e seus 

teores aumentaram com profundidade do solo em todos os tratamentos até 40 cm (Figura 

16A), a partir do qual pouco variaram. Tal distribuição é característica dos Latossolos 

Amarelos na Amazônia Central (Ranzani et al., 1978; Chauvel, 1984; Ferraz et al., 1998; 

Quesada et al., 2011). A argila representou 55-65% das frações granulométricas do solo nos 

primeiros 30 cm de profundidade, o que corrobora com a proporção de argila encontrada em 

solos da mesma classe pedológica em uma floresta nativa ao norte de Manaus (Ferraz et 

al., 1998).  

 

 

 
 
Figura 16– A) Teores médios* de argila nas diferentes profundidades dos tratamentos: 
floresta nativa (FLOR), na clareira com resíduos grossos (CCR) e na clareira sem 
resíduos grossos (CSR). B) Relacionamento entre log[Argila] e log[Profundidade do solo] 
sobre efeito dos tratamentos**. Coletas de solos nas clareiras foram feitas 20 meses após 
a coleta de resíduos lenhosos grossos. 
(*) n= 5 amostras compostas, por profundidade e tratamento; (**) n=35 por tratamento. 

 

 

Em florestas nativas em área vizinha à deste estudo, foram reportados teores de 

argila variando de 59 a 87% nos primeiros 40 cm de profundidade (Jahnel, 1993). Em outras 

localidades do estado do Amazonas (Mello-Ivo e Ross, 2006) e Amapá (Quesada et al., 
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2011), também foram encontrados Latossolos Amarelos com proporção de argila maior que 

80% desde as camadas superficiais do solo. Solos em áreas sob manejo florestal no estado 

do Pará também apresentaram proporções elevadas de argila até 30 cm de profundidade, 

variando entre 73% e 85% (Hirai, 2008). 

Nas maiores profundidades coletadas (100-150 cm), esta fração representou 70-80% 

das frações granulométricas do solo, o que também foi observado em outras regiões da 

Amazônia (Ferraz et al., 1998; Quesada et al., 2011). Os altos teores de argilarefletem 

também um longo período e um alto grau de intemperismo desses solos. A espessa camada 

de argila dessas áreas é o resultado de um processo de dessilificação e neoformação de 

caulinita, a partir de sedimentos locais (Chauvel, apud Lucas et al. 1984).   

Todos esses processos levaram à degradação dos minerais primários e formação de 

argilas 1:1 de baixa reatividade como a caulinita e óxidos de ferro e alumínio (Morh et al., 

1972; Sombroek, 1966).Assim, a taxa de substituição isomórfica de cátions ligados aos 

colóides dos por cátions livres na solução do solo é muito baixa, o que resulta na lixiviação 

desses últimos (Furtini Neto et al., 2001; Voroney, 2007). Devido ao baixo pH dos 

Latossolos Amarelos, as poucas cargas negativas disponíveis tendem a ser ocupadas por 

H+ (Furtini Neto et al., 2001; Voroney, 2007). 

O teor de argila também aumenta a capacidade de retenção da água no solo 

(Kirkham, 2005; Voroney, 2007). Isso ocorre porque o menor tamanho dessa fração 

granulométrica do solo resulta em uma maior estruturação e agregação das partículas do 

solo, reduzindo o tamanho dos espaços vazios entre estas (Voroney, 2007). É nesses 

espaços ou poros – no caso de solos argilosos, microporos (< 10 μm) – que água se 

acumula,influenciada por seu tamanho reduzido e por estes ocuparem um grande volume de 

solo. 

 Na comparação entre tratamentos pela ANCOVA (Figura 16B), observou-se que os 

teores de argila aumentam de forma mais acentuada na floresta nativa intacta (FLOR) com o 

aumento da profundidade do solo. Isso resultou em interação entre os tratamentos e a 

profundidade do solo (n = 35 por tratamento; p < 0,001) e impossibilitou o uso dessa análise 

para comparação de tratamentos devido à perda de credibilidade da análise pelo “Paradoxo 

de Simpson” (Freund et al., 2007; Tu et al., 2008). Na comparação pela análise de variância, 

notou-se uma diferença significativa entre os tratamentos (n = 5, p < 0,001) e o teste de 

Tukey permitiu observar que esta diferença se fazia notar apenas nos primeiros 5 cm de 

profundidade (Tabela 1).  

Nessa camada, os teores de argila nas clareiras com resíduos lenhosos grossos 

(CCR) e as clareiras sem resíduos (CSR) foram iguais a 662,7 ± 55,4 g kg-1 e 668,0 ± 46,6 g 

kg-1, respectivamente. Esses teores são significativamente maiores (n = 5, p < 0,001) que os 

teores de argila da floresta nativa intacta, 535,7 ± 49,1 g kg-1. Nas demais profundidades do 
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solo, não foram observadas diferenças significativas entre os teores de argila nos 

tratamentos. 

 
 

Tabela 1– Níveis de probabilidade associados às comparações 
pareadas (teste de Tukey) entre tratamentos (FLOR, CCR e 
CSR) nas diferentes profundidades para os teores de argila no 
solo. 

 

Profundidade 
(cm) 

FLOR x CCR FLOR x CSR CCR x CSR 

0-5 0,000 0,000 0,999 

5-10 0,372 0,328 0,999 

10-20 0,761 0,999 0,999 

20-30 0,999 0,999 0,999 

30-40 0,999 0,999 0,999 

40-100 0,999 0,999 0,999 

100-150 0,999 0,999 0,995 

 
FLOR – floresta nativa; CCR – clareira com resíduos lenhosos grossos; CSR – 
clareira sem resíduos lenhosos grossos.Valores em negrito representam uma 
diferença significativa (p < 0,05; n = 5 por tratamento). 

 

 

 A movimentação de pessoal e máquinas pesadas durante a exploração florestal que 

podem compactar o solo e quebrar as maiores frações do solo ou misturar camadas 

superficiais com camadas mais profundas do solo (Worrell e Hampson, 1997). Porém, a 

compactação do solo é mais comum em estradas e trilhas de arraste, onde há um intenso 

tráfego de veículos, e não em clareiras formadas por árvores exploradas (Hirai, 2008; Mello-

Ivo e Ross, 2006), por isso a alteração ocorreu na camada mais superficial do solo. Esse 

aumento no teor de argila no solo das clareiras em relação ao solo da floresta nativa pode 

estar relacionado com o impacto da queda da árvore explorada que comprime as camadas 

superficiais do solo. 

Na comparação entre CCR e CSR, não se observou diferenças significativas nos 

teores de argila (n = 5; p = 0,999). Assim, a exploração florestal propriamente dita seguida 

da coleta de resíduos lenhosos grossos não resulta em alteração dos teores de argila nos 

solos das clareiras além daquela já associada à exploração florestal tradicional (somente do 

tronco). 

Os teores de silte decresceram com o aumento da profundidade do solo na floresta 

nativa, o que só ocorreu nas clareiras (CCR e CSR) a partir de 30 cm de profundidade, o 

que pode representar uma mistura de camadas do solo (Figura 17A). Até essa 



50 
 

profundidade, o silte representou, em média, 25-30% das frações granulométricas do solo 

em todos os tratamentos. Esses valores são maiores que os relatados por Chauvel (1984), 

Ferraz et al. (1998) e Quesada et al. (2011), que foram inferiores a 20%, e Mello-Ivo e Ross 

(2006), onde a proporção de silte no solo foi inferior a 2% das frações granulométricas do 

solo. 

 

 

 

 
Figura 17– A) Teores médios* de silte nas diferentes profundidades dos 
tratamentos: floresta nativa (FLOR), na clareira com resíduos grossos (CCR) e na 
clareira sem resíduos grossos (CSR). B) Relacionamento entre log[Silte] e 
log[Profundidade do solo] sobre efeito dos tratamentos**. Coletas de solos nas 
clareiras foram feitas 20 meses após a coleta de resíduos lenhosos grossos. 
(*) n= 5 amostras compostas, por profundidade e tratamento; (**) n=35 por 
tratamento. 

 
 

Entretanto, Hirai (2008) observou proporções semelhantes ao presente estudo até 10 cm 

de profundidade do solo, 21-23%. Nas camadas mais profundas (> 40 cm), esta proporção 

diminuiu para 15-25% das frações do solo, valores similares aos observados por Quesada et 

al. (2011). Porém, essa proporção é superior à relatada por Ferraz et al. (1998), cujos 

valores variaram entre 8% e 11% nessa profundidade. 

Em semelhança ao notado para a argila, foi observado um forte sinal de interação entre 

os tratamentos e a profundidade do solo (n = 35; p = 0,005). Na análise de variância, foi 

observado um efeito significativo do tratamento (n = 5; p < 0,001).Esse efeito é atribuído 

àdiferença significativa entre os teores médios de silte na comparação FLOR x CSR da 

profundidade 100-150 cm(Tabela 2). 

Para essa camada, o teor de silte na florestanativa observado foi igual a 155,7 ± 37,4 g 

kg-1, valor que é significativamente menor que o teor determinado para a clareira sem 
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resíduos grossos, 234,2 ± 38,2g kg-1.Não foram encontradas diferenças significativas nas 

demais comparações entres os tratamentos. 

 
 

Tabela 2 – Níveis de probabilidade associados às 
comparações pareadas (teste de Tukey) entre tratamentos 
(FLOR, CCR e CSR) nas diferentes profundidades para os 
teores de silte no solo. 

 

Profundidade 
(cm) 

FLOR x CCR FLOR x CSR CCR x CSR 

0-5 0,952 0,999 0,999 

5-10 0,999 0,999 0,999 

10-20 0,999 0,999 0,999 

20-30 0,999 0,998 0,999 

30-40 0,444 0,138 0,999 

40-100 0,999 0,552 0,958 

100-150 0,999 0,033 0,500 

 
FLOR – floresta nativa intacta; CCR – clareira com resíduos lenhosos 
grossos; CSR – clareira sem resíduos lenhosos grossos.Valores em negrito 
representam uma diferença significativa (p < 0,05; n = 5 por tratamento). 

 
 

 A areia foi a fração granulométrica com os menores teores dentre os solos dos 

tratamentos estudados e estes decresceram com o aumento da profundidade do solo(Figura 

18A). Enquanto a proporção de areia total nas primeiras camadas do solo (< 30 cm) da 

floresta nativa variou entre 10% e 16%, nas clareiras sem resíduos grossos esta proporção 

não superou 5%. Ferraz et al. (1998) e Mello-Ivo e Ross (2006) observaram valores 

semelhantes aos encontrados para a floresta  nativa desse estudo. 

Entretanto, Quesada et al. (2011) e Hirai (2008) relataram valores inferiores aos 

observados nesse estudo. No primeiro, a areia representou menos de 5% das frações 

granulométricas do solo de uma floresta tropical nativa. No segundo, realizado em uma 

floresta sob à exploração florestal de impacto reduzido, este autor observou proporções 

inferiores a 2% para essa fração. 

Esta diferença diminuiu nas maiores profundidades (>40 cm), onde a proporção de areia 

caiu para 6-7% na florestanativa e para 3-4% na clareira sem resíduos grossos (CSR). 

Ferraz et al. (1998) relataram valores semelhantes para uma floresta nativa ao norte de 

Manaus. Quesada et al. (2011), por outro lado, observou valores inferiores a 3%. 
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Figura 18– A) Teores médios* de areia total nas diferentes profundidades dos 
tratamentos: floresta nativa (FLOR), na clareira com resíduos grossos (CCR) e na 
clareira sem resíduos grossos (CSR). B) Relacionamento entre log[areia total] e 
log[Profundidade do solo] sobre efeito dos tratamentos**. Coletas de solos nas 
clareiras foram feitas 20 meses após a coleta de resíduos lenhosos grossos. 
(*) n= 5 amostras compostas, por profundidade e tratamento; (**) n=35 por 
tratamento. 

 
 

Na ANCOVA(Figura 18B), não foi observada interação entre tratamentos e 

profundidades para os teores de areia total (n = 35; p = 0,604), o que é requisito para 

utilização desta análise (Freund et al., 2007). Esta análise indicou efeito significativo do 

tratamento sobre os teores de areia total (n = 35; p < 0,001). No teste de média, foram 

notadas diferenças significativas entre os todos os tratamentos. 

 A floresta nativa apresentou maiores teores de areia total do que as clareiras com 

resíduos grossos (n = 35; p < 0,001) e sem resíduos grossos (n = 35; p < 0,001). Na 

comparação entre clareiras, o tratamento CCR apresentou maiores teores médios de areia 

total em todas as profundidades (n = 35; p < 0,001). Isto indica que a atividade de coleta de 

resíduos pode ter provocado uma modificação adicional nas clareiras onde esta foi realizada 

(CSR). 

 A movimentação do pessoal, o empilhamento dos resíduos lenhosos grossos e o 

tráfego de caminhonetes para retirada deste material podem ter levado a quebra da areia 

grossado solo em frações menores como areia fina e silte, como observado por Hirai (2008). 

Assim, pode-se explicar o aumento nos teores de silte nas camadas superficiais (< 30 cm) 

dos solos das duas clareiras (Figura 17A). É interessante citar que a clareira onde houve a 

coleta de resíduos grossos, ou seja, uma segunda intervenção (a primeira foi a exploração 

florestal), foi o local onde se observou um maior aumento nos teores de silte. 

0

30

60

90

120

150

0 250 500 750 1.000
P

ro
fu

n
d

id
a
d

e
 s

o
 s

o
lo

 (
c
m

) 

Areia total (g kg-1) 

FLOR

CCR

CSR

A 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0 1 2 3

L
o

g
 [

A
re

ia
 t

o
ta

l]
 

Log [Profundidade do solo] 

FLOR

CCR

CSR

B 



53 
 

 Foi observado que a fração total de areia de todos os tratamentos é composta, em 

termos médios, por 65-75% de areia grossa (2-0,2 mm) e 25-35% de areia fina (0,2-0,05 

mm). Na ANCOVA, foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos (n = 35; 

p < 0,001), seguindo os mesmos padrões da fração de areia total. Também foram notadas 

diferenças significativas nos teores de areia fina. 

 Porém, como a areiaé a fração granulométrica menos representativa, as 

modificações nesta não representaram uma mudança na textura do solo, principalmente, 

pelos altos teores de matéria orgânica presentes na superfície e incorporados no solo que 

mantêm a estabilidade da estrutura do solo (Craswell e Lefroy, 2001; Horwath, 2007). A 

argila permaneceu como a fração dominante e não se observaram diferenças significativas 

nos teores desta fração entre os solos das clareiras estudadas. Assim, pode-se concluir que 

tanto a exploração florestal sozinha (representada pela CCR), como a exploração florestal 

seguida da coleta de resíduos lenhosos (representada pela CSR), não provocaram 

mudanças significativasgranulometria dos solos estudados. 

 

 

6.1.2. Densidade do solo 

 

 Em todos os tratamentos a densidade do solo variou entre 0,7 e 0,8 g cm-3 na 

camada superficial (0-5 cm), e aumentou nas camadas mais profundas, onde se observaram 

valores entre 1,0-1,2 g cm-3(Tabela 3). Esse padrão corresponde ao observado nos solos 

florestais da região (Jahnel, 1993; Mello-Ivo e Ross, 2006).  

O acúmulo de matéria orgânica na superfície do solo e a posterior bioturbação desse 

material promovida pela pedofauna contribuem para diminuir a densidade do solo (Lavelle 

1992; Barros, 1999). Com o aumento da profundidade, e a redução da atividade biológica, 

assim como, com o aumento da fração argila, os valores da densidade do solo aumentam 

consideravelmente (Tabela 3). Isso reflete a maior estruturação do solo nessas camadas, 

além da diminuição da porosidade do solo causada pela ação da macrofauna do solo 

(Barros, 1999). 
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Tabela 3– Densidade do solo (DS± desvio padrão) nas 
diferentes profundidades dos tratamentos: FLOR – floresta 
nativa; CCR – clareira com resíduos lenhosos grossos; CSR – 
clareira sem resíduos lenhosos grossos. 

 

Profundidade 
(cm) 

FLOR CCR CSR 
 

DS (Mg m-3)  

0-5 0,68 ± 0,07 0,74 ± 0,03 0,82 ± 0,08 

5-10 0,97 ± 0,04 0,94 ± 0,01 0,95 ± 0,06 

10-20 1,18 ± 0,04 1,05 ± 0,04 1,09 ± 0,01 

20-30 1,25 ± 0,06 1,04 ± 0,05 0,97 ± 0,05 

30-40 1,15 ± 0,05 0,97 ± 0,04 1,03 ± 0,04 

40-100 1,06 ± 0,15 0,92 ± 0,01 0,93 ± 0,05 

100-150 1,04 ± 0,03 0,92 ± 0,02 1,01 ± 0,05 

 

 

Comparando-se os valores das densidades do solo nas áreas exploradas com os 

aqueles da floresta nativa (controle), observa-se que os valores foram muito próximos. No 

entanto nota-se, apenas na camada mais superficial do solo (0-5 cm), um aumento nas 

densidades com o aumento das atividades de intervenção. Nas clareiras com exploração 

dos resíduos, os valores da densidade do solo na camada mais superficial foram 26% mais 

altos do que no solo da floresta nativa. 

Apesar disso, os valores das densidades indicam não haver restrições físicas que 

comprometam o desenvolvimento radicular. Esse reduzido impacto superficial pode também 

ser creditado ao fato da retirada dos resíduos ter sido feita manualmente. O fato de não 

terem sido utilizadas máquinas ou veículos para a retirada dos resíduos nas clareiras evitou 

acompactação e o aumento da densidade do soloaté camadas mais profundas (Block et al., 

2002).  

Em outras áreas onde também não foram retirados os resíduos da exploração 

florestal nas clareiras, os valores da densidade do solo (0,9 e 1,2 g cm-3) foram semelhantes 

àqueles das florestas nativas adjacentes (Hirai,2008; Mello-Ivo e Ross, 2006; Olander et 

al.,2005). 

Apesar de neste estudo não terem sido observadas alterações nas densidades dos 

solos das três áreas (com coleta de resíduos, sem coleta e floresta nativa), recomenda-se 

avaliar no longo prazo as relações entre a densidade do solo nesses dois tipos de clareira e 

o desenvolvimento da vegetação secundária.  
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6.2. Propriedades químicas do solo 

 

6.2.1. pH 

 

 Os valores de pHH2Onos primeiros 30 cm de solo variaram entre 3,7 e 4,0, pouco 

diferindo entre os três tratamentos. Tais valores de acidez caracterizam solos extremamente 

ácidos (Embrapa, 2006).  Nas camadas mais profundas (30 a 150 cm),os valores do 

pHvariaram entre 4,6 e 5,1, indicando solos fortemente ácidos (Tabela 4) . Esses valores 

são semelhantes aos observados em florestas nativas intactas por Ferraz et al. (1998),  

Botschek et al. (1997) e Luizão et al. (2007) e em áreas de manejo florestal por  McNabb et 

al. (1997), Ferreira et al. (2001) e Olander et al. (2005). 

 

 

Tabela 4 – Valores de pH nas diferentes 
profundidades dos solos dos tratamentos: FLOR – 
floresta nativa; CCR – clareira com resíduos lenhosos 
grossos; CSR – clareira sem resíduos lenhosos 
grossos. (n = 5) 

 

Profundidade 
(cm) 

FLOR CCR CSR 
 

pHH2O 
 

0-5 3,8 - 4,3 3,7 - 4,0 3,7 - 4,0 

5-10 3,9 - 4,3 3,8 - 4,0 3,8 - 4,0 

10-20 4,0 - 4,5 3,9 - 4,2 3,6 - 4,3 

20-30 4,1 - 4,5 4,0 - 4,2 4,1 - 4,3 

30-40 4,4 - 4,7 4,2 - 4,3 4,1 - 4,4 

40-100 4,5 - 4,8 4,2 - 4,6 4,2 - 4,5 

100-150 4,6 - 5,1 4,6 - 4,8 4,5 - 4,8 

 

 

A acidez em solos da região é bem conhecida e é resultante de um intenso e longo 

período de intemperismo (Chauvel, 1984; Morh et al., 1972; Quesada et al., 2011).Além 

disso, a própria decomposição da matéria orgânica pode gerar acidez com a oxidação de 

NH4
+ a NO3

-, conhecida como nitrificação (Furtini Neto et al., 2001). Por isso, pode-se 

observar menores valores de pH nas camadas superficiais (≤ 10 cm) dos tratamentos, que 

apresentam maiores teores de matéria orgânica (ver 6.2.2.). 
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Valores baixos de pH no solo indicam que os íons H+ ocupam a maior parte das 

cargas disponíveis nos colóides do solo, diminuindo assim a adsorção de cátions de 

nutrientes nos sítios de troca dos colóides. Esses processos resultam na substituição dos 

cátions básicos do solo – Ca+2, Mg+2 e K+ – por Al+3 e H+ e isso leva à lixiviação dos 

primeiros (Furtini Neto et al., 2001; Voroney, 2007). Os altos valores de acidez observados 

também indicam que, nos solos de todos os tratamentos, há uma elevada fixação de fósforo 

– baixa disponibilidade para as plantas – (Falcão e Silva, 2004; Ferraz et al., 1998), baixos 

valores das T e t (capacidades de troca catiônica efetiva e real; ver 6.2.8). 

Entretanto, as espécies nativas são tão adaptadas aos baixos valores de pH que, 

mesmo aumentando-os pela calagem, não se eleva a taxa de sobrevivência das plântulas 

(Luizão et al., 2007). A capacidade das plantas de modificar a acidez do solo na rizosfera 

pela exsudação de enzimas e as associações micorrízicas são os mecanismos 

responsáveis por essa adaptação (Marschner, 1991).Por outro lado, o crescimento das 

plântulas é potencializados com a elevação do pH, principalmente se acompanhada de 

adubação (Luizão et al., 2007).  

O aumento dos valores do pH com o aumento da profundidade dos solos reflete os 

menores valores dos teores de matéria orgânica do solo nas camadas mais profundas (40–

150 cm, assim como a maior participação da fração argila (entre 800 – 900 g kg-1, ver 6.1) 

nessas camadas.  

Não foram observadas diferenças entre valores de pH dos solos dos tratamentos, 

indicando que a retirada dos resíduos (galhos grossos Ø ≥ 10 cm) não exerceu influência na 

acidez do solo durante os primeiros 18 meses pós-exploração. Por outro lado, a rápida 

decomposição das folhas nas áreas exploradas, contribuiu para manter os baixos valores do 

pH, uma vez que a matéria orgânica é a principal responsável pela predominância de cargas 

negativas no solo (Prado, 2013). 

Não se espera uma acidificação nos solos dos sítios de exploração no longo prazo, 

devido à lenta decomposição do material lenhoso. 

 

 

6.2.2. Carbono Orgânico Total e Matéria Orgânica 

 

 Os teores médios de carbono no solo superficial (≤5 cm) dos tratamentos  variaram 

entre 30,5 ± 6,0 g kg-1 (FLOR), 37,9 ± 7,1 g kg-1 (CCR) e 34,4 ± 3,8g kg-1(CSR). Nas 

camadas mais profundas (100-150 cm), os teores de carbono decresceram até 1,6 ± 0,3 g 

kg-1(FLOR), 2,0 ± 0,3 g kg-1 (CCR) e 2,7 ± 0,8 g kg-1(CSR) (Figura 19).As diferenças entre os 

teores de carbono dos três tratamentos também foram menores nessas camadas. 
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Figura 19 – A) Teores médios* de carbono orgânico total nas diferentes 
profundidades dos tratamentos: floresta nativa (FLOR), na clareira com resíduos 
grossos (CCR) e na clareira sem resíduos grossos (CSR). B) Relacionamento entre 
log[C] e log[Profundidade do solo] sobre efeito dos tratamentos**. Coletas de solos nas 
clareiras foram feitas 20 meses após a coleta de resíduos lenhosos grossos. 
(*) n= 5 amostras compostas, por profundidade e tratamento; (**) n=35 por tratamento. 

 

Ferraz et al. (1998) observaram teores similares aos da floresta  nativa, também 

sobre o mesmo tipo de solo (Latossolo Amarelo muito argiloso) e mesma tipologia florestal, 

ao norte de Manaus. Por outro lado, os teores de carbono no solo superficial (0-5 cm) da 

floresta nativa da Flona Tapajós foram superiores (33,7 – 36,7 g kg-1; McNabb et al., 1997) 

àqueles observados no presente estudo (27,3 – 31,9 g kg-1).Em florestas nativas do Amapá, 

entretanto, notaram-se teores de carbono no solo inferiores em todas as profundidades 

estudadas (Quesada et al., 2011), corroborado por Moreira (2007), que observou teor médio 

de carbono igual a 20,1 g kg-1 para a camada 0-20 cm de um Latossolo, no estado do 

Amazonas. 

Teores similares aos das clareiras citadas foram encontrados na mesma camada do 

solo em clareiras após seis meses de exploração madeireira na Flona Tapajós-PA (Olander 

et al., 2005). Também na mesma Flona, numa floresta remanescente, após dezesseis anos 

da exploração madeireira, foram encontrados teores de carbono similares ao deste estudo 

(McNabb et al., 1997). Mesmo quando se compararam os valores dessa floresta explorada 

com aqueles da floresta nativa, não se observaram diferenças significativas.  

Na comparação entre tratamentos, observaram-se aumentos de 24% e 13% na 

concentração de carbono no solo após 18 meses da exploração florestal (CCR) e 

exploração florestal seguida de coleta de resíduos (CSR), quando comparados com a 

floresta nativa (FLOR).  Esse aumento nos teores de carbono no solo pode ser atribuído à 
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elevada concentração desse elemento (45-50%) nos resíduos lenhosos presentes nessas 

clareiras (Silva, 2007). Além disso, galhos finos (Ø≤ 10 cm) e grossos correspondem quase 

95% da biomassa da copa remanescente (Ferraz et al., 1997;Silva, 2007). 

Deve-se adicionar a isso, a necromassa proveniente das árvores derrubadas pela 

queda das árvores exploradas. Na mesma área deste estudo, Cavalcanti et al. (2011) 

verificaram que, em termos médios, o abate de uma árvore danifica ou derruba entre 8 a 10 

árvores, por clareira. Avaliações feitas em Roraima, em áreas de exploração florestal, 

indicaram resultados semelhantes para o número de árvores danificadas pela queda das 

árvores exploradas (Feldpausch et al., 2005). 

No sul da Amazônia foi estimado que entre 3,2 e 7,3 kg m-2 de resíduos lenhosos 

estão acumulados sobre o solo das clareiras exploradas e30% disso é proveniente de 

árvores derrubadas pela árvore explorada (Feldpausch et al., 2005). Esse material lenhoso é 

formado, em grade parte, por celulose e lignina, o que faz teores de carbono variarem entre 

45% e 50% (Feldpausch et al., 2005; Silva, 2007). Por outro lado, sobre o solo da floresta 

nativa, acumulam-se 0,6-0,8 kg m-2 de serapilheira fina (resíduos vegetais Ø≤2 cm) , que é 

composta, em mais de 60%, por folhas (Luizão e Schubart, 1987; Luizão, 1989). Valor 

semelhante foi determinado em área vizinha a deste estudo (0,74 kg m-2 ano-1.;Kato, 1995)    

Esse componente da serapilheira apresenta maiores teores de nutrientes e menores 

teores de carbono quando comparados aos compartimentos arbóreos lenhosos (Ferraz et 

al., 1997; Martinelli et al., 2000; Silveira, 2012). Isso faz com que os teores de carbono no 

solo da floresta nativa sejam menores do que os observados nas clareiras.  

Para as profundidades abaixo de 20 cm as clareiras sem resíduos lenhosos grossos 

(CSR) apresentaram, em geral, teores médios de carbono um pouco maiores que os outros 

tratamentos. Isso ocorre devido a necromassa dessas clareiras ser formada por material de 

menor dimensão (galhos finos, folhas e serragem) e mais fragmentado pelas atividades da 

coleta de resíduos, ficando dessa forma exposta à maior radiação solar (maiores 

temperaturas) e umidade (Denslow, 1987; Schliemann e Bockheim, 2011).  

Esses fatores promovem uma taxa de decomposição da matéria orgânica, nas 

clareiras, mais elevada (Chambers et al., 2000; Keller et al., 2004; Six et al., 2002). A água 

pluvial, que agora incide mais intensamente sobre os resíduos, promove uma maior 

percolação de carbono pelo perfil do solo dessas clareiras, provavelmente, como 

componente de ácidos fúlvicos, que são mais hidrossolúveis(Monteiro, 2007). 

Adicionalmente, os maiores teores de argila nas camadas superficiais das clareiras 

contribuem para maior estabilização da matéria orgânica do solo, principalmente, das 

substâncias orgânicas mais decompostas e recalcitrantes (Six et al., 2002; Telles et al., 

2003). 
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Pela análise de covariância (Figura 19B), notou-se um efeito significativo do 

tratamento (G.L. = 2; F = 15,178; p < 0,001) e ausência de interação entre os teores de 

carbono e a profundidade do solo, entre os tratamentos (G.L. = 2; F = 1,613; p = 0,205). Os 

teores médios de carbono na floresta nativa foram significativamente menores do que nas 

clareiras (n = 35; p < 0,001). Por outro lado, os maiores teores de carbono nas CSR não se 

mostraram significativos quando comparados as CCR (n = 35; p = 0,820). 

Os teores de matéria orgânica do solo (MOS) diminuíram de 4,7-8,2% nas camadas 

superficiais dos tratamentos, para 0,2-0,6% nas maiores profundidades (Figura 20). Os 

Latossolos da região podem também ser caraterizados por apresentarem uma espessura 

muito reduzida (< 40 cm) dos horizontes com maiores teores de MOS, quando comparada 

com a espessura do regolito, ou mesmo, do sólum. (várias dezenas de metros). É no 

componente MOS que está estocada a maior parte do carbono nos solos tropicais (Craswell 

e Lefroy, 2001; Telles et al., 2003). A matéria orgânica nos Latossolos Amarelos é formada 

por humina, ácidos fúlvicos e húmicos, cujos teores decrescem da primeira para a última 

(Moreira, 2007), apesar de Schmidt et al. (2011) questionarem a relevância das substâncias 

húmicas para a formação MOS. 

 

 

 

 
Figura 20 – Teores médios* de matéria orgânica do solo 
nas diferentes profundidades dos tratamentos: floresta 
nativa (FLOR), na clareira com resíduos grossos (CCR) e na 
clareira sem resíduos grossos (CSR). Coletas de solos nas 
clareiras foram feitas 20 meses após a coleta de resíduos. 
(*) n= 5 amostras compostas, por profundidade e 
tratamento. 

 

0

30

60

90

120

150

0 15 30 45 60 75

P
ro

fu
n

d
id

a
d

e
 d

o
 s

o
lo

 (
c
m

) 

Matéria orgânica do solo (g kg-1) 

FLOR

CCR

CSR



60 
 

Da mesma forma que os padrões da distribuição dos teores de carbono, nos três 

tratamentos, os teores de MOS foram maiores nas clareiras CCR e CSR, em especial na 

camada superficial, onde variaram entre 4,8-8,2% e 5,2-6,8%, respectivamente. Em uma 

área de manejo florestal experimental na EEST - ZF-2, ao norte de Manaus,foram 

encontrados,menores teores médios de MOS (4,2%) nas clareiras, após dois anos da 

exploração, (Ferreira et al., 2001). Esses autores relataram, ainda, uma estabilização dos 

teores de matéria orgânica nesses solos, pois não observaram diferenças significativas 

entre as clareiras com dois anos, com oito anos e a floresta nativa. 

 

Apesar de as clareiras apresentarem maiores teores de matéria orgânica, a rápida 

taxa de decomposição e o maior volume de água chegando ao solo dessas áreas levam à 

percolação da matéria orgânica e dos nutrientes no solo. Esses findam por se acumular em 

camadas mais profundas, distantes da zona de enraizamento principal. Isso dificulta a 

absorção desses nutrientes pelas plantas e facilita a adsorção ou lixiviação dos nutrientes 

para camadas ainda mais profundas ou para cursos d’água. 

  

Assim, passados 18 meses, a exploração florestal resultou em um aumento nos 

teores de carbono e de matéria orgânica nos solos de ambos os tipos de clareiras, isto é, no 

curto prazo a coleta dos resíduos lenhosos não levou a um empobrecimento dos teores de 

carbono e MOS. 

 

 

6.2.3. Nitrogênio 

 

 Os teores de nitrogênio variaram na camada superficial (≤5 cm) entre 2,3 ± 0,2  g kg-

1(FLOR), 3,1 ± 0,4 g kg-1(CCR) e 2,6 ± 0,3 g kg-1 (CSR), e diminuíram com o aumento da 

profundidade do solo, variando entre 0,3 e 0,4 g kg-1 na camada 100-150 cm de todos os 

tratamentos (Figura 21A). 
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Figura 21 – A) Teores médios* de nitrogênio nas diferentes profundidades dos 
tratamentos: floresta nativa (FLOR), na clareira com resíduos grossos (CCR) e na 
clareira sem resíduos grossos (CSR). B) Relacionamento entre log[N] e 
log[Profundidade do solo] sobre efeito dos tratamentos**. Coletas de solos nas 
clareiras foram feitas 20 meses após a coleta de resíduos lenhosos grossos. 
(*) n= 5 amostras compostas, por profundidade e tratamento; (**) n=35 por tratamento. 

 

 

Em Latossolos Amarelos, em florestas densas na mesma região, Ferraz et al. (1997) 

e Botschek et al. (1996) encontraram teores de nitrogênio semelhantes aos da FLOR, para 

as mesmas profundidades avaliadas no presente estudo. 

Ferreira et al. (2006) observaram um aumento inicial nos estoques de NO3
- e NH4

+ na 

solução dos solos do centro das clareiras formadas por árvores exploradas. Isso ocorreu 

devido aos maiores estoques de restos vegetais, onde se observam altas concentrações 

desses nutrientes, como folhas, galhos finos e cascas dos troncos e galhos (Ferraz et al., 

1997; Martinelli et al., 2000; Silveira, 2012). Porém, após dois anos da exploração floresta, 

não se observavam diferenças entre os teores de nitrogênio nos solos das áreas exploradas 

e da floresta nativa (Ferreira et al., 2006).  

Na Flona do Tapajós (PA), nos solos das áreas manejadas foram encontrados teores 

de nitrogênio variando entre 2,4 e 2,6 g kg-1, semelhantes aos da floresta nativa nessa 

mesma área: 2,5-2,7 g kg-1 (McNabb et al., 1997; Olander et al., 2005). Isto indica que, após 

16 anos do término da exploração florestal, a entrada de nitrogênio, via decomposição de 

resíduos florestais, não indicou diferenças significativas entre os dois ambientes. 

Em geral, as espécies florestais nativas estão adaptadas a esses baixos níveis de 

nitrogênio. Isto pode estar relacionado às baixas taxas de crescimento dessas árvores. 

Apesar de as plantas absorverem esse elemento nas formas NO3
- e NH4

+- a primeira é 

0

30

60

90

120

150

0,0 1,0 2,0 3,0
P

ro
fu

n
d

id
a
d

e
 d

o
 s

o
lo

 (
c
m

) 
N (g kg-1) 

FLOR

CCR

CSR

A 

-0,8

-0,4

0,0

0,4

0,8

1,2

0,0 1,0 2,0 3,0

L
o

g
 [

N
] 

Log [Profundidade do solo] 

FLOR

CCR

CSR

B 



62 
 

absorvida preferencialmente (Marschner, 2012) e é predominante em Latossolos (Ferreira et 

al., 2006). A maior parte desse nutriente (> 90%) está estocada na MOS (Alfaia, 2006; 

Barker e Bryson, 2007; Furtini Neto et al., 2001). Assim, as plantas dependem da 

mineralização da matéria orgânica pelos organismos do solo para tornar esse, e outros 

nutrientes, disponíveis para absorção pelas raízes (Lavelle e Spain, 2005). 

Nos solos das clareiras CCR e CSR, observaram-se aumentos nos teores de 

nitrogênio iguais a 34,8% e 13,0% comparados aos teores nos solos da FLOR. Esse 

aumento pode ser atribuído aos elevados teores desse nutriente nas folhas, galhos finos e 

casca (Ferraz et al., 1997; Martinelli et al., 2007; Silveira, 2012). A presença desse último 

componente resultou nos maiores teores de nitrogênio na camada superficial das CCR entre 

todos os tratamentos. Porém, essa diferença só foi notada nessa camada, que entra em 

contato com os resíduos, visto que a serragem (madeira) dos galhos grossos gerada com a 

remoção desses apresenta baixos teores de nitrogênio (Ferraz et al., 1997; Silveira, 2012). 

A partir dos 5 cm de profundidade, os teores desse nutriente são similares entre as clareiras. 

Observaram-se, na ANCOVA (Figura 21B), diferenças significativas entre os 

tratamentos para os teores de nitrogênio no solo (G.L. = 2; F = 27,277; p < 0,001) e 

ausência de interação (G.L. = 2; F = 2,538; p = 0,084). Na floresta nativa, os teores médios 

de nitrogênio foram significativamente menores que nas clareiras (n = 35; p < 0,001). Não 

foram observadas diferenças significativas entre os teores desse nutriente nos solos das 

clareiras CCR e CSR (n = 35; p = 0,816). 

 

Assim, 18 meses após a exploração florestal, se observou um aumento nos teores 

de nitrogênio do solo apenas na camada mais superficial. Mesmo a remoção dos galhos 

grossos das clareiras não resultou em diminuição dos teores desse nutrientenessa camada, 

em relação as áreas de floresta nativa.  

 

 

6.2.4. Fósforo 

 

 Na camada de 0-5 cm, os teores de fósforo assimilável variaram entre 2,4 ± 0,4mg 

dm-3(FLOR), 4,1 ± 0,8 mg dm-3(CCR) e 3,1 ± 0,4 mg dm-3(CSR). e diminuíram 

acentuadamente com o aumento da profundidade do solo. Nas camadas de 100-150 cm, em 

todos os tratamentos, os teores desse nutriente não foram superiores a 0,5 mg dm-3 (Figura 

22A). As concentrações de fósforo na forma disponível, nos solos da Amazônia, são muito 

baixas e consideradas limitantes à produção vegetal (Furtini Neto et al., 2001; Marschner, 

2012). Além disso, o fósforo é facilmente adsorvido pelos colóides do solo, a partir da qual 

se formam compostos fosfatados menos disponíveis às plantas, como, por exemplo, 
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H2PO4(Falcão e Silva, 2004; Furtini Neto, 2001; ; Marschner, 2012; Sanchez, 2007). Ferraz 

et al. (1997) observaram teores de fósforo total nos solos 30 vezes maiores que os teores de 

fósforo assimilável, o que exemplifica a grande fixação desse nutriente no solo. 

   

 

 
Figura 22– A) Teores médios* de fósforo assimilável nas diferentes profundidades 
dos tratamentos: floresta nativa (FLOR), na clareira com resíduos grossos (CCR) e na 
clareira sem resíduos grossos (CSR). B) Relacionamento entre log[P] e 
log[Profundidade do solo] sobre efeito dos tratamentos**. Coletas de solos nas 
clareiras foram feitas 20 meses após a coleta de resíduos lenhosos grossos. 
(*) n= 5 amostras compostas, por profundidade e tratamento; (**) n=35 por tratamento. 

 

 

 Por outro lado, isso dificulta a percolação do fósforo pelo perfil de solo e a lixiviação 

desse nutriente (Sanchez, 2007). Assim, a disponibilidade do fósforo às plantas está 

intimamente relacionada à presença de matéria orgânica no solo (Brams, 1973; Furtini Neto 

et al., 2001; Sanchez, 2007). Na comparação entre tratamentos, a maior concentração 

desse nutriente foi observada na clareira com resíduos grossos, principalmente na camada 

superficial. Nessa camada, foi determinado um teor médio de fósforo igual a 4,1 ± 0,8 mg 

dm-3 nos solos da CCR, valor 70% maior que o teor médio desse nutriente encontrado na 

floresta  nativa: 2,4 ± 0,4 mg dm-3. Esses valores são superiores aos relatados para a 

mesma região, em solos de clareiras após oito anos de exploração florestal, cujos teores 

foram iguais a 2,0 mg dm-3 (Ferreira ei al., 2001). Esses autores observaram, ainda, teores 

de fósforo semelhantes a essas clareiras nos solos da floresta remanescente (2,0 mg dm-3). 

McNabb et al. (1997) também observaram teores semelhantes a CCR nos solos da 

da floresta  nativa (FLONA Tapajós) e da floresta remanescente e, 16 anosapós 

aexploração, o que indica que a entrada desse nutriente, via decomposição dos resíduos de 
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exploração, não foi mais detectada. Por outro lado, Botschek et al. (1996) e Ferraz et al. 

(1997) encontraram teores de fósforo inferiores (≤ 1,6 mg dm-3) aos determinados na floresta  

nativa (FLOR). 

O aumento nos teores de fósforo nos das clareiras CCR e CSR quando comparados 

a FLOR está relacionado à abundância desse elemento nos resíduos de exploração 

florestal. Assim, podem-se notar teores de fósforo elevados em folhas e galhos finos, bem 

como na casca de tronco e galhos (Ferraz et al., 1997; Martinelli et al., 2000; Olander et al., 

2005; Silveira, 2012). 

 Na análise de covariância, notou-se um efeito significativo do tratamento (G.L. = 2; F 

= 47,864; p < 0,001), mas ocorreu interação entre variável e covariável (G.L. = 2; F = 4,135; 

p = 0,019). Pela ANOVAf, também se observou efeito do tratamento (F = 33.774; p < 0,001) 

e o teste de médias revelou que esta diferença está nas primeiras camadas (Tabela 5). Os 

teores médios nas camadas 0-5 e 5-10 cm dos solos das clareiras com resíduos foram 

significativamente maiores em relação às mesmas camadas na florestanativa. 

 Observou-setambém que o teor médio de fósforo na camada superficial das clareiras 

sem resíduos lenhos grossos foram iguais a 3,1 ± 0,5 mg dm-3, significativamente maior que 

o teor na floresta  nativa, cuja média foi 2,4 ± 0,4 mg   dm-3. Não foram observadas 

diferenças significativas nos teores desse nutriente nas demais camadas, nem entre 

clareiras. 

 

 

Tabela 5 – Níveis de probabilidade associados às 
comparações pareadas (teste de Tukey) entre tratamentos 
(FLOR, CCR e CSR) nas diferentes profundidades para os 
teores de fósforo no solo. 

 

Profundidade 

(cm) 
FLOR x CCR FLOR x CSR CCR x CSR 

0-5 0,000 0,023 0,191 

5-10 0,036 0,952 0,458 

10-20 0,925 0,999 0,994 

20-30 0,337 0,985 0,918 

30-40 0,675 0,991 0,992 

40-100 0,147 0,999 0,556 

100-150 0,999 0,999 0,999 

 
FLOR – floresta nativa intacta; CCR – clareira com resíduos lenhosos 
grossos; CSR – clareira sem resíduos lenhosos grossos.Valores em negrito 
indicam uma diferença significativa (p < 0,05; n = 5 por tratamento). 
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Dezoito meses após a exploração florestal, aumentaram os teores de fósforo no solo 

superficial das clareiras de ambos os tipos de exploração, Conforme o esperado os maiores 

teores de fósforo foram observados nas clareiras sem a retirada dos resíduos, 

considerando-se a decomposição da matéria orgânica adicionada sobre a superfície pelas 

atividades de exploração. 

 

 

6.2.5. Potássio 

 

 Os teores de potássio variaram entre 27,8 ± 3,0mg dm-3 (FLOR), 36,4 ± 5,1 mg dm-3 

(CCR) e 32,4 ± 6,8 mg dm-3 (CSR) nas camadas superficiais dos solos dos tratamentos e 

diminuíram com o aumento da profundidade do solo, tal que os teores nas camadas mais 

profundas não foram superiores a 3,0 mg dm-3(Figura 23A).Esse foi o nutriente cujos teores 

mais diminuíram com o aumento da profundidade do solo. 

 

 

 

 
Figura 23 – A) Teores médios* de potássio nas diferentes profundidades dos 
tratamentos: floresta nativa (FLOR), na clareira com resíduos grossos (CCR) e na 
clareira sem resíduos grossos (CSR). B) Relacionamento entre log[K] e 
log[Profundidade do solo] sobre efeito dos tratamentos**. Coletas de solos nas 
clareiras foram feitas 20 meses após a coleta de resíduos lenhosos grossos. 
(*) n= 5 amostras compostas, por profundidade e tratamento; (**) n=35 por tratamento. 
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Ferraz et al. (1998) e Botschek et al.(1996) observaram teores mais elevados de 

potássio nos solos de florestas intactas nas regiões de Manaus e Itacoatiara, variando entre 

60 e 70 mg dm-3 nas camadas superficiais e 35 e 45 mg dm-3 a 100 cm de profundidade. 

Em solos de clareiras de exploração florestal ao norte de Manaus, foram observados 

56,0 mg dm-3 de potássio na camada 0-10 cm (Ferreira et al., 2001).Em estudo posterior, 

Ferreira et al. (2006) também observaram estoques de potássio na solução do solo de 

clareiras 400% maiores que os encontrados na floresta  nativa. Na Flona do Tapajós, 

também foram observados maiores teores desse nutriente na floresta remanescente, que 

variaram entre 41,0 e 46,1 mg dm-3 (McNabb et al., 1997). 

A baixa capacidade dos solos tropicais em adsorver este íon está relacionada à preferência 

de retenção de outros íons como H+, Al+3, Ca+2 e Mg+2 pela caulinita que não possui sítios 

específicos de ligação com K+(Furtini Neto et al., 2001; Marschner, 2012).Assim, a lixiviação 

de potássio para camadas muito profundas é comumente observada em solos com 

predominância de argilas 1:1 (Furtini Neto et al., 2001; ; Marschner, 2012; Mengel, 2007).  

Na camada 0-5 cm, pode-se observar a maior diferença entre os tratamentos, pois 

nos solos das clareiras CCR e CSR notaram-se aumentos nos teores de potássio 

equivalentes a 30,9% e 16,5%dos teores observados nos solos da FLOR. Esse aumento no 

teor de potássio ocorre porque esse nutriente é abundante em folhas, galhos finos e cascas 

(Ferraz et al., 1997; Martinelli et al., 2000; Olander et al., 2005; Silveira, 2012).Os estoques 

de potássio são liberados rapidamente para o solo com a decomposição desses 

compartimentos, o que reflete o fato desse elemento não é um constituinte estrutural das 

células. 

 Pela análise de covariância(Figura 23B), foi detectado efeito significativo do 

tratamento (G.L. = 2; F = 11,659; p < 0,001) e ausência de interação (G.L. = 2; F = 2,090; p 

= 0,129). Na comparação pelo teste de médias, as clareiras CCR e CSR apresentaram 

teores significativamente maiores que FLOR (n = 35; p < 0,001). Não foram encontradas 

diferenças significativas entre os teores de potássio das clareiras com e sem resíduos 

lenhosos grossos (n = 35; p = 0,991). 

 

 Desse modo, conclui-se que tanto a exploração florestal como a exploração florestal 

seguida da coleta de resíduos aumentaram os teores de potássio nos solos das clareiras 

quando comparadas com a floresta primária, após 18 meses da exploração florestal. Em 

complemento, a retirada dos resíduos resultou em uma diminuição dos teores de nutrientes 

somente na camada superficial do solo (≤5 cm), em relação às áreas onde esses 

permaneceram. 
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6.2.6. Cálcio 

 

 As concentrações de cálcio variaram entre 0,04 ± 0,01 cmolcdm-3(FLOR), 0,16 ± 0,08 

cmolc dm-3(CCR) e 0,18 ± 0,02 cmolc dm-3(CSR) na camada superficial (0-5 cm) e 

diminuíram até 30 cm de profundidade, onde os teores desse nutriente variaram entre 0,02 

(FLOR) e 0,05 cmolc dm-3 (CSR), a partir da qual permaneceram constantes (Figura 24A). 

 

 

 

 
Figura 24 – A) Teores médios* de cálcio nas diferentes profundidades dos 
tratamentos: floresta nativa (FLOR), na clareira com resíduos grossos (CCR) e na 
clareira sem resíduos grossos (CSR). B) Relacionamento entre log[Ca] e 
log[Profundidade do solo] sobre efeito dos tratamentos**. Coletas de solos nas 
clareiras foram feitas 20 meses após a coleta de resíduos lenhosos grossos. 
(*) n= 5 amostras compostas, por profundidade e tratamento; (**) n=35 por 
tratamento. 

 

 Teores de cálcio semelhantes aos da floresta nativaforam relatados por Ferraz et al. 

(1998).Ferreira et al. (2001) também observaram aumento nos teores de cálcios nos solos 

das clareiras formadas por exploração florestal na EEST – ZF2. No longo prazo,16 anos 

após as atividades de manejo florestal, os teores desse nutriente ainda permaneciam mais 

elevados(McNabb et al. ,1997).  

Tal “persistência” deve-se à natureza bivalente do Ca+2, o que leva a uma forte 

adsorção pelos colóides do solo, tendo preferência sobre outros íons como, por exemplo, K+, 

NH4
+ e Mg+2 (Furtini Neto et al., 2001; Marschner, 2012; Pilbeam e Morley, 2007).Esse 

aumento também está relacionado ao elevado estoque de cálcio no material lenhoso 

remanescente (Ferraz et al., 1997; Martinelli et al., 2000; Olander et al., 2005; Silveira, 

2012).Tal fato reflete também a função estrutural desse nutriente nas células vegetais, 
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formando as pectinas que dão resistência à parede celular (Pilbeam e Morley, 2007, 

Marschner, 2012). 

Entre os tratamentos estudados,os solos das clareiras sem resíduos lenhosos 

grossos apresentaram os maiores teores médios de cálcio, principalmente na camada de 0-

5 cm (0,18 ± 0,2 cmolcdm-3), o que indica um aumento da ordem de 4,5 vezes em relação à 

floresta  nativa. Os teores desse nutriente nas CSR foram maiores, inclusive, que os 

observados nas clareiras onde se deixaram os galhos grossos sobre o solo (CCR).Apesar 

de se observarem as maiores quantidades de resíduo lenhoso nessa última, os galhos finos 

estão mais fragmentados nas clareiras sem resíduos (CSR) e também a serragem 

proveniente da compartimentalização da copa nessas áreas facilitam a decomposição desse 

material e a liberaçãodo cálcio estocado nela. 

 Na ANCOVA, observou-se efeito significativo do tratamento (G.L. = 2; F = 46,792; p < 

0,001) e ausência de interação (G.L. = 2; F = 1,944; p = 0,149) (Figura 24B). Na 

comparação entre tratamentos, os teores de cálcio no tratamento CSR foram 

significativamente maiores que os encontrados em CCR (n = 35; p = 0,022) e em FLOR (n = 

35; p < 0,001). Além disso, os teores desse nutriente nos solos de CCR foram 

significativamente maiores que na florestanativa (n = 35; p < 0,001). 

 

Nas clareiras formadas pela exploração florestal os teores de cálcio no solo foram 

significativamente maiores do que na floresta nativa. A fragmentação dos resíduos de 

madeira contribui para a decomposição e liberação do cálcio no solo. É de se esperar que a 

disponibilização de cálcio no longo prazo seja maior seja maior nas clareiras onde não 

houve retirada dos resíduos florestais grossos.  

 

 

6.2.7. Magnésio 

 

 Nas camadas superficiais dos solos das áreas dos três tratamentos, observaram-se 

teores de magnésio que variaram entre 0,10 ± 0,01 cmolcdm-3(FLOR), 0,26 ± 0,09 cmolc dm-

3(CCR) e 0,15 ± 0,04 cmolc dm-3(CCR) e decresceram com o aumento da profundidade, até 

valores entre 0,04 e 0,03 cmolc dm-3 na camada de 100-150 cm de todos os tratamentos 

(Figura 25A).  
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Figura 25 – A) Teores médios* de magnésio nas diferentes profundidades dos 
tratamentos: floresta nativa (FLOR), na clareira com resíduos grossos (CCR) e na 
clareira sem resíduos grossos (CSR). B) Relacionamento entre log[Mg] e 
log[Profundidade do solo] sobre efeito dos tratamentos**. Coletas de solos nas 
clareiras foram feitas 20 meses após a coleta de resíduos lenhosos grossos. 
(*) n= 5 amostras compostas, por profundidade e tratamento; (**) n=35 por 
tratamento. 

 

 

Ferreira et al. (2001) e Olander et al. (2005) observaram teores menores desse 

elemento no solo das clareiras, sem a retirada de resíduos, com valores variando entre0,15 

e 0,19 cmolc dm-3. 

Ferreira et al. (2006) observaram um aumento inicial da ordem de 10 vezes nos 

teores de magnésio na solução do solo, seguido por uma rápida diminuição dos mesmos, tal 

que, após dois anos, não se observassem diferenças entre os teores desses nutriente na 

comparação entre solos da clareira e da floresta  nativa. 

McNabb et al. (1997) relataram teores valores ainda menores, que variaram entre 

0,02 e 0,03 cmolc dm-3, na floresta remanescente. Esses autores observaram, ainda, que os 

teores de magnésio permaneceram maiores que os encontrados em florestanativa, mesmo 

após 16 anos de exploração florestal. Nesse estudo, Mg e Ca foram os únicos nutrientes 

cujos teores permaneceram maiores que os da floresta  nativa após esse período. 

Na camada 0-5 cm da CCR foi observado o maior teor médio desse nutriente (0,26 ± 

0,09 cmolcdm-3), o que representa um aumento de 160% quando comparado com a mesma 

camada na FLOR, cuja média foi igual a 0,10± 0,01 cmolc dm-3. 

Foram observados maiores teores nas clareiras CCR e CSR, quando comparadas 

com FLOR. Isso pode ser explicado grande estoque desse nutriente em nos órgãos aéreos 

da planta, principalmente os fotossintetizantes e com elevada respiração (Merhaut, 2007). 
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Assim, observa-se elevados estoques desse nutriente em folhas, galhos e cascas (Ferraz et 

al., 1997; Martinelli et al., 2000; Olander et al., 2005; Silveira, 2012). 

Porém, os colóides do solo têm preferencia por adsorver outros cátions presentes no 

solo, como Al+3, H+ e NH4
+ (Furtini Neto et al., 2001; Marschner, 2012). Assim, ocorre 

também uma perda, por lixiviação, desse nutriente (Furtini Neto et al., 2001; Marschner, 

2012; Merhaut, 2007). 

Na análise de covariância (Figura 25B), nota-se um forte efeito do tratamento (G.L. = 

2; F = 9,982; p < 0,001), mas uma interação significativa (G.L. = 2; F = 4,754; p = 0,011). 

Pela análise de variância fatorial, observou-se um aumento significativo nos teores de 

magnésio nos solos das clareiras quando comparadas com a floresta nativa (G.L. = 2; F = 

6,010; p = 0,004). Pelo teste de médias, pode-se notar que essa diferença só é significativa 

na camada superficial (Tabela 6). 

 

 

Tabela 6 – Níveis de probabilidade associados às 
comparações pareadas (teste de Tukey) entre tratamentos 
(FLOR, CCR e CSR) nas diferentes profundidades para os 
teores de magnésio no solo. 

 

Profundidade FLOR x CCR FLOR x CSR CCR x CSR 

0-5 0,000 0,014 0,995 

5-10 0,903 0,999 0,999 

10-20 0,999 0,999 0,999 

20-30 0,999 0,999 0,999 

30-40 0,999 0,999 0,999 

40-100 0,999 0,999 0,999 

 
FLOR – floresta intacta; CCR – clareira com resíduos lenhosos grossos; CSR 
– clareira sem resíduos lenhosos grossos.Valores em negrito indicam uma 
diferença significativa (p < 0,05; n = 5 por tratamento). 

 
 

Nas clareiras formadas, a exploração florestal também contribuiu para um aumento 

significativo dos teores de magnésio no solo em relação aos da floresta nativa. Os maiores 

valores de magnésio observados nas clareiras sem a exploração dos resíduos grosseiros 

indicam, após 18 meses, uma maior liberação desse elemento nas áreas com maior 

quantidade de resíduos, independentemente do grau de fragmentação destes. Assim como 

no caso do cálcio,é de se esperar que a disponibilização de magnésio no longo prazo seja 

maior nas clareiras onde não houve retirada dos resíduos florestais grossos.  
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6.2.8. Soma de Bases, Capacidade de Troca Catiônica real e efetiva e Saturação por Bases 

 

 As propriedades químicas soma de bases (SB), capacidade de troca catiônica real (t) 

e efetiva (T) e saturação por bases (V) dos solos dos tratamentos estão apresentadas na 

Tabela 7. Notou-se que, mesmo com a permanência dos resíduos, os íons básicos ocupam 

apenas uma pequena fração das cargas disponíveis do solo (< 12%). 

 

Tabela 7 – Soma de bases (SB), capacidade de troca catiônica real (t) e 
efetiva (T) e saturação por bases (V) nos solos dos tratamentos: FLOR – 
floresta nativa; CCR – clareiras com resíduos lenhosos; CSR – clareiras sem 
resíduos lenhosos. 

 

  Profundidade SB t T V 

  (cm)   cmolc dm-3   (%) 

FLOR 

0-5 0,30 ± 0,04 2,5 ± 0,3 7,7 ± 0,9 3,9 ± 0,6 

5-10 0,22 ± 0,02 1,9 ± 0,3 4,9 ± 0,9 4,5 ± 0,6 

10-20 0,17 ± 0,01 1,7 ± 0,2 4,2 ± 0,6 4,1 ± 0,6 

20-30 0,12 ± 0,02 1,4 ± 0,2 4,0 ± 1,5 3,7 ± 2,3 

30-40 0,09 ± 0,02 1,1 ± 0,1 4,4 ± 4,1 3,1 ± 1,5 

40-100 0,07 ± 0,01 0,8 ± 0,1 4,1 ± 3,6 3,0 ± 2,0 

100-150 0,07 ± 0,01 0,7 ± 0,1 3,8 ± 1,7 2,3 ± 1,6 

CCR 

0-5 0,57 ± 0,16 3,1 ± 0,4 9,7 ± 4,1 7,1 ± 3,8 

5-10 0,25 ± 0,07 2,3 ± 0,4 4,9 ± 3,0 8,0 ± 6,9 

10-20 0,17 ± 0,03 1,9 ± 0,2 4,1 ± 1,5 4,9 ± 2,3 

20-30 0,16 ± 0,03 1,8 ± 0,2 4,8 ± 0,5 3,5 ± 0,8 

30-40 0,13 ± 0,03 1,5 ± 0,2 4,0 ± 0,5 3,3 ± 0,4 

40-100 0,10 ± 0,02 1,2 ± 0,2 4,0 ± 0,4 4,1 ± 0,9 

100-150 0,09 ± 0,02 1,0 ± 0,1 2,6 ± 0,2 4,8 ± 0,8 

CSR 

0-5 0,38 ± 0,08 3,2 ± 0,3 3,4 ± 1,0 12,3 ± 3,1 

5-10 0,27 ± 0,08 2,6 ± 0,4 2,6 ± 1,1 11,6 ± 4,4 

10-20 0,21 ± 0,09 2,2 ± 0,3 2,3 ± 0,7 9,8 ± 4,0 

20-30 0,18 ± 0,04 1,8 ± 0,2 4,5 ± 0,5 4,0 ± 0,9 

30-40 0,14 ± 0,02 1,4 ± 0,1 2,8 ± 0,5 5,1 ± 1,6 

40-100 0,11 ± 0,01 1,3 ± 0,1 2,2 ± 0,3 5,3 ± 0,7 

100-150 0,09 ± 0,01 1,1 ± 0,1 1,7 ± 0,3 5,5 ± 0,7 
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6.2.9. Alumínio 

 

 Os teores de alumínio nos solos variaram entre 2,2 ± 0,3 cmolcdm-3(FLOR), 2,5 ± 0,3 

cmolc dm-3 (CCR) e 2,6 ± 0,5 cmolc dm-3 (CSR) nas camadas superficiais, e 0,6 a 1,0 cmolc 

dm-3 na camada 100-150 cm (Figura 26A).  

 

 

 

 
Figura 26–A) Teores médios* de alumínio nas diferentes profundidades dos 
tratamentos: floresta nativa (FLOR), na clareira com resíduos grossos (CCR) e na 
clareira sem resíduos grossos (CSR). B) Relacionamento entre log[Al] e 
log[Profundidade do solo] sobre efeito dos tratamentos**. Coletas de solos nas 
clareiras foram feitas 20 meses após a coleta de resíduos lenhosos grossos. 
(*) n= 5 amostras compostas, por profundidade e tratamento; (**) n=35 por tratamento. 

 

 

 Ferraz et al. (1998) determinaram na camada superficial de solos da floresta  nativa, 

próxima à do presente estudo,teores de alumínio semelhantes, variando entre 1,5 e 2,2 

cmolc dm-3. Ferreira et al. (2001), em área próxima à desse estudo, encontraram,na camada 

0-10 cm do solo de clareiras, teores de alumínio menores, cuja média foi 1,7 cmolc dm-3. 

De uma maneira geral, esses elevados teores de alumínio são resultantes do alto 

grau de intemperismo nesses solos (Furtini Neto et al., 2001; Morh et al., 1972; Sombroek, 

1966). Ao longo de milhares de anos, os minerais primários foram degradados em argilas 

1:1, óxidos de ferro e alumínio, e os cátions básicos foram lixiviados, o que acentuou a 

acidez desses solos (Morh et al., 1972; Sombroek, 1966). 

Os solos das clareiras apresentaram maiores teores médios de alumínio em todas as 

profundidades. Nas camadas superficiais, esses teores variaram entre 2,5 e 2,6 cmolcdm-3, 
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representando um aumento em 16% quando comparados com o teor médio desse elemento 

na floresta  nativa.  

A diferença entre os teores desse elemento aumentou ainda mais na camada 100-

150 cm, onde os teores de alumínio nos solos das clareiras foram 40% maiores que os 

teores observados na floresta nativa, cuja média foi 0,6 cmolcdm-3. 

 Na ANCOVA, foram observados efeitos significativos do tratamento (G.L. = 2; F = 

46,850; p < 0,001) e ausência de interação (G.L. = 2; F = 1,341; p = 0,211). Osteores de 

alumínio na floresta  nativa foram significativamente menores que nos solos das clareiras 

CCR (n = 35; p < 0,001) e CSR (n = 35; p < 0,001). Na comparação entre clareiras, não 

foram observadas diferenças significativas (n = 35; p = 0,695). 

Observou-se, ainda, que o alumínio foi responsável pela maior parte das cargas da 

CTC do solo (Figura 27). Na camada mais superficial (0-5 cm), onde o solo está em contato 

mais direto com os resíduos, a entrada de cátions diminuiu a influência do alumínio nas 

cargas do solo de 89% para 82%. Nas demais camadas, o alumínio representou mais de 

90% da CTC do solo e não se observa mais influência dos cátions provenientes dos 

resíduos nesse parâmetro. 

  

 

 

 
Figura 27 – Saturação média por alumínio nas diferentes 
profundidades dos tratamentos: floresta nativa (FLOR), na 
clareira com resíduos grossos (CCR) e na clareira sem 
resíduos grossos (CSR). 

 

Botschek et al. (1996) relataram proporções do alumínio na CTC semelhantes em 

Latossolos em área vizinha ao local deste estudo (Itacoatiara).  Assim, cátions como Ca+2, 

Mg+2 e K+, que têm menos preferência na ligação aos  colóides do solo, tendem a lixiviar 
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para as camadas mais profundas, como observado anteriormente (Furtini Neto et al., 2001; 

Marschner, 2012). 

Os solos de todas as áreas possuem teores muito altos de alumínio, sendo os 

maiores valores médios encontrados nas clareiras. Nelas o aumento desses teores, em 

relação aos solos da floresta primária, se faz notar até nas camadas mais profundas (150 

cm) desses solos. A matéria orgânica e a liberação de cátions na camada mais superficial 

dos solos das clareiras contribuiram para diminuir a saturação média de alumínio. 

 

 

6.2.10. Ferro 

 

 Nas camadas superficiais (até 30 cm), os teores de ferro variaram entre 70 e 200 mg 

dm-3 e diminuíram com o aumento da profundidade do solo, até teores inferiores a 20 mg 

dm-3 na camada mais profunda (150 cm) dos solos dos tratamentos (Figura 28A). 

 

 

 

 
Figura 28–A) Teores médios* de ferro nas diferentes profundidades dos tratamentos: 
floresta nativa (FLOR), na clareira com resíduos grossos (CCR) e na clareira sem resíduos 
grossos (CSR). B) Relacionamento entre log[Fe] e log[Profundidade do solo] sobre efeito 
dos tratamentos**. Coletas de solos nas clareiras foram feitas 20 meses após a coleta de 
resíduos lenhosos grossos. 
(*) n= 5 amostras compostas, por profundidade e tratamento; (**) n=35 por tratamento. 

 

Em contraste aos padrões observados para os outros nutrientes, nos três 

tratamentos estudados, na florestanativa não foram determinados os menores teores de 

ferro que variaram entre 153 e 163 mg dm-3, nos primeiros 30 cm de solo (Figura 28A). 

0

30

60

90

120

150

0 100 200 300

P
ro

fu
n

d
id

a
d

e
 d

o
 s

o
lo

 (
c
m

) 

Fe (mg dm-3) 

FLOR

CCR

CSR

A 

0,0

0,6

1,2

1,8

2,4

3,0

3,6

0,0 1,0 2,0 3,0

L
o

g
 [

 F
e
 ]

 

Log [Profundidade do solo] 

FLOR

CCR

CSR

B 



75 
 

Ferraz et al. (1998) encontraram teores ainda mais elevados em solos de uma floresta 

nativa intacta, que foram maiores que 300 mg dm-3. Botschek et al. (1996) também 

relataram alta atividade desse nutriente em Latossolos Amarelos de textura muito argilosa, 

numa área vizinha à deste estudo. 

As clareiras sem resíduos grossos apresentaram os menores teores desse elemento, 

cujos valores variaram entre 83 e 150 mg dm-3, para a mesma camada (≤ 30 cm). As 

clareiras com resíduos apresentaram os teores mais elevados desse nutriente até 1 m de 

profundidade, a partir do qual os teores entre os tratamentos são muito similares. Nas 

camadas mais profundas (100-150 cm), os teores de ferro foram menores que 20 mg dm-3 

em todos os tratamentos, o que contrasta com os valores determinados por Ferraz et al. 

(1998), que variaram entre 80 e 100 mg dm-3 nessa camada. 

A maior solubilidade do ferro está associada ao baixo pH do solo, onde ele pode ser 

encontrado em sua forma mais solúvel, o Fe+3 (Furtini Neto et al., 2001; Marschner, 2012; 

Romheld e Nikolic, 2007), o que fez desse elemento o micronutriente com os teores mais 

elevados dentre os estudados.Como citado anteriormente, no caso do alumínio, a 

intemperização desses solos também levou à formação de óxidos de ferro (Morh et al., 

1972; Sombroek, 1966), o que também explica os altos teores desse nutriente. 

 Na análise de covariância(Figura 28B), foram observados efeito significativo do 

tratamento (G.L. = 2; F = 3,294; p = 0,041) e ausência de interação entre variável resposta e 

covariável (G.L. = 2; F = 1,626; p = 0,202). Não foram observadas diferenças significativas 

entre os teores de ferro nos solos de FLOR e as clareiras CCR (n = 35; p = 0,119) e CSR (n 

= 35; p = 0,915), mas os valores de “p” indicam que, para essa variável, FLOR é mais similar 

a CSR do que a CCR. Porém, essa última apresenta teores de ferro significativamente 

maiores que CSR (n = 35; p = 0,048). 

 

 Os solos da área de estudo apresentaram altos teores de ferro, o que é explicado 

pelo intemperismo e a gênese desses solos. Os maiores valores, ao longo do perfil de solo 

foram encontrados na área onde não foi praticada a retirada dos resíduos grossos da 

exploração. No entanto, a comparação com dados de outros perfis, em áreas próximas, 

indicou que esses valores ainda são inferiores aos observados nos outros estudos.  

 

 

 

6.2.11. Zinco 
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 Os teores de zincona camada mais superficial (≤5 cm)variaram entre 0,3 e 1,1 mg 

dm-3, onde os solos das clareiras com resíduos grossos apresentaram teores duas vezes 

maiores que os outros dois tratamentos(Figura 29A). Ferraz et al. (1998) relataram teores de 

zinco variando entre 0,5 e 0,8 mg dm-3 em solos de florestas nativas. Como observado para 

o ferro, baixos valores de pH aumentam a disponibilidade desse nutriente (Furtini Neto et al., 

2001; Marschner, 2012). Os altos teores de zinco nas clareiras com resíduos grossos 

podem refletir a lixiviação desse nutriente dos tecidos das cascas dos resíduos, uma vez 

que esse elemento apresenta uma acumulação nesse compartimento. Nesses sítios 

observa-se também um acentuado declínio dos teores de zinco até os 30 cm de 

profundidade, a partir da qual, os valores mantem-se similares (0,01 mg dm-3) àqueles dos 

solos das clareiras onde houve a retirada dos resíduos grossos. 

Nos solos da floresta nativa, a partir de 100 cm de profundidade os teores de zinco 

foram dez vezes maiores (0,10 mg dm-3)do que nos solos das clareiras. Teores similares na 

floresta nativa também foram observados por Ferraz et al. (1998). . 

 

 

 
Figura 29 – A) Teores médios* de zinco nas diferentes profundidades dos 
tratamentos: floresta nativa (FLOR), na clareira com resíduos grossos (CCR) e na 
clareira sem resíduos grossos (CSR). B) Relacionamento entre log[Zn] e 
log[Profundidade do solo] sobre efeito dos tratamentos**. Coletas de solos nas 
clareiras foram feitas 20 meses após a coleta de resíduos lenhosos grossos. 
(*) n= 5 amostras compostas, por profundidade e tratamento; (**) n=35 por 
tratamento. 

 

 

 Na ANCOVA (Figura 29B), tanto tratamento (G.L. = 2; F = 10,028; p < 0,001) como 

interação (G.L. = 2; F =8,515 ; p < 0,001) foram significativos. Na análise de variância, 

também se notou efeito significativo do tratamento (G.L. = 2; F = 8,559; p < 0,001). Pelo 
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teste de Tukey, pode-se notar que as diferenças significativas estavam na primeira camada, 

onde se observou maiores teores de zinco no solo da clareira com resíduos grossos quando 

comparado aos solos daflorestanativa e da clareira sem resíduos grossos (Tabela 8). 

 
 
 
Tabela 8 – Níveis de probabilidade associados às comparações 
pareadas (teste de Tukey) entre tratamentos (FLOR, CCR e CSR) 
nas diferentes profundidades para os teores de zinco no solo. 

 

Profundidade 
(cm) 

FLOR x CCR FLOR x CSR CCR x CSR 

0-5 0,000 0,999 0,000 

5-10 0,642 0,981 0,972 

10-20 0,999 0,999 0,999 

20-30 0,999 0,209 0,999 

30-40 0,999 0,957 0,999 

40-100 0,999 0,993 0,999 

100-150 0,994 0,244 0,999 

 
FLOR – floresta nativa intacta; CCR – clareira com resíduos lenhosos grossos; CSR 
– clareira sem resíduos lenhosos grossos.Valores em negrito indicam uma diferença 
significativa (p < 0,05; n = 5 por tratamento). 

 

 

 Apesar dos teores de zinco nos solos da floresta nativa serem semelhantes aos 

reportados por outros estudos na região, nota-se nas clareiras onde ficaram as copas das 

árvores com os galhos grossos (CCR) um grande aumento dos valores na camada mais 

superficial do solo, seguido de uma abrupta queda nas concentrações com o aumento da 

profundidade do solo.   

 

 

 

 

 

 

6.2.12. Manganês 

 

 Os teores de manganês na camada superficial dos solos das clareiras foram 

semelhantes, variando entre 2,8 e 3,2mg dm-3(Figura 30A). Esses valores foram cerca de 
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três vezes superiores àqueles observados na floresta nativa, cujos teores foram inferiores a 

1,0mg dm-3. Ferraz et al. (1998) observaram teores de manganês em solos da mata nativa 

maiores, que variaram entre 1,5 e 2,0 mg dm-3. 

Esses teores diminuíram com o aumento da profundidade do solo, continuando os 

teores de manganês nos solos das clareiras sempre mais elevados do que na floresta 

nativa. Na camada 100-150 cm, os teores de manganês nos solos dos tratamentos foram 

inferiores a 0,4mg dm-3. Ferraz et al. (1998) observaram teores semelhantes na camada 50-

100 cm dos solos de floresta. 

 

 

 

 
Figura 30 – A) Teores médios* de manganês nas diferentes profundidades dos 
tratamentos: floresta nativa (FLOR), na clareira com resíduos grossos (CCR) e na 
clareira sem resíduos grossos (CSR). B) Relacionamento entre log[Mn] e 
log[Profundidade do solo] sobre efeito dos tratamentos**. Coletas de solos nas 
clareiras foram feitas 20 meses após a coleta de resíduos lenhosos grossos. 
(*) n= 5 amostras compostas, por profundidade e tratamento; (**) n=35 por 
tratamento. 

 

 

 Assim como o observado para o zinco, os teores de manganês nos solos das 

clareiras decresceram rapidamente após os primeiros 5 cm de profundidade. Os maiores 

teores desse elemento nas clareiras com resíduos grossos, pode refletir a lixiviação das 

altas concentrações presentes nas cascas desses resíduos. 

 Na ANCOVA, notou-se efeito significativo do tratamento (G.L. = 2; F =22,033; p < 

0,001) e ausência de interação (G.L. = 2; F = 2,119; p = 0,126). Os teores de manganês nos 

solos da floresta nativa foram significativamente menores que os observados nos solos das 

clareiras com resíduos (n = 35; p < 0,001) e das clareiras sem resíduos (n = 35; p < 0,001). 
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Não foram observadas diferenças significativas entre os solos das clareiras (n = 35; p = 

0,467) para os teores de manganês.  

 

 A distribuição do manganês nos solos das clareiras foi semelhante àquela observada 

no caso do zinco, apesar dos teores nos solos superficiais das clareiras com exploração dos 

resíduos terem sido semelhantes aos das clareiras com resíduos grossos. Também nas 

camadas mais profundas dos solos foi observado que os teores de manganês foram sempre 

superiores àqueles da floresta nativa. 

 

 

6.2.13. Cobre 

 

Os maiores teores de cobre foram observados na camada mais superficial (≤5 cm) 

dos solos  das clareiras com resíduos grossos (0,15 e 0,22 mg dm-3, Figura 31A). Esses 

maiores teores podem estar relacionados ao acúmulo desse micronutriente nas cascas dos 

resíduos e posterior lixiviação, como já observado para o manganês e zinco. Nas clareiras 

onde foram retirados esses resíduos, foram determinados os menores teores (0,10 e 0,12 

mg dm-3).   

Em todos os tratamentos não foi observada uma clara diminuição dos teores com o 

aumento da profundidade dos solos, sendo esse foi o único nutriente cujos teores não foram 

correlacionados com a profundidade do solo (r = 0,15). Essa uniformidade na distribuição do 

cobre entre as profundidades ocorre porque o íon Cu+2 é fortemente adsorvido por colóides 

orgânicos, o que retarda sua liberação para a solução do solo e sua lixiviação para camadas 

profundas (Furtini Neto et al., 2001; Kopsell e Kopsell, 2007; Marschner, 2012). Além disso, 

óxidos de ferro e alumínio também adsorvem esse nutriente (Furtini Neto et al., 2001; 

Kopsell e Kopsell, 2007;Marschner, 2012).Assim como outros micronutrientes catiônicos, a 

disponibilidade de cobre aumenta em soluções ácidas (Furtini Neto et al., 2001; Kopsell e 

Kopsell, 2007; Marschner, 2012). 

Ferraz et al. (1998) observaram valores semelhantes em solos de uma de uma 

mesma tipologia florestal.  
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Figura 31 – A) Teores médios* de cobre nas diferentes profundidades dos 
tratamentos: floresta nativa (FLOR), na clareira com resíduos grossos (CCR) e na 
clareira sem resíduos grossos (CSR). B) Relacionamento entre log[Cu] e 
log[Profundidade do solo] sobre efeito dos tratamentos**. Coletas de solos nas 
clareiras foram feitas 20 meses após a coleta de resíduos lenhosos grossos. 
(*) n= 5 amostras compostas, por profundidade e tratamento; (**) n=35 por 
tratamento. 

 

 

 

 Uma vez que o valor do índice de regressão não apresentou significância(p = 0,472), 

devido à ausência de relacionamento entre os teores de cobre e a profundidade do solo, não 

havia propósito em analisar esse nutriente pela ANCOVA (Figura 31B). Por outro lado, na 

ANOVA foi observado um efeito significativo do tratamento (G.L. = 2; F = 1,319; p < 0,001). 

Na comparação entre as médias dos tratamentos, observou-se que os teores de cobre na 

camada de 0-5 cm dos solos das clareiras sem resíduos foram significativamente menores 

que os observados nos solos da floresta nativa e das clareiras com resíduos lenhosos 

grossos (Tabela 8). 
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Tabela 9 – Níveis de probabilidade associados às 
comparações pareadas (teste de Tukey) entre tratamentos 
(FLOR, CCR e CSR) nas diferentes profundidades para os 
teores de cobre no solo. 

 

Profundidade 
(cm) 

FLOR x CCR FLOR x CSR CCR x CSR 

0-5 0,993 0,042 0,039 

5-10 0,999 0,995 0,999 

10-20 0,999 0,305 0,992 

20-30 0,996 0,793 0,477 

30-40 0,999 0,896 0,771 

40-100 0,999 0,435 0,726 

100-150 0,999 0,583 0,678 

 
FLOR – floresta nativa intacta; CCR – clareira com resíduos lenhosos grossos; 
CSR – clareira sem resíduos lenhosos grossos.Valores em negrito indicam 
uma diferença significativa (p < 0,05; n = 5 por tratamento). 

 

 

 Como no caso dos outros micronutrientes, os maiores teores de cobre foram 

observados no solo superficial das clareiras onde não houve a retirada dos resíduos 

grossos. Porém, ao contrário dos outros micronutrientes, com o aumento das profundidades 

do solo, não foi observada uma clara diminuição dos teores de cobre. 
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6.3. Estoques de nutrientes nos solos 

 

Em geral, os resíduos da exploração florestal aumentaram os estoques de 

macronutrientes nos solos das clareiras entre 15% e 30% quando comparados com a 

floresta nativa(Tabela 9). O fósforo e o cálcio foram os nutrientes que tiveram seus estoques 

no solo mais elevados pela decomposição desses resíduos. A decomposição dos resíduos 

lenhosos em CCR dobraram os estoques de fósforo nos solos das clareiras quando 

comparados com a floresta nativa, provavelmente devido aos elevados teores desse 

nutriente na casca dos troncos e galhos (Ferraz et al., 1997;Silveira, 2012). 

 
 

Tabela 10 – Estoques de carbono, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio nas 
diferentes profundidades dos solos dos tratamentos. 

  Profundidade 
(cm) 

ESTOQUE (g m2) 

  C N P K Ca Mg 

FLOR 

0 a 30 
4798,1 383,0 0,4 4,6 2,1 2,5 

(58,7) (47,5) (52,5) (64,2) (27,3) (32,1) 

0 a 100 
7344,1 673,7 0,7 6,4 5,1 5,9 

(89,8) (83,5) (82,9) (89,8) (67,2) (74,4) 

0 a 150 8175,9 806,8 0,8 7,2 7,6 7,9 

CCR 

0 a 30 
5431,3 442,5 0,6 4,8 3,4 3,5 

(55,4) (43,7) (37,5) (56,5) (29,7) (38,8) 

0 a 100 
8888,3 795,0 1,4 7,7 8,1 7,0 

(90,7) (84,0) (84,3) (90,4) (71,1) (77,8) 

0 a 150 9804,5 947,0 1,7 8,6 11,4 9,0 

CSR 

0 a 30 
5874,1 451,2 0,5 5,2 4,6 3,6 

(54,3) (44,4) (46,5) (59,7) (29,4) (39,2) 

0 a 100 
9435,5 828,7 0,8 7,8 10,8 7,5 

(87,3) (81,5) (79,7) (88,5) (68,6) (81,4) 

0 a 150 10810,1 1016,8 1,0 8,8 15,6 9,2 

 
FLOR – floresta nativa; CCR – clareira com resíduos lenhosos grossos; CSR – clareira sem 
resíduos lenhosos grossos. Valores entre parênteses indicam a contribuição percentual do estoque de 

nutrientes da camada para o estoque total até 150 cm. 
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Por outro lado, observaram-se estoques de cálcio duas vezes maiores nos solos das 

clareiras CSR quando comparado com FLOR. Tal fato também foi observado em floresta 

remanescente após exploração florestal na Flona do Tapajós - PA (McNabb et al, 1997). 

Nas clareiras CSR, pode-se atribuir esse aumento à fragmentação dos galhos dos finos 

durante a coleta dos resíduos lenhosos grossos nessas clareiras, a maior quantidade de 

serragem e, ao mesmo tempo, condições mais propícias à decomposição dos resíduos 

(maior temperatura e maior atividade biológica). Dentre os micronutrientes, foram 

observados aumentos nos estoques de manganêsem 2 e 2,5 vezes nos solos das clareiras 

sem e com resíduos lenhosos grossos, respectivamente. Por outro lado, observaram-se 

reduções nos estoques de cobre e zinco em 6% e 31%, respectivamente, nos solos das 

clareiras CCR. Nos solos das clareiras CSR, ferro, cobre e zinco tiveram seus estoques 

reduzidos em 16%, 34% e 57%, respectivamente.  

Não foram encontrados estudos feitos em solos de exploração florestal na Amazônia 

que incluam micronutrientes em suas análises. Isso pode estar relacionado às baixas 

necessidades das plantas em absorver esses nutrientes e às baixas concentrações desses 

nos solos da região. Porém, a faixa de consumo adequado desses nutrientes, isto é, entre 

seus limites de deficiência e toxidez, é mais “estreita” do que aquela que se observa para os 

macronutrientes, o que indica que a disponibilidade dos micronutrientes para as plantas é 

mais sensível às pequenas alterações nos seus estoques (Furtini Neto et al., 2001; 

Marschner, 2012).  

Na zona de enraizamento principal (< 30 cm) foram determinados os maiores 

estoques de macro e micronutrientes, compreendendo de 40% a 60% dos estoques totais 

até 150 cm de profundidade (Tabelas 9 e 10). Com exceção dos estoques de fósforo, notou-

se que, apesar dos estoques aumentarem entre os tratamentos, a proporção dos estoques 

de nutrientes nas três camadas do solo (0-30, 0-100, 0-150) em relação ao estoque total não 

se alterou entre os tratamentos, o que pode indicar que a liberação dos nutrientes de maior 

mobilidade para as camadas mais profundas do perfil do solo das clareiras já está em 

estágio avançado, após um ano e meio da exploração florestal.  Isso pode indicar, ainda, 

que os nutrientes já estão alcançando camadas mais profundas que as estudadas nesse 

trabalho. 

Nas clareiras sem resíduos lenhosos grossos (Ø ≥ 10 cm) foram observados os 

maiores estoques de macronutrientes, com exceção ao fósforo. Isso está associado aos 

maiores teores de nutrientes e maiores densidades do solo a partir de 20 cm de 

profundidade nessas clareiras. Por outro lado, os maiores estoques de micronutrientes estão 

presentes nos solos das clareiras com resíduos lenhosos grossos. 
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Foi observado um estoque de C de 1,4 kgm-2 na camada 0-5 cm dos solos das 

clareiras com e sem resíduos grossos. Isso representa um incremento de 0,2 kg m-2 em 

relação à florestanativa. Olander et al. (2005) estudaram clareiras após seis meses de 

exploração na FLONA Tapajós e não observaram aumento nos teores de carbono  e 

nutrientes, com exceção ao cálcio, após esse período. 

Por outro lado, McNabb et al. (1997) estimaram 2,4 ± 0,1 kg m-2 de carbono estocado 

na mesma camada de solo de uma floresta remanescente  após 16 anos da  exploração 

florestal, que não diferiu significativamente da floresta  nativa. Dieleman et al. (2013) 

estimaram valores entre 4 e 8 kg C m-2 no primeiro metro de solo de uma floresta tropical  na 

Papua Nova Guiné, em altitude semelhante, intervalo este que contém os valores estimados 

para o solo da floresta  nativa deste estudo: 7,3 kg C m-2. Esses autores também 

encontraram uma correlação positiva entre o estoque de carbono no solo e a elevação da 

floresta nativa em relação ao nível do mar. 

McNabb et al. (1997) observaram que os estoques de nitrogênio, fósforo e potássio 

nos solos não diferiram daqueles observados na floresta  nativa. Somente os estoques de 

cálcio e magnésio permaneceram elevados nesses solos passados 16 de exploração 

florestal. Porém, esses estoques diminuíram, acentuadamente, quando comparado com os 

estoques do presente estudo.  

Enquanto McNabb et al. (1997) observaram para o Ca valores de 0,54 g m-2 na 

camada 0-5 cm, notou-se nos solos de CCR e CSR, avaliados após 1,5 anos da exploração, 

estoques de 1,2 e 1,5 gm-2, respectivamente. Para os estoques de magnésio, esses autores 

relataram 0,3 g m-2, menos de um terço do estoque observado em CCR e CSR, que foram 

1,2 e 1,1 g m-2, respectivamente. 

McNabb et al. (1997) observaram que os estoques de nitrogênio, fósforo e potássio 

nos solos não diferiram daqueles observados na floresta  nativa. Somente os estoques de 

cálcio e magnésio permaneceram elevados nesses solos passados 16 de exploração 

florestal. Porém, esses estoques nitidamente menores, quando comparados com àqueles 

deste estudo.  

Enquanto McNabb et al. (1997) observaram estoques de 0,54 g m-2 na camada 0-5 

cm em clareiras, 16 anos após a exploração, notou-se nos solos das CCR e CSR, avaliados 

após 1,5 anos da exploração, estoques de 1,2 e 1,5 g m-2, respectivamente. Para os 

estoques de magnésio, esses autores relataram valores de 0,3 g m-2, menos de um terço 

dos estoques observadosnas CCR e CSR deste estudo, que foram 1,2 e 1,1 g m-2, 

respectivamente. 
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Tabela 11 – Estoques de ferro, zinco, manganês e cobre nas diferentes 
profundidades dos solos dos tratamentos. 

 

  Profundidade 
(cm) 

ESTOQUE (g m2) 

  Fe Zn Mn Cu 

FLOR 

0 a 30 
48,05 0,05 0,24 0,05 

(65,1) (38,3) (54,3) (21,6) 

0 a 100 
68,97 0,08 0,42 0,17 

(93,5) (63,5) (94,1) (68,1) 

0 a 150 73,76 0,13 0,44 0,25 

CCR 

0 a 30 
47,34 0,06 0,41 0,05 

(53,9) (68,9) (37,3) (21,3) 

0 a 100 
80,54 0,08 0,95 0,16 

(91,7) (86,5) (87,2) (67,1) 

0 a 150 87,87 0,09 1,09 0,23 

CSR 

0 a 30 
35,70 0,04 0,37 0,03 

(57,5) (73,6) (41,0) (21,4) 

0 a 100 
57,49 0,05 0,82 0,11 

(92,7) (85,5) (90,0) (65,9) 

0 a 150 62,04 0,06 0,91 0,16 

 
FLOR – floresta nativa; CCR – clareira com resíduos lenhosos grossos; CSR – 
clareira sem resíduos lenhosos grossos.Valores entre parênteses indicam a 
contribuição percentual do estoque de nutrientes da camada para o estoque 
total até 150 cm. 

 

Observou-se a seguinte ordem nos estoques de nutrientes até 150 cm de 

profundidade do solo: C >> N >> Fe > Ca ≥Mg≥ K > P > Mn > Cu > Zn. Esta ordem não se 

alterou em nenhuma das camadas (0-5; 5-10; 10-20; 20-30; 30-40; 40-100; 100-150 cm; 

Apêndice A). 

 McNabb et al. (1997) observaram uma ordem diferente nos estoques dos primeiros 

5 cm dos solos de uma floresta remanescente da exploração florestal na Flona do Tapajós: 

C >> N >> K > Ca > P > Mg. Keller et al. (2003) também encontraram uma ordem nos 

estoques nos solos (até 100 cm de profundidade) diferente : N >> P >> K > Ca > Mg. 
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Nas estimativas dos estoques de nutrientes para os solos da floresta como um todo, 

consideraram-se os três tipos de situações: 1) um hectare de floresta onde foi realizada a 

exploração florestal tradicional (em 1 ha, são abatidas, em média, 4,4 árvores = 4,4 clareiras 

formadas) sem a remoção dos resíduos (CCR); 2) um hectare de floresta onde não foi 

realizada a exploração florestal (em 1 ha são abatidas, em média, 4,4 árvores = 4,4 clareiras 

formadas) com a remoção dos resíduos (CSR);  3) um hectare de floresta  nativa. 

Essas estimativas estão apresentadas nas Tabelas 11 e 12. Estimou-se um estoque 

de 81,8 Mg C ha-1 nos 150 cm dos solos da floresta  nativa. Esse estoque é menor que o 

estoque médio estimado apenas para a camada de 0-100 cm de solos da Amazônia Legal 

(94 Mg C ha-1,  Moraes et al., 1995) e para solos tropicais diversos (123 Mg C ha-1, Lal, 

2005). Isso pode estar relacionado ao menor estoque de carbono acima do solo na área de 

estudo quando comparada às outras florestas da região (Lima, 2010). 

Após 18 meses da exploração florestal nas áreas com clareiras com resíduos (CCR), 

estimou-se um aumento de 2,9 Mg C ha-1 nos primeiros 150 cm de profundidade dos solos, 

considerando-se, apenas, o efeito dos resíduos presentes nas clareiras. Isso representa 

2,2% do carbono contido na biomassa aérea de árvores com DAP ≥ 10 cm na própria área 

de estudo (Lima, 2010). Por outro lado, esse aumento no estoque de carbono equivale a 

74,3% do acúmulo anual de carbono por árvores com DAP ≥ 10 cm após a exploração 

florestal, que foi estimado em 3,8 ± 0,9 Mg C ha-1 (Lima, 2010). 

Feldpausch et al. (2005) estimaram um acúmulo de 1,9-4,4 Mg C ha-1 nos resíduos 

da exploração florestal de baixa intensidade (1,1-2,6 árv. ha-1), em  clareiras no Mato 

Grosso. Isso representa quase metade da serapilheira que se acumula sobre o solo da 

floresta (Luizão e Schubart, 1987; Luizão, 1989; Lucas et al., 1993). Considerando que a 

intensidade de exploração no presente estudo foi 4,4 árv. ha-1, estimamos um acúmulo de 

até 27,7% do carbono dos resíduos de exploração no solo até 150 cm de profundidade.  

A maior parte do carbono restante ainda está em processo de decomposição e uma 

porção menor pode estar acumulada em camadas mais profundas do solo. Fearnside e 

Barbosa (1998) estimaram um estoque de 142,8 Mg C ha-1 na camada 100-800 cm de solos 

de florestais tropicais intactas. Além disso, 1-3% do carbono estocado em árvores DAP ≥ 10 

cm é exportado em troncos de espécies comerciais exploradas (Feldpausch et al., 2005). 
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Tabela 12– Estoques de carbono, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio nas 
diferentes profundidades dos solos da floresta nativa (FLORint) e das florestas exploradas 
(FLORexp) com e sem coleta de resíduos. 

 

  Profundidade 
(cm) 

ESTOQUE (kg ha-1) ou [Mg ha-1] 

  C N P K Ca Mg 

FLORint 

0 a 30 47981,2 3830,0 4,3 46,0 20,8 25,5 

0 a 100 73440,7 6736,7 6,8 64,3 51,2 59,1 

0 a 150 81758,8 8067,6 8,2 71,5 76,2 79,3 

FLORexp 
(CCR)* 

0 a 30 

49095,6 3934,7 4,7 46,4 23,1 27,2 

(1114,4) 

[1,1] 

(104,8) 

[0,1] 
(0,4) (0,4) (2,3) (1,7) 

0 a 100 

76158,5 6950,3 8,2 66,6 56,5 61,0 

(2717,8) 

[2,7] 

(213,6) 

[0,2] 
(1,3) (2,3) (5,3) (1,9) 

0 a 150 

84625,2 8314,4 9,8 74,0 82,9 81,3 

(2866,5) 

[2,9] 

(246,8) 

[0,3] 
(1,5) (2,5) (6,7) (2,0) 

FLORexp 
(CSR)** 

0 a 30 

49874,9 3950,0 4,4 47,1 25,2 27,4 

(1893,7) 

[1,9] 

(120,1) 

[0,1] 
(0,1) (1,1) (4,4) (1,9) 

0 a 100 

77121,6 7009,5 7,1 66,6 61,1 61,9 

(3680,9) 

[3,7] 

(272,8) 

[0,3] 
(0,2) (2,4) (9,9) (2,8) 

0 a 150 

86395,0 8437,3 8,6 74,4 90,3 81,6 

(4636,3) 

[4,6] 

(369,7) 

[0,4] 
(0,4) (2,9) (14,1) (2,3) 

 
* Floresta Explorada – Clareira Com Resíduos = média de 4,4 árvores abatidas/ha DAP ≥ 50 cm ou4,4 clareiras 
há

-1
 = x 1.700 m

2
 clareiras ha

-1
 

** Floresta Explorada – Clareira Sem Resíduos = média de 4,4 árvores abatidas/ha DAP ≥ 50 cm ou4,4 clareiras 
há

-1
 = x 1.700 m

2
 clareiras ha

-1 
Valores entre parênteses indicam a mudança no estoque do nutriente (positiva ou negativa) em relação à floresta 

nativa intacta. 

 

 Dessa forma, a coleta de todos os resíduos presentes em clareiras formadas por 

exploração florestal resultou em um aumento de 4,6 Mg ha-1 nos estoques de carbono do 

solo até 150 cm (Tabela 11). Assim, pelo menos no curto prazo, a coleta de resíduos 

resultou em um aumento de 1,7 Mg ha-1 de carbono em relação às clareiras sem coleta de 
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resíduos (ou seja, 59% a mais de carbono adicionado ao solo). Porém, no longo prazo, a 

não coleta de resíduos poderá resultar em maiores aportes de carbono e matéria orgânica 

aos solos, considerando a grande quantidade de resíduos grossos deixados na clareira. 

 Atualmente a Precious Woods deixa esses mantém esses resíduos nas 

clareiras,porque, provavelmente, não há viabilidade técnica, e nem econômica, na coleta de 

resíduos em clareiras muito distantes das estradas. Por isso a empresa optou por não 

coletar resíduos de clareiras situadas a mais de 15 m de distância de uma estrada. Essas 

clareiras (n = 554) representaram apenas 5,1% do total de árvores (n = 10.860) exploradas 

em 2012. 

 Estimou-se um estoque de nitrogênio igual a 8,07 Mg ha-1 nos 150 cm de 

profundidade do solo da floresta  nativa. Após a exploração florestal, sem a coleta dos 

resíduos nas clareiras (CCR), esse estoque de nitrogênio aumentou em 0,25 Mg ha-1.Por 

outro lado, Keller et al. (2003) estimaram estoques maiores (9,0 Mg ha-1) para apenas 100 

cm de profundidade. 

 Em trabalho realizado na mesma área deste estudo Silveira, 2012 reportou que o 

nitrogênio estocado nos galhos grossos, galhos finos e folhas remanescentes das copas das 

árvores exploradas (4,4 árvores ha-1; 0,06 Mg ha-1) representou apenas 24% do ganho de 

nitrogênio (0,25 Mg ha-1 até 150 cm do solo; Tabela 11) após a exploração florestal. Soma-

se a isso (0,06 Mg N ha-1), o estoque desse nutriente nas árvores derrubadas pela queda 

das árvores exploradas (0,23 Mg N ha-1) . Martinelli et al. (2000) estimaram um estoque 

acima do solo de nitrogênio igual a 1,29 Mg ha-1, para árvores com DAP ≥ 10 cm de uma 

floresta densa em Porto Velho (RO). 

 Retirando-se desse estoque apenas o contido nas árvores das clareiras, que ocupam 

≈ 1760 m-2 ha-1(Cavalcanti et al., 2011; Feldspaush et al., 2005), foi estimado um estoque de 

nitrogênio de 0,23 Mg ha-1 (0,16; 0,03 e 0,04 Mg ha-1 nos troncos, galhos finos e folhas, 

respectivamente) depositado sobre o solo da clareira. Nessas áreas, deveria ser 

considerada, ainda, a liberação dos estoques de nitrogênio acumulado nas raízes, que é 

desconhecido para essas florestas. Porém, Lima (2010) estimou um estoque de 28 Mg ha-1 

de raízes grossas (Ø≥ 10 cm) na mesma área do presente estudo, que representou 14% da 

biomassa total (acima e abaixo do solo) para árvores com DAP ≥ 10 cm. 

 Faz-se necessário citar que apenas parte do estoque de nutrientes foi liberada para o 

solo, visto que nenhum desses componentes da biomassa foi totalmente decomposto. 

Contudo, Keller et al. (2004) observaram que cerca de 57% do material lenhoso estava em 

estágio intermediário ou avançado de decomposição, passados um ano da exploração 

florestal em Paragominas e Santarém (PA). Além das fontes de nutrientes citadas, pode-se 

mencionar a entrada de: 0,15 Mg N ha-1 ano-1 via serapilheira fina (Luizão e Schubart, 1987; 
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Luizão, 1989; Lucas et al., 1993) e 0,004 Mg N ha-1 ano-1 via precipitação (Williams et al., 

1997). 

 Assim, o estoque de nitrogênio nos resíduos de exploração florestal acima do solo 

(sem raízes) é igual a 0,30 Mg N ha-1 (= 0,06 Mg ha-1 nos galhos grossos + 0,23 Mg    ha-1 

nas árvores derrubadas pela árvore abatida). O aumento no estoque de nitrogênio no solo 

da floresta explorada sem coleta de resíduos representa 83,3% desse valor (0,25 Mg ha-1). 

Por outro lado, o aumento do estoque desse nutriente no solo da floresta explorada (em 150 

cm de profundidade) com coleta de resíduos (0,37 ha-1,CSR) representa 123% do estoque 

de nitrogênio depositado sobre solo, como resíduos da exploração florestal. Tal fato indica 

uma participação importante da decomposição das fontes não contabilizadas, como p.ex,.as 

raízes. 

É importante ressaltar que esses dados estão sujeitos às influências das diferenças 

entre composições florísticas, biomassa e teores de nutrientes entre as florestas. 

A exportação de nitrogênio nos troncos explorados varia entre 0,05 e 0,07 Mg ha-1 

(Fernandes et al., 1997; Ferraz et al., 1997; Silveira, 2012). Desta forma, após um ano e 

meio da exploração florestal para cada 1 kg ha-1 de magnésio exportado nos troncos, nota-

se um aumento de 3,4-4,7 kg ha-1 nos estoques de nitrogênio até 150 cm de profundidade 

das clareiras com resíduos (CCR) (1:3,6 e 1:5). 

Por outro lado, considerando a coleta dos galhos grossos nas clareiras (CSR), para 

cada 1 kg ha-1 de nitrogênio exportado, 4,1-5,3 kg ha-1 são adicionados ao estoque desse 

nutriente no solo até 150 cm de profundidade (1:4,1 a 1:5,3). Os estoques exportados pelos 

troncos (nas CCR) e pelos troncos e galhos grossos (CSR) desse nutriente também são 

muito pequenos (CCR= 0,05-0,07e CSR = 0,08-0,10 Mg ha-1) quando comparados com os 

8,31 Mg ha-1 e 8,43 Mg ha-1 de nitrogênio estocados nos solos até 150 cm de profundidade 

das florestas exploradas  e que representam apenas 0,6% e 1,2% do estoque total de 

nitrogênio no solo. 

 Considerando um ciclo de corte de 30 anos (previsto em lei), necessitar-se-ia numa 

exploração madeireira, com a retirada dos galhos grossos, entre 2.529 e 3.161 anos para se 

exaurir todo o estoque de nitrogênio do solo até 150 cm de profundidade, e entre 3.561 e 

4.986 anos no caso de serem explorados apenas os troncos. Keller et al. (2003) estimaram 

em 4.805 anos para se exaurir o estoque desse nutriente no solo até 100 cm de 

profundidade, no caso de serem explorados apenas os trocos (DAP≥50 cm) na FLONA 

Tapajós. Se considerarmos somente o estoque na zona de enraizamento principal (≤ 30 

cm), que representa 58% do estoque até 150 cm, esse tempo se reduziria a 1.682 anos 

(com exploração dos galhos grossos) ou 2.358 anos (sem exploração dos galhos). 

 No solo da florestanativa, até 150 cm de profundidade, o estoque de 

fósforoassimilável foi igual a 8,2 kg ha-1. Na Flona do Tapajós, Keller et al. (2003) estimaram 
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um estoque de fósforo total de 1.680 kg ha-1, até 100 cm de profundidade. Após a 

exploração florestal, o estoque estimado para o solo da floresta explorada (só o tronco) do 

presente estudo aumentou em 1,5 kg ha-1em relação ao da florestanativa. 

 Galhos grossos, galhos finos e folhas das copas de árvores exploradas nesta área 

de estudo estocam uma quantidade semelhante de fósforo: 1,2 kg ha-1 (Silveira, 2012). 

Martinelli et al. (2000) estimaram um estoque de fósforo, acima do solo, de 39 kg ha-1, para 

árvores com DAP ≥ 10 cm de uma floresta densa em Porto Velho (RO). Assim, 

considerando apenas estoque das árvores nas clareiras, estimamos um estoque de fósforo 

de 6,9 kg ha-1 (3,5, 1,8 e 1,6 kg ha-1 nos troncos, galhos finos e folhas). Além disso, pode-se 

notar uma entrada de fósforo de 2,0 kg ha-1 ano-1 via serapilheira fina (Luizão e Schubart, 

1987; Luizão, 1989; Lucas et al., 1993) e 0,3 kg ha-1 ano-1 via precipitação (Williams et al., 

1997). 

 Somando-se os resíduos de exploração florestal, observou-se um estoque de fósforo 

de 8,2 kg ha-1 depositado sobre o solo da floresta. O aumento nos estoques de fósforo, após 

a exploração florestal, representa 20% desse estoque. Por outro lado, o estoque 

incrementado desse nutriente no solo com a coleta de resíduos (0,4 kg ha-1) representa 

apenas 4% do estoque nos resíduos de exploração florestal. 

 A exportação de fósforo nos troncos explorados é estimada em 0,5 e 1,0 kg ha-1 

(Fernandes et al., 1997; Ferraz et al., 1997; Silveira, 2012). Desse modo, para cada 1 kgha-1 

exportado, adiciona-se 1,5-3,0 kg ha-1 (1:1,5 e 1:3) na floresta explorada e 0,2-0,4 kg ha-1 

(1:0,08 e 1:0,09) na floresta explorada com coleta de resíduos. Enquanto o estoque 

exportado desse nutriente equivale entre 5% e 11% dos estoques nos solos das florestas 

exploradas sem coleta de resíduos, essa porcentagem aumenta para 13% a 19% com a 

coleta dos resíduos florestais (galhos grossos das árvores abatidas). 

 Com um ciclo de corte de 30 anos, necessitar-se-ia de 294 a 576 anos para se 

exaurir os estoques de nutrientes nos solos das florestas exploradas até 150 cm de 

profundidade. Com a coleta de resíduos, esse tempo se reduziria para 158 a 228 anos. 

Considerando-se somente a camada ≤ 30 cm, estimou-se de 129 a 258 anos. 

 O estoque de potássio, no solo da florestanativa até 150 cm de profundidade, foi 

igual a 71,4 kg ha-1. Na Flona Tapajós (PA), notou-se 111 kg ha-1 estocados no primeiro 

metro de solo (Keller et al., 2003). Após a exploração florestal, notou-se um acréscimo de 

2,5 kg ha-1 no estoque de potássio do solo. 

 Observou-se um estoque de 14,7 kg ha-1 nos galhos grossos, galhos finos e folhas 

das copas de árvores exploradas (Silveira, 2012). Martinelli et al. (2000) estimaram um 

estoque de 427 kg ha-1, acumulado em árvores com DAP ≥ 10 cm de uma floresta densa em 

Porto Velho (RO). Assim, estimou-se 75,2 kg ha-1 (47,2, 14,4 e 13,6 kg K ha-1 nos troncos, 

galhos finos e folhas) de potássio estocados nas árvores derrubadas pela árvore abatida. 
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Além disso, pode-se notar uma entrada de: 12,7 kg ha-1 ano-1 via serapilheira fina (Luizão e 

Schubart, 1987; Luizão, 1989; Lucas et al., 1993) e 0,9 kg ha-1 ano-1 via precipitação 

(Williams et al., 1997). 

 Dessa forma, são depositados sobre o solo da floresta explorada 89,9 kg ha-1, na 

forma de resíduos de exploração florestal, excluídas as raízes. O aumento no estoque de 

potássio no solo da floresta explorada apenas representa 2,8% desse estoque, o que 

demonstra a baixa fixação desse nutriente no solo (Furtini Neto et al., 2001; Marschner, 

2012). A coleta de resíduos aumentou essa proporção para 3,2%. 

 Nos troncos comerciais, são exportados 11-15 kg ha-1 de potássio (Fernandes et al., 

1997; Ferraz et al., 1997; Silveira, 2012). Assim, para cada 1 kg ha-1 exportado nos troncos, 

adicionou-se 0,2 kg ha-1 no solo da floresta explorada (1:0,2). Nas áreas onde se coletou os 

resíduos das clareiras, para cada 1 kg a-1 exportado (troncos, galhos grossos e árvores 

derrubadas) 0,1-0,2 kg ha-1de potássio foram adicionado ao solo (1:0,1 a 1:0,2). O estoque 

de potássio exportado pela exploração de troncos comerciais representou 14,9-20,3% do 

estoque total no solo até 150 cm de profundidade e essa proporção aumenta para 23,4-

28,8% após a coleta dos resíduos. 

 Com ciclo de corte de 30 anos, o estoque de potássio no solo seria exaurido 148 a 

202 anos, após exploração florestal. Com a coleta de galhos grossos, esse tempo seria 

menor: 105 a 129 anos. Para a camada de 0-30 cm, na exploração florestal, esse tempo 

seria de 93 a 127 anos. 

 O estoque de cálcio na florestanativa foi de 76,2 kg ha-1, na profundidade de 150 cm. 

Keller et al. (2003) estimaram que 63,0 kg ha-1 estão estocados em 100 cm de profundidade 

do solo. Acresceu-se a esse estoque 6,7 kg ha-1, resultantes da decomposição dos resíduos 

de exploração florestal. 

 Nos galhos grossos, galhos finos e folhas das copas de árvores exploradas, estão 

estocados 17,7 kg ha-1 de cálcio (Silveira, 2012). Em árvores com DAP ≥ 10 cm, notou-se 

um estoque de 1052 kg ha-1 (Martinelli et al., 2000). Assim, estimou-se 185,2 kg ha-1 (135,7, 

33,6 e 15,8 kg ha-1nos troncos, galhos finos e folhas) estocados nas árvores derrubadas 

pela árvore abatida. Pela serapilheira fina e pela precipitação, entram 18,4 e 1,3 kg ha-1ano-1 

de cálcio (Luizão e Schubart, 1987; Luizão, 1989; Lucas et al., 1993; Williams et al., 1997). 

 Assim, o estoque de cálcio nos resíduos de exploração florestal acima do solo foi 

estimado em 202,9 kg ha-1. O aumento no estoque desse nutriente no solo, após a 

exploração madeireira, representa 3,3% desse estoque. Por outro lado, o aumento no 

estoque nos solos da floresta explorada e com coleta de resíduos representou 7,0% do 

estoque de cálcio dos resíduos de exploração florestal. 

 Fernandes et al. (1997), Ferraz et al. (1997) e Silveira (2012) estimaram uma 

exportação de cácio de 13 a 19 kg ha-1, nos troncos comerciais. Desse modo, para cada 1 
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kg ha-1 exportado pela exploração florestal, notou-se 0,4-0,5 kg ha-1 adicionados ao estoque 

do solo (1:0,4 a 1:0,5). Para as áreas com exploração de resíduos (tronco e galhos grossos), 

estimou-se que a exportação de 1 kg ha-1 de cálcio acresceria o estoque do solo (até 150 

cm de profundidade) em 0,5-0,6 kg ha-1 (1:0,5 a 1:0,6). Os estoques exportados 

representaram 15,7-22,9% e 24,3-31,0% do estoque total de cálcio no solo, até 150 cm de 

profundidade, da floresta explorada sem e com coleta de resíduos, respectivamente. 

 Com ciclo de 30 anos, o estoque de cálcio levaria 131 a 191 anos para ser exaurido 

pela exportação desse nutriente na exploração florestal. Com a exploração floresta seguida 

da coleta dos galhos grossos, esse período seria reduzido para 97 a 123 anos. Para exaurir 

apenas o estoque presente na camada 0-30 cm, a exportação de nutrientes pela exploração 

florestal só levaria 36 a 56 anos. 

O estoque de magnésiono solo (150 cm) da florestanativa foi avaliado em 79,3 kg ha-

1.Na camada 0-100 cm de um Latossolo Amarelo na Flona Tapajós (PA), foi estimado um 

estoque de 43 kg ha-1 (Keller et al., 2003). Com a exploração florestal, sem coleta de 

resíduos, estoque desse nutriente no solo até 150 cm de profundidade aumentou em 2,0 kg 

Mg ha-1. 

 Silveira (2012) estimou, na área deste estudo, um estoque de magnésio de 7,6 kg ha-

1 acumulados nos galhos grossos, galhos finos e folhas das copas exploradas. Martinelli et 

al. (2000) estimaram um estoque de 213 kg ha-1 na biomassa de árvores com DAP ≥ 10 cm. 

Assim, estimou-se um estoque de 37,5 kg ha-1(23,8, 7,2 e 6,5 kg ha-1 de magnésionos 

troncos, galhos finos e folhas). Pela decomposição da serapilheira fina e pela precipitação, 

entram, anualmente, no solo 12,6 kg ha-1 (Luizão e Schubart, 1987; Luizão, 1989; Lucas et 

al., 1993) e 0,3 kg ha-1  (Williams et al., 1997). 

 Assim, o estoque de magnésio nos resíduos de exploração florestal acumulados nas 

clareiras foi estimado em 45,1 kg ha-1. O aumento no estoque desse nutriente no solo (150 

cm) das clareiras com resíduos representou 4,2% desse estoque acumulados nos resíduos. 

Por outro lado, foi observado que 6,1% do estoque de magnésio nos resíduos de exploração 

florestal (excluídos os galhos grossos, que foram coletados) estão acumulados no solo. 

 Nos troncos comerciais, exporta-se entre 5,8 e 9,0 kg ha-1de magnésio (Fernandes et 

al., 1997; Ferraz et al., 1997; Silveira, 2012). Assim, após 1,5 anos da exploração florestal, 

para cada 1,0 kg ha-1 exportado nos troncos comerciais, 0,2-0,3 kg ha-1de magnésio foram 

adicionados ao estoque desse nutriente no solo (1:0,2 a 1:0,3). Com a coleta de resíduos, 

para cada 1,0 kg ha-1de magnésio exportado (tronco e galhos grossos), 0,2 kg ha-1 foram 

acrescidos aos estoques de magnésio no solo até 150 cm de profundidade. Os estoques 

exportados na exploração florestal representaram 7,1-11,0% do estoque presente no solo 

até essa profundidade, ao passo que 11,2-15,2% do estoque nos solos de CSR foram 

exportados em galhos e troncos comerciais. 
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 Para um ciclo de exploração de 30 anos, necessitar-se-iam de 272 a 420 anos para 

se exportar todo o magnésio estocado no solo até 150 cm de profundidade. Em exploração 

na Flona Tapajós (PA), Keller et al. (2003) estimaram que 143 anos seriam necessários para 

exportar todo o estoque desse nutriente no solo até 100 cm. Com a coleta dos galhos 

grossos, esse período se reduziria a 197-266 anos. 

 Entre os micronutrientes (Tabela 12), a exploração florestal sem coleta de resíduos 

produziu um aumento de ferro de 24,8 kg ha-1;de manganês 1,1 kg ha-1 e de cobre < 0,1 kg 

ha-1 nos solos até 150 cm de profundidade nas CCR. Por outro lado, notou-se uma 

diminuição nos estoques de zinco em 0,1 kg ha-1 na mesma profundidade. Em contrapartida, 

a coleta de resíduos resultou numa diminuição de 20,6 kg ha-1de ferro; 0,1 kg ha-1de zinco e 

0,1 kg ha-1de cobre e um aumento de 0,8 kg ha-1de manganês nos solos até 150 cm de 

profundidade. 

 

Tabela 13 – Estoques de ferro, zinco, manganês e cobre nas diferentes 
profundidades dos solos da floresta nativa (FLOR) e das florestas 
exploradas (FLORexp) com e sem coleta de resíduos. 

  Profundidade 
(cm) 

ESTOQUE (kg ha-1) 

  Fe Zn Mn Cu 

FLOR 

0-30 480,5 0,5 2,4 0,5 

0-100 689,7 0,8 4,2 1,7 

0-150 737,6 1,3 4,4 2,5 

FLORexp 
s/ coleta 

de 
resíduos 

0-30 
479,2 0,5 2,7 0,5 

(-1,2) (<0,1) (0,3) (<0,1) 

0-100 
710,1 0,8 5,1 1,7 

(20,4) (<0,1) (0,9) (<0,1) 

0-150 
762,5 1,2 5,6 2,5 

(24,8) (-0,1) (1,1) (<0,1) 

FLORexp 
c/ coleta 
total de 
resíduos 

0-30 
458,7 0,5 2,6 0,5 

(-21,7) (<0,1) (0,2) (<0,1) 

0-100 
669,5 0,8 4,9 1,6 

(-20,2) (-0,1) (0,7) (-0,1) 

0-150 
717,0 1,2 5,3 2,3 

(-20,6) (-0,1) (0,8) (-0,1) 

Valores entre parênteses indicam a mudança no estoque em relação aFLOR. 
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6.4. Perfis de solo 

 

6.4.1. Perfil de solo na floresta nativa FLOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32– Perfil de solo na floresta nativa (FLOR) e 
seus horizontes. 

 

 

 

 
Figura 33– Detalhe da camada 0-30 cm no perfil de solo na 
floresta nativa (FLOR). 
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Quadro 1 – Descrição do perfil de solo da floresta nativa (FLOR). 
 

 

 

HORIZONTE: PROF.  (cm): DESCRIÇÃO: 

Ah 0 – 3/5 

Cor (seca: / úmida:); Transição (comprimento: 5 cm/ nitidez:clara/ 
faixa de separação:plana); Estrutura (classe: fraca a moderada/ 
tamanho: fina/ tipo: blocos subangulares); Consistência (úmida: 
firme/ aderência: ligeiramente pegajosa/ plasticidade: ligeiramente 
plástica); Poros (abundância: muito poucos/ tamanho: finos/ tipo: 
intersticial e canal/ porosidade: muito baixa); Nódulos minerais (não 
observados); Raízes (abundância: muitas/ tamanho: muito finas); 
Atividade biológica (abundância: muita/ tipo: túneis de térmitas e 
formigas, túneis de minhocas, tocas, outras atividades de insetos) 

 

AB 3/5 – 15/18 

Cor (seca: / úmida:); Transição (comprimento: 15 cm/ nitidez:clara/ 
faixa de separação:plana); Estrutura (classe: moderada/ tamanho: 
fina/ tipo: blocos subangulares); Consistência (úmida: firme/ 
aderência: ligeiramente pegajosa/ plasticidade: ligeiramente plástica); 
Poros (abundância: poucos/ tamanho: finos/ tipo: intersticial e canal/ 
porosidade: baixa); Nódulos minerais (não observados); Raízes 
(abundância: comuns/ tamanho: finas); Atividade biológica 
(abundância: muita/ tipo: túneis de térmitas e formigas, outras 
atividades de insetos) 

BA 15/18 – 35/38 

Cor (seca: / úmida:); Transição (comprimento: 16 cm/ nitidez:difusa/ 
faixa de separação:plana); Estrutura (classe: fraca a moderada/ 
tamanho: fina/ tipo: blocos subangulares); Consistência (úmida: 
friável/ aderência: ligeiramente pegajosa/ plasticidade: ligeiramente 
plástica); Poros (abundância: poucos/ tamanho: finos/ tipo: intersticial 
e canal/ porosidade: baixa); Nódulos minerais (não observados); 
Raízes (abundância: poucas/ tamanho: muito finas); Atividade 
biológica (abundância: comum/ tipo: outras atividades de insetos) 

BWS1 35/38 - 65 

Cor (seca: / úmida:); Transição (comprimento: 30 cm/ nitidez:difusa/ 
faixa de separação:plana); Estrutura (classe: moderada a fraca/ 
tamanho: fina/ tipo: blocos subangulares); Consistência (úmida: 
friável/ aderência: ligeiramente pegajosa/ plasticidade: ligeiramente 
plástica); Poros (abundância: poucos/ tamanho: finos/ tipo: canal/ 
porosidade: baixa); Nódulos minerais (não observados); Raízes 
(abundância: poucas/ tamanho: muito finas); Atividade biológica 
(abundância: nenhuma) 

BWS2 65 – 92/95 

Cor (seca: / úmida:); Transição (comprimento: 30 cm/ nitidez:difusa/ 
faixa de separação:plana); Estrutura (classe: moderada a fraca/ 
tamanho: fina/ tipo: blocos subangulares); Consistência (úmida: 
friável/ aderência: ligeiramente pegajosa/ plasticidade: ligeiramente 
plástica); Poros (abundância: poucos/ tamanho: finos/ tipo: canal/ 
porosidade: baixa); Nódulos minerais (não observados); Raízes 
(abundância: poucas/ tamanho: muito finas); Atividade biológica 
(abundância: nenhuma) 

BWS3 > 95 

Cor (seca: / úmida:); Transição (comprimento: > 55 cm/ nitidez:difusa/ 
faixa de separação:plana); Estrutura (classe: moderada a fraca/ 
tamanho: fina/ tipo: blocos subangulares); Consistência (úmida: 
friável/ aderência: ligeiramente pegajosa/ plasticidade: ligeiramente 
plástica); Poros (abundância: poucos/ tamanho: finos/ tipo: canal/ 
porosidade: baixa); Nódulos minerais (não observados); Raízes 
(abundância: muito poucas/ tamanho: muito finas); Atividade 
biológica (abundância: nenhuma) 
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6.4.2. Perfil de solo na clareira com resíduos lenhosos (CCR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34– Perfil de solo na clareira com resíduos 
lenhosos (CCR) e seus horizontes. 

 

 

 

 

 
Figura 35– Detalhe da camada 0-30 cm no perfil de solo na 
clareira com resíduos lenhosos (CCR). 
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Quadro 2 – Descrição do perfil de solo da clareira com resíduos lenhosos (CCR). 

 

 

 

HORIZONTE: PROF.  (cm): DESCRIÇÃO: 

Ah 0 – 4 

Cor (seca: / úmida:); Transição (comprimento: 4 cm/ nitidez: abrupta/ 
faixa de separação:plana); Estrutura (classe: moderada/ tamanho: 
fina/ tipo: blocos angulares e subangulares); Consistência (úmida: 
firme/ aderência: ligeiramente pegajosa/ plasticidade: ligeiramente 
plástica); Poros (abundância: comuns/ tamanho: finos e médios/ tipo: 
intersticial e canal/ porosidade: média); Nódulos minerais (não 
observados); Raízes (abundância: comum/ tamanho: muito finas); 
Atividade biológica (abundância: muita/ tipo: túneis de térmitas e 
formigas, túneis de minhocas, tocas, outras atividades de insetos) 

 

AB 4 – 29 

Cor (seca: / úmida:); Transição (comprimento: 25 cm/ nitidez:clara/ 
faixa de separação:ondulada); Estrutura (classe: moderada/ tamanho: 
fina/ tipo: blocos subangulares); Consistência (úmida: firme/ 
aderência: ligeiramente pegajosa/ plasticidade: ligeiramente plástica); 
Poros (abundância: comuns/ tamanho: finos e médios/ tipo: intersticial 
e canal/ porosidade: média); Nódulos minerais (não observados); 
Raízes (abundância: comuns/ tamanho: muito finas e finas); Atividade 
biológica (abundância: muita/ tipo:túneis de térmitas e formigas, 
túneis de minhocas, tocas, outras atividades de insetos ) 

BA 29 – 42 

Cor (seca: / úmida:); Transição (comprimento: 16 cm/ nitidez:gradual/ 
faixa de separação:plana); Estrutura (classe: fraca a moderada/ 
tamanho: fina/ tipo: blocos subangulares); Consistência (úmida: 
friável/ aderência: ligeiramente pegajosa/ plasticidade: ligeiramente 
plástica); Poros (abundância: comuns/ tamanho: finos/ tipo: intersticial 
e canal/ porosidade: baixa); Nódulos minerais (não observados); 
Raízes (abundância: poucas/ tamanho: finas); Atividade biológica 
(abundância: pouca/ tipo: outras atividades de insetos) 

BWS1 42 – 70 

Cor (seca: / úmida:); Transição (comprimento: 30 cm/ nitidez:difusa/ 
faixa de separação:plana); Estrutura (classe: moderada a fraca/ 
tamanho: fina/ tipo: blocos subangulares); Consistência (úmida: 
friável/ aderência: ligeiramente pegajosa/ plasticidade: ligeiramente 
plástica); Poros (abundância: poucos/ tamanho: finos/ tipo: canal/ 
porosidade: baixa); Nódulos minerais (não observados); Raízes 
(abundância: poucas/ tamanho: muito finas); Atividade biológica 
(abundância: nenhuma) 

BWS2 70 – 105 

Cor (seca: / úmida:); Transição (comprimento: 35 cm/ nitidez:difusa/ 
faixa de separação:plana); Estrutura (classe: moderada a fraca/ 
tamanho: fina/ tipo: blocos subangulares); Consistência (úmida: 
friável/ aderência: ligeiramente pegajosa/ plasticidade: ligeiramente 
plástica); Poros (abundância: poucos/ tamanho: muito finos/ tipo: 
intersticial/ porosidade: baixa); Nódulos minerais (não observados); 
Raízes (abundância: poucas/ tamanho: finas); Atividade biológica 
(abundância: nenhuma) 

BWS3 > 105 

Cor (seca: / úmida:); Transição (comprimento: 35 cm/ nitidez:difusa/ 
faixa de separação:plana); Estrutura (classe: moderada a fraca/ 
tamanho: fina/ tipo: blocos subangulares); Consistência (úmida: 
friável/ aderência: ligeiramente pegajosa/ plasticidade: ligeiramente 
plástica); Poros (abundância: poucos/ tamanho: muito finos/ tipo: 
intersticial/ porosidade: baixa); Nódulos minerais (não observados); 
Raízes (abundância: poucas/ tamanho: finas); Atividade biológica 
(abundância: nenhuma) 
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6.4.3. Perfil de solo na clareira sem resíduos lenhosos (CSR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36– Perfil de solo na clareira sem resíduos 
lenhosos (CSR) e seus horizontes. 

 

 

 

 
Figura 37– Detalhe da camada 0-30 cm no perfil de solo na 
clareira com resíduos lenhosos (CSR). 
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Quadro 3 – Descrição do perfil de solo da clareira sem resíduos lenhosos (CSR). 

 

 

HORIZONTE: PROF.  (cm): DESCRIÇÃO: 

Ah 0 – 5/7 

Cor (seca: / úmida:); Transição (comprimento: 5 cm/ nitidez:abrupta/ 
faixa de separação:ondulada); Estrutura (classe: fraca a moderada/ 
tamanho: fina/ tipo: maciça e granular); Consistência (úmida: firme/ 
aderência: pegajosa/ plasticidade: ligeiramente plástica); Poros 
(abundância: muito poucos/ tamanho: finos/ tipo: intersticial/ 
porosidade: baixa); Nódulos minerais (não observados); Raízes 
(abundância: comuns/ tamanho: finas); Atividade biológica 
(abundância: muita/ tipo: túneis de térmitas e formigas, túneis de 
minhocas, tocas, outras atividades de insetos) 

 

BA1 5/7 – 24 

Cor (seca: / úmida:); Transição (comprimento: 17 cm/ nitidez:gradual/ 
faixa de separação:plana); Estrutura (classe: forte/ tamanho: fina/ 
tipo: blocos angulares e subangulares); Consistência (úmida: firme/ 
aderência: pegajosa/ plasticidade: ligeiramente plástica); Poros 
(abundância: poucos/ tamanho: finos/ tipo: intersticial/ porosidade: 
baixa); Nódulos minerais (não observados); Raízes (abundância: 
poucas/ tamanho: finas); Atividade biológica (abundância: muita/ 
tipo: túneis de térmitas e formigas, outras atividades de insetos) 

BA2 24 – 35/40 

Cor (seca: / úmida:); Transição (comprimento: 16 cm/ nitidez:difusa/ 
faixa de separação:plana); Estrutura (classe: forte a muito forte/ 
tamanho: fina/ tipo: blocos angulares e subangulares); Consistência 
(úmida: friável a firme/ aderência: pegajosa/ plasticidade: ligeiramente 
plástica); Poros (abundância: poucos/ tamanho: finos/ tipo: intersticial/ 
porosidade: baixa); Nódulos minerais (não observados); Raízes 
(abundância: muito poucas/ tamanho: muito finas); Atividade 
biológica (abundância: comum/ tipo: pedotúbulos, outras atividades 
de insetos) 

BWS1 35/40 - 70 

Cor (seca: / úmida:); Transição (comprimento: 35 cm/ nitidez:difusa/ 
faixa de separação:plana); Estrutura (classe: moderada a fraca/ 
tamanho: fina/ tipo: blocos angulares e subangulares); Consistência 
(úmida: friável a firme/ aderência: pegajosa/ plasticidade: ligeiramente 
plástica); Poros (abundância: poucos/ tamanho: finos/ tipo: intersticial/ 
porosidade: baixa); Nódulos minerais (não observados); Raízes 
(abundância: muito poucas/ tamanho: muito finas); Atividade 
biológica (abundância: pouca/ tipo: carvão, outras atividades de 
insetos) 

BWS2 70 - 120 

Cor (seca: / úmida:); Transição (comprimento: 50 cm/ nitidez:difusa/ 
faixa de separação:plana); Estrutura (classe: moderada a fraca/ 
tamanho: média/ tipo: blocos angulares e subangulares); 
Consistência (úmida: friável/ aderência: pegajosa/ plasticidade: 
ligeiramente plástica); Poros (abundância: poucos/ tamanho: finos/ 
tipo: intersticial/ porosidade: baixa); Nódulos minerais (não 
observados); Raízes (abundância: muito poucas/ tamanho: muito 
finas); Atividade biológica (abundância: pouca/ tipo: carvão) 

BWS3 > 120 

Cor (seca: / úmida:); Transição (comprimento: > 30 cm/ nitidez:difusa/ 
faixa de separação:plana); Estrutura (classe: moderada a forte/ 
tamanho: média/ tipo: blocos angulares e subangulares); 
Consistência (úmida: friável/ aderência: pegajosa/ plasticidade: 
ligeiramente plástica); Poros (abundância: poucos/ tamanho: finos/ 
tipo: intersticial/ porosidade: baixa); Nódulos minerais (não 
observados); Raízes (abundância: muito poucas/ tamanho: muito 
finas); Atividade biológica (abundância: pouca/ tipo: carvão) 
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7. CONCLUSÃO 

 

Passados 18 meses da exploração florestal envolvendo o abate de uma árvore por clareira 

(com a consequente queda de 7-10 outras árvores de DAP≥10 cm), ea retirada manual dos 

galhos grossos (Ø≥10cm) da árvore abatida pode-se concluir que: 

 

- As atividades de exploração, tanto para a retirada dos troncos como dos galhos grossos, 

não causaram alterações na densidade do solo; 

 

- Nas áreas onde não foram retirados os resíduos de exploração florestal (CCR) houve, na 

camada mais superficial do solo, um maior aumento dos teores de nutrientes nos solos das 

clareiras, do que aquele nas áreas onde foram retirados os resíduos (CSR);  

 

- A permanência dos galhos grossos nas clareiras (CCR) promoveu um maior estoque de 

micronutrientes nos solos.  Por outro lado, a sua retirada (CSR) resultou em um maior 

estoque de macronutrientes nos solos; 
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9. APÊNDICES 

 
Apêndice A–Estoques (g m-2) de nutrientes nas diferentes profundidades dos solos dos tratamentos: FLOR – floresta 
nativa; CCR – clareira com resíduos; CSR – clareira sem resíduos. 

  
Profundidade 

(cm) 
C N P K Ca Mg Fe Zn Mn Cu 

FLOR 

0-5 1408,47 106,03 0,13 1,33 1,46 1,11 5,20 0,01 0,12 0,00 

5-10 1128,33 82,97 0,09 1,00 0,71 0,61 7,17 0,01 0,06 0,01 

10-20 1923,85 147,46 0,16 1,85 1,22 1,09 14,65 0,01 0,11 0,01 

20-30 1413,42 114,74 0,10 1,07 1,20 0,80 8,68 0,00 0,09 0,01 

30-40 891,90 82,23 0,07 0,64 1,07 0,65 6,99 0,00 0,10 0,01 

40-100 2669,51 295,25 0,27 1,89 5,12 3,25 14,79 0,01 0,34 0,06 

100-150 1374,63 188,11 0,21 1,01 4,86 1,72 4,55 0,01 0,09 0,06 

CCR 

0-5 1218,71 91,84 0,10 1,11 0,32 0,49 6,12 0,01 0,03 0,01 

5-10 854,53 67,05 0,08 1,02 0,35 0,44 8,50 0,01 0,03 0,01 

10-20 1467,57 127,41 0,16 1,56 0,71 0,84 19,41 0,02 0,07 0,02 

20-30 1257,32 96,70 0,10 0,90 0,70 0,79 14,02 0,01 0,10 0,02 

30-40 763,77 67,87 0,05 0,44 0,50 0,59 7,87 0,01 0,07 0,02 

40-100 1782,18 222,81 0,20 1,39 2,53 2,77 13,05 0,03 0,11 0,10 

100-150 831,80 133,09 0,14 0,73 2,50 2,03 4,79 0,05 0,03 0,08 

CSR 

0-5 1400,60 113,53 0,15 1,35 1,18 1,17 5,28 0,03 0,12 0,01 

5-10 1063,95 82,23 0,13 0,92 0,54 0,59 8,35 0,01 0,05 0,01 

10-20 1574,72 138,21 0,19 1,48 0,75 0,86 19,95 0,01 0,11 0,01 

20-30 1392,04 108,56 0,17 1,10 0,91 0,88 13,75 0,01 0,12 0,02 

30-40 1025,28 78,36 0,11 0,70 0,78 0,71 8,89 0,00 0,11 0,02 

40-100 2431,68 274,14 0,69 2,20 3,96 2,81 24,31 0,01 0,43 0,09 

100-150 916,27 151,96 0,27 0,83 3,30 2,01 7,33 0,01 0,14 0,08 



1 
 
 


