
INSnTÜTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA TROPICAL E RECURSOS NATURAIS

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DE FLORESTAS TROPICAIS

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E FATORES DE SÍTIO DO SOLO

EM PLANTIOS DE PAU-DE-BALSA {Ochroma pyranàdale Cav. ex

Lamb., Urb.) E ANDIROBA {Carapa guianensis Aubl.) SOBRE

ÁREAS DEGRADADAS NA AMAZÔNIA CENTRAL

Márcia Green

Dissertação apresentada ao Programa
de Pós-graduação em Biologia
Tropical e Recursos Naturais do
convênio INPA/UFAM, como parte
dos requisitos para obtenção do título
de Mestre em Ciências Agrárias, área
de concentração em Ciências de
Florestas Tropicais.

Manaus — Amazonas

2004



INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA TROPICAL E RECURSOS NATURAIS

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DE FLORESTAS TROPICAIS

09

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E FATORES DE SÍTIO DO SOLO

EM PLANTIOS DE PAU-DE-BALSA {Ochroma pyramdale Cav. ex

Lamb., Urb.) E ANDIROBA {Carapa guianensis Aubl.) SOBRE

ÁREAS DEGRADADAS NA AMAZÔNIA CENTRAL

Márcia Green

Dissertação apresentada ao Programa
de Pós-graduação em Biologia
Tropical e Recursos Naturais do
convênio INPA/UFAM, como parte
dos requisitos para obtenção do titulo
de Mestre em Ciências Agrárias, área
de concentração em Ciências de
Florestas Tropicais.

Manaus - Amazonas

2004



INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - DSfPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA TROPICAL E RECURSOS NATURAIS

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DE FLORESTAS TROPICAIS

%\mm DO iDPft

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E FATORES DE SÍTIO DO SOLO

EM PLANTIOS DE PAU-DE-BALSA {Ochroma pyramidale Cav. ex

Lamb., Urb.) E ANDIROBA {Carapa guianensis Aubl.) SOBRE

ÁREAS DEGRADADAS NA AMAZÔNIA CENTRAL

Márcia Green

Orientador: João B. S. Ferraz, PhD.
Co-orientador: Luiz Antonio de Oliveira, PhD.

Dissertação apresentada ao Programa
de Pós-graduação em Biologia
Tropical e Recursos Naturais do
convênio INPA/UFAM, como parte
dos requisitos para obtenção do titulo
de Mestre em Ciências Agrárias, área
de concentração em Ciências de
Florestas Tropicais.

1' V rí --'
f

Manaus — Amazonas

2004



Green, Márcia

Avaliação nutrícional e fatores de sítio do solo em plantios de pau-de-balsa

(pchroma pyramidale Cav. ex Lamb., Urb) e andiroba {Carapa guianensis Aubl.)

sobre áreas degradadas na Amazônia Central - 2004.

132 f.

Dissertação (mestrado)~INPAAJFAM, Manaus, 2004.

1. Reflorestamentos 2. Nutrientes 3. Solos 4. Áreas degradadas 5. Amazônia

Central.

CDD 19. ed. 634.956

Sinopse:

Em plantios florestais de pau-de-balsa e andiroba, sobre áreas degradadas,

foram estudadas as relações entre o crescimento arbóreo, os teores de nutrientes

foliares, as propriedades químicas e físicas dos solos e a posição topográfica dos

plantios, com o objetivo de avaliar diferentes condições edáfico-nutricionais no

desenvolvimento dos plantios.
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RESUMO

O aumento dos plantios florestais na Amazônia tem levado à utilização de áreas alteradas
ou degradadas, com condições edáficas muito diversas, mesmo em escalas espaciais muito
reduzidas. Assim dentro da mesma parcela de um reflorestamento, as condições
topográficas, edáficas (nutricionais, texturais, de compactação e de porosidade) e hídricas
variam notavelmente. Tal variação influencia de maneira diferente o estado nutricional e o
crescimento das árvores plantadas na mesma parcela. Este estudo teve por objetivo avaliar

i  a influência da posição topográfica, ao longo de uma encosta, na variação de propriedades
A  químicas do solo (nutrientes: N, P, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Zn, C e atributos: pHh2o, pHkci,
I  Al+H, Al^^ ET, MO C:N, CTCe, SB, %V e %m), nas propriedades físicas (textura,

densidade aparente, porosidade e umidade vol.) e no crescimento de plantios consorciados
de pau-de-balsa (Ochroma pyramidalé) com andiroba e de andiroba (Carapa guianensis)
em monocultivo. Também foram analisadas as relações entre os nutrientes foliares e o

crescimento das árvores. Os plantios espaçados de 3x3 m foram feitos numa encosta, em
abril 2001, numa encosta sobre área degradada pela agricultura e pastoreio, em Presidente
Figueiredo/AM (2°5'53" S, 60°0l'46" W). O pau-de-balsa apresentou as menores alturas na
encosta superior (2,95m/21 meses) e maiores alturas na parte inferior da encosta (4,85 m/21
meses). Na inferior, os solos apresentaram maiores densidades aparentes (1,07 a 1,15 g cm'
^), maiores porcentagens de microporos (43,46 a 47,40 %) e maior umidade (45%) do que
nos solos da encosta superior. As condições químicas dos solos na encosta inferior foram
melhores, com maiores teores de Ca^^ Mg^^ CTCe, SB, %V e menores valores de %m
do que na encosta superior (maiores teores de , Al e CTCe). Os solos apresentaram
variação nos teores dos nutrientes nas estações chuvosa (maiores valores de P, Fe,

Al+H, CTCe e %m ) e seca (maiores de C, N, Mg^^, pHh2o, pHkci, MO, C:N,
%V). Os maiores teores foliares na estação chuvosa foram N, Fe, Cu, e Mn e, na seca, os
maiores de C, Ca^^ e Mg^"^. Os nutrientes foliares N, P e Zn foram maiores nas árvores
dominantes, encosta inferior. Na superior, os maiores teores foliares foram Zn e Cu, nas
dominantes. As árvores do plantio de pau-de-balsa, com exceção das dominantes, encosta

í  inferior, apresentaram deficiência nutricional para P. No plantio homogêneo de andiroba,
I nos solos sob as árvores dominantes foram determinados os menores teores de e íons

2"!"

do que nas árvores dominadas. Na estação chuvosa, os maiores teores foram P, Ca ,
Al^"^, íons H", Al+H e CTCe do que na estação seca. Os teores foliares foram maiores para
N Fe e Cu. Na estação seca, os maiores teores foram C, N, K , MO e os maiores valores
de pHh2o, pHkci e %V. Nessa estação foram determinados os maiores teores de Ca^"^, Mg^"^
e Na As árvores dominantes apresentaram os maiores teores foliares de Fe, Cu e Mn e os
menores teores para Ca^^ e Mg^^ em relação às dominadas.
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ABSTRACT

Increasing forest plantations in Amazônia have lead to the utilization of degraded land with
very different soil conditions, even in very small areas. Within the same reforestation plot
remarkable variation of topography, soil conditions (including nutrients, texture,

compaction and porosity) hidraulic properties can occur. This variability influence in
different ways the nutritional status and the growth of trees planted in the same plot. This

study aims to evaluate the influences of the topographical position on a slope on the
variability of soil chemical properties (contents of nutrients N, P, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Zn e

C, organic matter, pHh20, pHkci, Al+H, Al^^, H", and Índices C:N, CTCeff, SB, V and m),
physical properties (texture, bulk density, macro and microporosity and soil water content)
and on the growth of mixed plantations of "pau-de-balsa" {Ochroma pyrcanidalé) with

"andiroba" (Carapa guianensis) and a pure stand of "andiroba" Also the relations

between the foliar nutrient contents and the growth of the trees were analysed. The

plantations were established on areas degraded by pasture and agriculture. They are located
in Presidente Figueiredo (AM; S W óO^^Ol^ó"), and spaced (3x3m) along a slope,
planted in April 2001. In the lower slope pau-de-balsa presented a higher mean hight
(4.85m/21 months) than in the higher slope (2.95m/21months). The lower slope also
presented highest bulk densities varies between 1.07 to 1.15 g cm"^; the micropores from
43.46 to 47.40% and the total pore volume from 55.66 to 58.90%, and higher humidity

(45% vol.). Soil chemical chemical properties in the lower slope were most favorable
(higher values for K, Ca, Mg, CTCeff., SB, %V) and lower values for %m than in higher
part of slope (higher values for fC, and Al^"^. Soils presented variations in the nutrient
content between rainy season (higher values fo P, K, Fe, Al, H, Al+H, CTCe and %m) and

dry season (higher values for C, N, Mg, pHh20, pHkci, MO, C:N and %V). Pau-de-balsa
presented higher foliar contents for N, Fe, Cu, Mn in the rain season, and higher C, Ca and
Mg in the dry season. The dominant trees in the lower slope presented the higher N, P and
Zn contents, and in the higher slope more Zn and Cu. Ali trees showed P deficiency, with
exception for dominant trees in the lower slope. In andiroba monoculture, under dominant
trees the lowest contents on soil and IT", when compared with dominated trees. During

rain season highest soil P, Ca^^ Al^^ H", Al+H and CECe were found and during the dry
season the highest values were for C, N, K, MO, pHh2o, pHkci, and %V. Foliar nutrient
contents also varied, higher values for N, Fe and Cu in the rainy season and higher Ca, Mg,

and Na in the dry. Regarding the height classes, dominant trees presented higher foliar
contents of Fe, Cu and Mn and lower Ca and Mg.
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1 - INTRODUÇÃO

A floresta amazônica brasileira contém aproximadamente 40% das florestas

tropicais mundiais e desempenha um papel fundamental na manutenção da

biodiversidade, clima, hidrologia regional e estoque de carbono (Phillips et ai, 1998;

Feamside, 1999). Porém a demanda mundial por produtos florestais, na última década,

cresceu drasticamente e os recursos florestais, principalmente nos trópicos, têm sido

continuamente depredados. Como conseqüência, houve um aumento nos programas de

replantio e de reflorestamento, os quais, nos trópicos, têm ocorrido em solos de baixa

fertilidade natural (Drechsel & Zech, 1993; Furtini Neto et al., 2000).

Além disso, o uso de corretivos e fertilizantes tem sido restrito, aliado à

carência de estudos detalhados sobre as exigências nutricionais e respostas à fertilização

de espécies arbóreas nativas (Bellote & Silva, 2000; Furtini Neto et al., 2000), e sobre o

comportamento silvicultural dessas espécies (Galvão, 2000).

O desenvolvimento em grande escala de plantios florestais com espécies que

apresentam rápido crescimento e, principalmente sobre áreas degradadas, visando atender

à demanda industrial, passará a ser essencial na silvicultura tropical no século 21 (Sayer

et al, 1997). Isso é devido à redução da disponibilidade de madeira e ao custo crescente

da exploração das florestas nativas, ocasionada pelas inúmeras derrubadas e subseqüente

conversão da área desmatada para o cultivo agrícola, pelos plantios não-silviculturais e

pelo aumento, necessidade e interesse na conservação ambiental (Otsamo, 2001).

Uma outra abordagem que se faz necessária diz respeito à recuperação de

áreas degradadas, ou em diferentes estádios de degradação. Assim, conhecimentos

básicos e já disponíveis são indispensáveis à formulação de modelos para a recuperação

dessas áreas, dos quais destacam-se a utilização da vegetação heterogênea, com espécies

de ocorrência regional, cuja seleção deve considerar aquelas mais adaptadas às condições

do solo. A grande importância de um projeto de recuperação de áreas degradadas com

plantios ou enriquecimento vegetal, relaciona-se ao fato de que a biomassa formada pelo

crescimento das árvores e arbustos, em formações complexas de vegetação, ainda hoje é

e, por muito tempo continuará sendo, a grande fonte de energia renovável e matéria-

prima essenciais para a humanidade (Barbosa & Barbosa, 1998).

Percebendo a importância de se recuperar áreas degradadas e/ou

abandonadas, como aquelas na Amazônia brasileira, onde já surgem grandes extensões,



há a necessidade de se buscar alternativas que visem a sua utilização e,

conseqüentemente, dessa forma, preservar as florestas primárias. Possivelmente, uma

dessas alternativas seja a utilização de espécies nativas, para a formação de plantios

florestais.

Atualmente, os programas de revegetação de ecossistemas degradados têm

buscado explorar o potencial de espécies nativas, supostamente mais bem adaptadas às

condições edafoclimáticas, o que facilita o restabelecimento do equilíbrio entre fauna e

flora (Moraes Neto et ai, 2000).

As informações sobre o estado nutricional e os sítios das espécies florestais,

são de grande relevância aos programas de recuperação de áreas degradadas e plantios

florestais. De acordo com Furtini Neto et ai., (2000), a grande variabilidade de

comportamento das espécies nativas, em relação às diferentes condições químicas, físicas

e biológicas dos solos, e a necessidade de reflorestamento em solos com propriedades

contrastantes (como por exemplo; altos e baixos teores de nutrientes e de matéria

orgânica), toma-se imprescindível conhecer as demandas nutricionais dessas espécies.

Em plantios florestais experimentais existentes na região amazônica, a

espécie pau-de-balsa vem sendo empregada na formação dos plantios, devido às suas

características de planta pioneira. Nesses plantios o pau-de-balsa é consorciado com

outras espécies como andiroba {Carapa guianensis Aubl.), mogno {Swietenia

macrophylla King), cedro {Cedrela odorata L.), pau-rosa {Aniba rosaeodora Ducke) que

possuem grande valor comercial no mercado (Baibosa et aí., 2000). No entanto, faltam
informações que permitam avaliar o estado nutricional e o crescimento dessas espécies

em função da fertilidade dos solos, principalmente quando se desenvolvem sobre áreas

degradadas.

Portanto, esse trabalho avaliou o estado nutricional e o crescimento do pau-

de-balsa e da andiroba em plantios mistos e homogêneos, sobre áreas degradadas pelo

pastoreio e agricultura.



2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 - Plantios florestais nos Trópicos

Estimou-se no ano de 2000, que a superfície de florestas existentes no mundo

era de cerca de 3,8 bilhões de hectares, sendo que destes, 95% correspondiam às florestas

nativas e 5% aos plantios florestais. Aproximadamente 47% das florestas mundiais são

tropicais, 9% subtropicais, 11% temperadas e 33% correspondem às florestas boreais. A

área de plantios florestais aumentou a uma média de 3,1 milhões de hectares por ano, no

período de 1990 a 2000, dos quais 1,9 milhões de hectares ocorreram em áreas tropicais e

1.2 milhões de hectares em áreas nao-tropicais. Metade desse aumento resultou no

reflorestamento de terras previamente ocupadas por florestas nativas (FAO, 2001).

Existe uma tendência mundial em aumentar a área de plantios florestais e a

depender dessas formações florestais em uma maior escala, como fonte de madeira

industrial. Nos países tropicais, por exemplo, os plantios serão fontes muito importantes

de matéria-prima para a indústria de pasta de celulose e papel. Em alguns países, os

plantios têm substituído as florestas naturais como fonte de madeira. No Chile,

Myanmar, Indonésia e Áfiica do Sul, os plantios florestais visam complementar o

fornecimento de madeira procedente das florestas nativas. Em alguns países asiáticos,

como a China, Japão e Coréia e vários países europeus, os plantios têm sido

estabelecidos, principalmente, para aumentar ou recuperar o patrimônio florestal. A

Tailândia, Filipinas e Nova Zelândia interromperam de forma total a exploração de

madeira das florestas nativas, como estratégia de conservação (FAO, 2001).

Aproximadamente 60% dos plantios florestais estão localizados na China,

índia, Rússia e Estados Unidos. A Ásia é região predominante no estabelecimento de

novos plantios. Em 1995, possuía 40% dos plantios industriais do mundo, sendo 57%

deles estabelecidos desde 1985, e em 2000, 62% dos plantios florestais mundiais estavam

situados nesta região (FAO, 2001).

De acordo com dados da Forest Resources Assessment (FAO, 2000), foram

estimados 187 milhões de hectares de plantios florestais mundiais, representando 5% do

total de áreas florestais. Dados sobre áreas com plantios florestais e florestas nativas, por

região, são indicados na Tabela 1.



Os gêneros mais cultivados nos plantios florestais em todo o mundo são

Pirms (37,4 milhões ha), Eucalyptus (17,9 milhões ha), Acacia (8,3 milhões ha), Hevea

(seringueira - 9,9 milhões ha) e Tectona (teca - 5,7 milhões ha), segundo dados da FAO

(2001). No Brasil os plantios florestais somam uma área de aproximadamente 5 milhões

de hectares, o que eqüivale a menos de 7% do total cultivado em todo mundo com essas

espécies (SBS, 2002). Porém, ultimamente está havendo um interesse maior em

diversificar o número de espécies utilizadas nos plantios (FAO, 2001).

Tabela 1 - Área mundial com plantios florestais e florestas nativas, por região, em 2000.
REGIÃO Área total Área com Área com Porcentagem da Porcentagem dos

de florestas floresta plantio região com plantios em relação
nativa florestal plantio florestal às florestas tropicais

^ha. 10® totais

ÁFRICA 650 642 8 1 4

ÁSIA 548 432 116 21 62

EUROPA 1039 1007 32 3 17

AM. DO NORTE

ECENTRAL
549 532 18 3 9

AM. DO SUL 886 875 10 I 6

OCEANIA 198 194 3 2 2

TOTAL 3869 3682 187 5 100

Fonte: FAO (2000)

2.1.1 - Plantios florestais no Brasil

De acordo com a FAO (2001), no ano de 2000, a área brasileira de florestas

consistiu de 543 milhões hectares de florestas nativas e 5 milhões hectares de plantios

florestais. Algumas estimativas para a área de plantios florestais são consideravelmente

altas, mas em todo caso, elas não representam mais do que 1% da área total de florestas.

Alguns pioneiros em plantios florestais, percebendo a demanda de madeira no mercado,

estabeleceram e manejaram plantios de Eucalyptus^ no início do século XX. Porém, os

primeiros plantios com coniferas somente foram estabelecidos em 1940 (ITTO, 2002).
As áreas com plantios florestais no Brasil estão localizadas, principalmente,

na região Sul, e as principais espécies utilizadas nos plantios são Eucalyptus (59%) e

Pinus (36,8%). A maioria dos plantios de Pinus existentes está localizada nos Estados do

Paraná (33%), Santa Catarina (17%) e Bahia (13%), enquanto que os plantios de



Eucalyptus estão concentrados em Minas Gerais (50%), São Paulo (16%) e Mato Grosso

do Sul (12%; ITTO, 2002).

Os atuais plantios florestais são insuficientes para satisfazer a demanda do

mercado brasileiro por toras. Isso, provavelmente, enfatiza o futuro papel da região

amazônica no suprimento de madeira do país, incluindo florestas nativas e plantios

florestais (ITTO, 2002). Por outro lado, a conversão, em grande escala, da floresta

tropical da Amazônia brasileira em outros usos de terra, é uma conseqüência direta do

estabelecimento de pastagem, agricultura itinerante e exploração seletiva de madeira (Uhl

& Vieira, 1989; Feamside, 1993).

O uso humano de plantios florestais e a ocorrência de lugares

monoespecíficos naturalmente são historicamente importantes através de toda a Bacia

Amazônica, especialmente para o cultivo de árvores fiutiferas e monocultivo de

palmeiras (Alvim, 1981; Peters, 1992).

Na Amazônia brasileira a extensão de áreas com plantios florestais é reduzida

e incipiente, e muitas vezes a sua existência é desconhecida, talvez por não ser

documentada, principalmente quando se refere às áreas privadas. Entretanto, existem

muitos projetos de pesquisa com plantios experimentais que visam a reabilitação de áreas

previamente degradadas, através de programas de reflorestamento. Estes programas de

reflorestamento têm como objetivo o estudo do comportamento ecológico, fisiológico,

fenológico, etc. de espécies nativas e/ou exóticas, em áreas degradadas. Dentre estes

programas de reflorestamento destacam-se: a Estação Experimental da Reserva de

Curuá-Una, Pará, Brasil (Smith et al, 2002); a recuperação de áreas degradadas pela

extração mineral de bauxita: Mina Saracá, Porto Trombetas, Pará (Ferraz, 1990; Franco

et al, 1996; Costa et ai, 1998; Ferraz et al, 1998); Sistemas Agroflorestais (SAFs)

(Neves et al, 2000; Luizão et al, 2000, Sousa et al, 2000; etc.), entre outros.

2.1.2 - Plantios florestais e sua importância

Além do manejo na floresta primária, uma outra alternativa para evitar o

desmatamento das florestas nativas são os plantios de enriquecimento, ou seja, a

introdução de espécies que possuem madeira de valor comercial, dentro de florestas

secundárias ou na própria floresta primária, aproveitando as clareiras, mas sem eliminar

as espécies úteis com diferentes tamanhos (Weaver, 1987).

5
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Segundo Weaver (1987), os plantios de enriquecimento oferecem uma

aproximação flexível ao aumento do potencial comercial da floresta até a idade de

rotação. Onde a regeneração natural é inadequada, qualquer técnica de enriquecimento

pode ser empregada, dependendo das condições da floresta e das necessidades das

populações humanas, que vivem nas imediações da floresta. Nesses plantios, as espécies

são plantadas sob sombra e, muitas vezes, são desperdiçadas devido à pobre seleção de

espécies, inadequada abertura da floresta e insignificante manutenção. Como em

qualquer método de plantio, os requisitos para estabelecimento, sobrevivência e

crescimento das espécies plantadas devem ter uma importância primária.

Uma outra alternativa que contribui para a preservação das florestas nativas é

a exploração de áreas com florestas plantadas. De acordo com a FAO (2001), plantio

florestal pode ser definido como "uma área de floresta estabelecida artificialmente

através do plantio e/ou semeadura de espécies, que poderá ser feito com a introdução de

espécies, ocupando toda a área, ou por meio de manejo intensivo utilizando espécies

nativas, desde que reúnam os seguintes critérios: uma ou duas espécies do plantio devem

possuir a mesma classe de idade e com espaçamento regular. No entanto, os novos

plantios foram definidos de acordo com o tipo de área previamente existente, ou seja,

florestamento para estabelecimento artificial de floresta quando for realizado sobre terras

que não possuíam floresta nos últimos dez anos. Já será considerado reflorestamento

quando o estabelecimento artificial de floresta for efetuado sobre áreas que antes já

possuíam florestas".

No entanto, o objetivo de todas as técnicas de plantio florestal consiste em

melhorar a composição e crescimento das florestas, natural ou artificial, degradadas pelas

atividades de exploração madeireira e, dessa forma, obter espécies de madeira comercial,

para as próximas extrações madeireiras e contribuindo para a preservação das florestas

nativas (Weaver, 1987). Além disso, devem existir programas de recuperação de áreas

degradadas, onde plantios florestais poderão ser estabelecidos em grandes extensões de

áreas improdutivas, abandonadas pela agricultura migratória, pastagens, desmatamento e

outros usos da terra (Lamprecht, 1990).

Lamprecht (1990) salienta que as plantações madeireiras não podem e nem

devem ser consideradas como um substituto de plena valia para as florestas tropicais,

manejadas no sentido tradicional.



A variedade de tipos de sítios para os plantios florestais nos trópicos é muito

ampla, incluindo desde áreas de reflorestamento que já são exploradas até áreas

degradadas. Existe uma crescente necessidade de reflorestar essas áreas degradadas pela

agricultura migratória intensiva, pela exploração madeireira, pelo abandono de pastagens

e pela exploração mineral, além do grande desaflo de impedir a completa transformação

da floresta em pastagem (Evans, 1996).

Uma área com plantio florestal constitui um sistema dinâmico que tem por

finalidade a maximização da produção de madeira, mas sem debilitar a longo prazo o

suprimento de nutrientes no solo. É importante, porém, identificar as características do

solo que determinam o suprimento de nutrientes às árvores e que são sensíveis à

manipulação necessária para estabelecer um plantio (McColl & Powers, 1984).

Evans (1996) salienta que os plantios florestais, quando são estabelecidos,

visam uma das quatro seguintes propostas:

- Uso industrial - fornecimento de madeira para combustível, polpa,

serrarias, etc.

- Uso doméstico — principalmente fornecimento de lenha, mas também toras

para postes, estacas, etc.

- Proteção ambiental - impedir a erosão do solo e o escoamento superficial

da água, estabilizar o solo superficial, atuar como quebra-vento, reabilitar áreas

degradadas, etc.

- Plantios florestais como parte integral do desenvolvimento rural, para

amenidade, sombra, abrigo, alimento e, também, enriquecem o solo, através da liteira,

fixação de nitrogênio, etc.

As espécies mais indicadas para os plantios diferem para cada uma dessas

propostas e entre os diferentes usos da madeira (Evans, 1996). Destas espécies requer-se
como características:

- Crescimento rápido - plantações industriais para a produção de madeira ou

lenha têm de produzir, por razões de rentabilidade, grandes volumes de madeira em

curtas rotações;

- Destacadas qualidades de espécies pioneiras - principalmente no tocante à

vasta amplitude de tolerância às condições de sitio e à capacidade de se desenvolver bem

em condições de campo aberto;



- Resistência a danos bióticos e abióticos - a segurança do manejo de

monocultura está dependente da resistência das espécies cultivadas, em relação ao fogo,

animais domésticos e silvestres, insetos, fungos, ventos, tempestades e extremos

climáticos;

- Simplicidade na reprodução, manejo e aproveitamento - nestes aspectos,

oferecem vantagem, as espécies apropriadas para regime de talhadia, como eucaliptos,

acácias, etc.

- Monocultivo que não acarrete em deteriorações (irreversíveis) do solo.

Entre as milhares de essências arbóreas tropicais, nenhuma consegue

satisfazer por completo à totalidade destas exigências (Evans, 1996).

Por outro lado, existe nos trópicos, um número maior de espécies melhor

adequadas às plantações industriais, comparado com as regiões de clima temperado

(Lamprecht, 1990).

Embora a maioria das áreas disponíveis para plantios encontre-se degradada,

o sucesso do reflorestamento depende de cuidados, como a escolha da área e das espécies

a serem utilizadas e o conhecimento de suas exigências nutricionais, geralmente nos

primeiros anos de vida (Zech & Drechsel, 1991).

Os plantios podem desempenhar diversas fiinções como reabilitação do meio

ambiente, conservação do solo, da água e produção de madeira. Também constituem um

meio eficaz de produzir produtos florestais em superfícies relativamente reduzidas e,

assim, contribuem para reduzir o desmatamento e a degradação das florestas nativas
(FAO, 2001). Também podem facilitar a sucessão florestal no sub-bosque de áreas
degradadas (Parrota et ai, 1997; Duncan & Chapman, 2003), modificando as condições
climáticas, estimulando o acúmulo de carbono orgânico nas camadas superficiais do solo

e aumentando a complexidade estrutural da área. Mudanças na luz, temperatura e

umidade na superfície do solo fornecem condições que possibilitam a germinação e

crescimento de sementes transportadas pelo vento, animais e outros vetores das florestas

remanescentes, adjacentes à área do plantio (Parrota et al., 1997).

2.1.3 - Manejo dos plantios florestais

Um dos principais objetivos do manejo de plantios florestais consiste na

produção de madeira, com base no rendimento sustentável, sem detrimento da



produtividade do solo (Salas, 1987). Porém, a ecologia e o manejo dos plantios florestais

diferem da floresta nativa, devido a composição das espécies, estrutura da área, idade e

distribuição das classes de tamanho, produtividade primária, matéria orgânica e ciclagem

de nutrientes (Evans, 1996).

Estudos mostram que várias práticas de manejo podem melhorar o valor

ecológico dos plantios. Dentre essas práticas podem ser citadas: a manutenção de

reservas, corredores de vegetação natural, uso de espécies nativas, uso de várias espécies

que implicam na redução e ocorrência de doenças e pragas, duração da rotação, desbastes

(Evans, 1996). Além disso, as práticas de manejo também podem causar mudanças a

curto e longo prazo nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, influenciando

no desenvolvimento dos plantios (McColl & Powers, 1984).

Para qualquer tipo de plantio florestal, quer seja industrial ou não-industrial,

são necessárias operações silviculturais que têm de se repetir periodicamente,

dependendo do crescimento da vegetação concorrente, do aparecimento de pragas, da

necessidade de desbaste e adubação (McColl & Powers, 1984).

Toma-se necessário considerar que nos plantios as árvores não crescem

isoladas. Elas constituem uma comunidade local, sujeitas a competições intra e inter-

específíca estando expostas a situações de estresse e propícias a danos por pragas e

doenças (Bowen & Nambiar, 1984).

O manejo ecologicamente sustentável de plantios florestais é possível, mas

isso requer muito conhecimento e esforço. Os passos mais importantes na conduta do

manejo sustentável de plantios florestais consistem em: minimizar a perturbação do solo

durante o preparo da área; considerar plantios com idades mistas e/ou plantios com

espécies mistas; e fomecer uma cobertura orgânica (vegetal ou animal) para o solo

(Jordan, 1993).

Por causa do aumento da demanda por recursos madeireiros, as atividades de

manejo do solo tomam-se mais intensas, envolvendo o uso de espécies que apresentam

rápido crescimento com curtas rotações e uma utilização mais intensiva do solo. Essas

mudanças, nas práticas de manejo provavelmente esgotam os nutrientes dos solos, muitas

vezes já empobrecidos (Khanna & Ulrich, 1984).

Toma-se muito preocupante que curtas rotações de algumas espécies em

plantios florestais podem não ser sustentáveis a longo prazo. A produção sustentável a

longo prazo consiste na adoção de práticas de manejo, que visam a manutenção da



matéria orgânica no solo, conservação dos estoques de nutrientes e minimização das

perdas direta de nutrientes (Kobayashi et al., 1999).

2.2 - Solos tropicais e amazônicos

O melhoramento e a manutenção da fertilidade dos solos tropicais constituem

um grande desafio em vista do aumento populacional e da crescente demanda dos povos

por alimento, especialmente nos países em desenvolvimento (Zech & Drechsel, 1998).

Os Oxissolos (USDA - Soil Survey Staff, 1999) ou Latossolos (Embrapa,

1999) e os Ultissolos (USDA - Soil Survey Staff, 1999) ou Argissolos (Embrapa, 1999)

ou Ferrassolos (FAO, 1990), abrangem grandes áreas dos trópicos úmidos. Os Latossolos

ocorrem, principalmente, na América do Sul e África (Brady & Weil, 1999).

Os solos tropicais são geralmente velhos e altamente intemperizados. Esses

solos, surgiram há centenas de milhares de anos, num processo lento de decomposição

das rochas pelas altas temperaturas e umidade (Haag, 1985; Brady & Weil, 1999;

Dematte, 2000). São solos muito profundos, em conseqüência da ausência das glaciações

do período quartenário e pela presença da floresta (Haag, 1985).

Os solos tropicais apresentam-se, na maioria dos casos, baixo conteúdo de

minerais primários (Haag, 1985; Zech & Drechsel, 1998), com predominância do mineral

caulinita (argila 1:1; Haag, 1985). A caulinita é o principal argilo-mineral presente na

maioria dos solos ácidos tropicais e subtropicais, juntamente com os òxidos de ferro e

alumínio (Haag, 1985; Jordan, 1985; Brady & Weil, 1999).

Na região amazônica predominam os solos pertencentes à classe dos

Latossolos e Argissolos. Os Latossolos, com predominância dos Latossolos Amarelos,

constituem os solos mais comuns na bacia amazônica, abrangendo 220 milhões de

hectares ou 45,5% do total da área. Os Podzòlicos, atualmente classificados como

Argissolos (Embrapa, 1999), principalmente os Podzòlicos Vermelho-Amarelo, ocupam

142 milhões de hectares ou 29,4% do total da área (Cochrane & Sanchez, 1982).

Os Latossolos Amarelos geralmente apresentam textura argilosa e ou muito

argilosa, mas com boa distribuição de poros, originada principalmente da agregação das

partículas em "microagregados" e de uma intensa atividade biológica de raízes e fauna do

solo) (Teixeira et al, 1996).
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Na Amazônia Central, o desmatamento e o uso de máquinas pesadas na

exploração da madeira causam modificações nas composições química (como lixiviação

dos nutrientes) e fisica (redução de macroporosidade) dos Latossolos argilosos (Chauvel

et ai., 1991). Além disso, ocorre exposição do solo a erosão, esgotamento da fertilidade,

compactação, laterização, desmoronamento e mudança no fluxo de água no solo

(Grainger, 1993).

Chauvel et al. (1991) observaram que a introdução de determinadas plantas

como Pueraria phaseloides, causa alterações na distribuição dos poros, através da

atividade das raízes, reduzindo o volume de criptoporos (< 0,1 pm) e aumentando o

volume de micro e mesoporos (1 pm < 0 < 100 pm), aumentando assim, a quantidade de

água disponível às plantas.

Alternativas que melhoram e ou mantém a fertilidade do solo são de grande

importância no manejo do solo, principalmente porque reduzem os riscos de alterações

dos nutrientes no solo e diminuem o uso de fertilizantes minerais que são caros (Zech &

Drechsel, 1998). Provavelmente, o melhor uso dos Latossolos, além do manejo da

floresta, seria o investimento em culturas de espécies perenes, bem diversificadas, como

plantios florestais e sistemas agroflorestais (Grainger, 1993; Brady & Weil, 1999). Tais

culturas podem restaurar o sistema de ciclagem de nutrientes que caracterizava as

relações solo-planta, antes da remoção da floresta (Brady & Weil, 1999).

2.2.1 - Características edáficiHnutrícionais

2.2.1.1 - Características físicas do solo

O sucesso ou fî acasso na produção vegetal e na qualidade ambiental estão

freqüentemente relacionadas com as propriedades físicas do solo (Brady & Weil, 1999).

Entre as propriedades físicas do solo de maior importância para a nutrição florestal pode-

se citar textura e estrutura (Mengel & Kirkby, 1982).

A textura corresponde à proporção relativa da massa das partículas do solo

fracionadas por tamanho. Refere-se às quantidades de areia, silte e argila e está

diretamente relacionada com a fração inorgânica do solo (Brady & Weil, 1999; Meurer,

2000). As partículas menores que 2000 pm de tamanho geralmente, são classificadas em
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três grandes grupos: argila (< 2 pm), silte (<50-2 pm), areia (< 2000 — 50 pm) (Gee &

Bauder, 1986).

Essa propriedade física do solo é de extrema importância na determinação do

comportamento físico e químico do solo. Relaciona-se com o suprimento e retenção de

nutrientes, uma vez que muitos nutrientes como por exemplo, K (potássio). Mg

(magnésio) e fosfatos estão grandemente presentes nas frações de argila. Também

determina diretamente a capacidade de retenção e drenagem de água no solo (Mengel &

Kirkby, 1982; Lavelle & Spain, 2001). Além disso, influencia na distribuição dos

organismos no solo e com o tempo a atividade desses organismos, principalmente cupins,

formigas e minhocas, podem causar alterações nas propriedades do solo (Lavelle &

Spain, 2001).

Para Hillel (1998), textura constitui um atributo intrínseco do solo, sendo um

dos mais usados para caracterizar a constituição física de um determinado solo.

A densidade das partículas da maioria dos solos minerais varia entre uma

estreita faixa de 2,60 a 2,75 Mg m'^ (Brady & Weil, 1999; Fisher & Binkley, 1999). A

composição mineralógica dos solos é constituída em grande parte por quartzo, feldspato,

micas e silicatos coloidais com densidades que variam dentro desse limite (Brady &

Weil, 1999). De acordo com estes autores, geralmente cálculos relacionados a solos com

superfícies aráveis, com 1 a 5% de matéria orgânica, o valor da densidade das partículas

é assumido como sendo igual a 2,65 Mg m".

Outra propriedade física muito importante é a estrutura do solo. Segundo

Barber (1995) e Meurer (2000), estrutura: "refere-se ao arranjo espacial das partículas do

solo em grupos ou agregados." Ela é fortemente influenciada pela proporção relativa das

partículas do solo: areia, silte, argila e matéria orgânica. Dessas partículas do solo, a

argila constitui normalmente a fî ação mais importante para a estrutura de um solo.
Para Reinert (1998), a estrutura é a propriedade física que mais se relaciona

com a degradação e recuperação dos solos, apresentando grande dinamicidade no tempo

em função do manejo.

Essa propriedade do solo sofi^e influência por meio das mudanças no clima,

atividade biológica e práticas de manejo. É muito vulnerável a forças destrutivas de

natureza mecânica e físicomecânica (Hillel, 1998). Por outro lado, essa propriedade do

solo afeta o conteúdo e transmissão de água, ar e nutrientes, influencia nos processos de

germinação, emergência de plântulas, crescimento e morfologia das raízes, no cultivo do
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solo e define o sistema de poros e canais de um solo (Mengel & Kirkby, 1982; Barber,

1995; Hillel, 1998; Brady & Weil, 1999).

A textura e estrutura de um solo, juntas, determinam a capacidade e

suprimento de nutrientes do solo, a capacidade de um solo reter e conduzir água e ar

necessários à atividade das raízes. Também determinam o comportamento dos solos

quando ocorre construção de estradas, edificações, por exemplo, ou quando são

manipulados para o cultivo. Além disso, exercem considerável controle sobre as forças

destrutivas dos solos, por meio da erosão (Brady & Weil, 1999).

2.2.1.2 - Características químicas do solo

As características químicas de um solo afetam o crescimento das plantas,

influenciando não somente nos processos do solo relacionados com o suprimento de

nutrientes, mas também outros processos como decomposição da liteira e atividades da

fauna do solo (Khanna & Ulrích, 1984).

O conhecimento das características químicas do solo constitui um

instrumento valioso na pesquisa edáfica-nutrícional de plantios florestais (Bowen &

Nambiar, 1984). Dentre as características químicas do solo de relevância para a nutrição

florestal pode-se citar: os teores de macronutrientes, de micronutrientes e de matéria

orgânica; o pH do solo e a capacidade de troca catiônica (Magalhães, 1983). Segundo

Fassbender (1982), a composição da solução do solo constitui um fator muito importante

para a nutrição florestal, pois as plantas absorvem os nutrientes diretamente da solução

do solo.

A capacidade de troca catiônica é uma das propriedades químicas mais

importantes do solo, exercendo influência sobre um grande número de características do

solo, como por exemplo: na sua estrutura, na atividade biológica, no regime hídrico e

gasoso, nas reações químicas e nos processos da pedogênese (Fassbender, 1982).

A fase sólida do solo pode ser considerada como a principal reserva de

nutrientes. As partículas inorgânicas dessa fase contêm os nutrientes catiônicos como

(potássio), Na^ (sódio), Ca^^ (cálcio), Mg^^ (magnésio), Fe^"^ (ferro), Mn^^ (manganês),
(zinco) e Co^"^ (cobalto), enquanto que as partículas orgânicas fornecem a principal

reserva de N (nitrogênio) e em menores proporções P (fósforo) e S (enxofre) (Mengel &

Kirkby, 1982).

13



No entanto, a disponibilidade de nutrientes no solo depende, em grande parte,

da quantidade e natureza dos nutrientes presentes na solução do solo, das interações entre

as fases sólida e liquida do solo e das características do complexo coloidal (matéria
orgânica, argila e òxidos) (Fassbender, 1982; Mengel & Kirkby, 1982; Barber, 1995,
Brady & Weil, 1999).

A disponibilidade de água é um fator dominante relacionado com o

crescimento das plantas. Além de seu efeito direto no crescimento, também afeta a

resistência mecânica, aeração e a temperatura do solo (Reinert, 1998).

O conteúdo de matéria orgânica do solo interfere numa série de propriedades

físicas, químicas e biológicas do solo. No caso das propriedades químicas a sua

importância se deve principalmente, pela presença de húmus. A capacidade de troca

catiônica desse composto orgâmco corresponde de 2 a 30 vezes mais do que os minerais

de argila (Brady & Weil, 1999).

Qualquer mudança nas características químicas, especialmente causando

acidifícação, pode influenciar no suprimento de nutrientes pelas raízes (Khanna & Ulrich,

1984). Em regiões de clima úmido, a defíciência de nutrientes está, freqüentemente,

associada com a acidez do solo e com a toxicidade por alumínio. Esses efeitos podem

reduzir o desenvolvimento das raízes, influenciando no crescimento das plantas e, além

disso, agrâvar as defíciências de suprimento de nutrientes pelo solo (Khanna & Ulrich,
1984; Schroth et ai, 2003).

O sucesso na utilização intensiva do solo com plantios florestais depende, em

grande extensão, do manejo dos nutrientes do solo. No entanto, toma-se relevante
compreender as relações entre as características químicas do solo com os plantios
florestais e conhecer os processos do solo que determinam o suprimento de nutrientes às

plantas (Khanna & Ulrich, 1984).

2.3 - Nutrição florestal

A ciência da nutrição florestal consiste em atender a demanda dos plantios

florestais, por meio de práticas silviculturais que supram as necessidades nutricionais das
plantas. Dessa forma, busca atingir um crescimento máximo nos plantios e isso implica
em minimizar perdas e adicionar nutrientes, bem como administrar os fatores de
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suprimento por meio de um planejamento do manejo do solo e dos plantios (Khanna &

Ulrich, 1984; Gosz, 1984; Ballard, 1984; Davey & WoUum H, 1984).

A maioria das pesquisas sobre nutrição florestal tem sido desenvolvida nas

regiões de clima temperado, por razões históricas e econômicas. Muitos dos conceitos,

métodos de estudo e manejo da nutrição florestal das regiões temperadas são úteis nas

pesquisas com plantios nas regiões tropicms. Os princípios da nutrição florestal são os

mesmos, porém novos problemas podem surgir devido a diferentes solos, a diversidade

de espécies e estratégias de manejo (Bowen & Nambiar, 1984).

Um aspecto primordial a ser levantado refere-se à necessidade de se ampliar

e aprofundar os estudos sobre nutrição mineral e ciclagem dos nutrientes em plantações

florestais com espécies nativas. Tendo em vista sua utilização nas atividades aplicadas à

implantação de plantios puros ou mistos, destinados à recuperação de áreas degradadas,

ou mesmo ao cultivo de essências nativas para a produção de madeiras de lei. Também é

preciso conhecer mais detalhadamente, como as características do solo, principalmente

de sua fertilidade, afetam a germinação, o crescimento de mudas de essências florestais,

o crescimento da parte aérea e das raízes das árvores e a anatomia da madeira (Poggiani

& Schumacher, 2000).

Segundo Dale & Causton (1992), a alocação de biomassa nos órgãos

vegetativos e reprodutivos nem sempre coincide com a alocação de nutrientes minerais.

As condições de sombreamento, seca, deficiência ou toxicidade de nutrientes podem

alterar o equilíbrio da distribuição de biomassa entre sistema de raízes e parte aérea, bem

como o nível de absorção de nutrientes e suas distribuições nos diferentes órgãos das

plantas.

Os nutrientes minerais têm funções específicas e essenciais no metabolismo

das plantas (Marschner, 1995). O suprimento e absorção de substâncias químicas
necessárias para o crescimento e metabolismo podem ser definidos como nutrição e as

substâncias químicas denominadas nutrientes (Mengel & Kirkby, 1982; Marschner,

1995).

As árvores, semelhantes às outras plantas, requerem suprimento de certos

nutrientes para seu crescimento (Drechsel & Zech, 1993; Evans, 1996). De acordo com

as exigências nutricionais das plantas, os nutrientes podem ser classificados em
macronutrientes e micronutrientes (Mengel & Kirkby, 1982; Mills & Jones, 1996;

Marschner, 1995). As diferenças quanto as funções dos elementos minerais refletem nas
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suas concentrações médias adequadas ao crescimento das plantas. Esses valores podem

variar dependendo da espécie, da idade fisiológica do tecido, da disponibilidade do

elemento mineral, da concentração de outros nutrientes; fatores climáticos (luz,

temperatura, umidade) e das condições do solo (Mengel Sc Kirkby, 1982; Driessche,

1984; Marschner, 1995; Mills & Jones, 1996).

Os elementos essenciais necessários em maiores quantidades, chamados

macronutrientes, são N, P, K, Ca, Mg e S. Elementos essenciais, porém necessários em

quantidades reduzidas, são denominados micronutrientes, são Fe, Cu (cobre), Mn, B

(boro), Zn e Mo (moblidênio). Para alguns elementos traço, ainda há questionamentos se

preenchem ou não os critérios de essencialidade, ou se são apenas benéficos às plantas

(p.ex. Ni, Marschner, 1986; Mill & Jones, 1996). Em adição a esses elementos, que são

supridos pelo solo, as plantas também requerem C, H e O, constituintes primários de toda

matéria orgânica e que são obtidos através da água e ar. Esses representam,

aproximadamente, 90 a 95% da massa da planta seca, enquanto os outros elementos

constituem uma média de 5 a 10% dessa massa (Drechsel & Zech, 1993; Marschner,

1995; Evans, 1996).

Os nutrientes essenciais requeridos pelos vegetais são de natureza

exclusivamente inorgânica. Os critérios de essencialidade foram propostos em 1939, por

Amon & Stout, da Universidade da Califórnia. Para um nutriente ser considerado

essencial, três critérios devem ser considerados:

- a planta não pode completar o ciclo de vida na ausência de um dado

elemento mineral;

- a deficiência é específica para o elemento em questão e não pode ser

substituída por outro elemento mineral;

- o elemento deve estar envolvido diretamente no metabolismo e não

aumentando a disponibilidade ou antagonizando o efeito do outro nutriente (Mengel &

Kirkby, 1982; Mills & Jones, 1996; Marschner, 1995).

A maioria dos micronutrientes são constituintes de enzimas, essencial

somente em pequenas quantidades, enquanto que, os macronutrientes são constituintes de

compostos orgânicos como proteínas e ácidos nucléicos ou atuam como solutos
osmóticos, sendo requeridos em grandes quantidades (Drechsel & Zech, 1993;

Marschner, 1995; Evans, 1996).
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Os plantios florestais ocorrem sobre quase todos os tipos de solo, desde

aqueles ricos em nutrientes e os que apresentam alguma deflciência nutricional. O

sucesso na utilização intensiva de terras com plantios florestais depende em grande parte,

do próprio manejo dos nutrientes do solo. As características químicas do solo afetam o

crescimento das árvores, influenciando não somente os processos do solo para o

suprimento de nutrientes, mas também outros processos do ecossistema, como

decomposição da liteira e atividades da fauna do solo (Khanna & Ulrich, 1984).

Portanto, o manejo planejado da nutrição florestal constitui um instrumento

valioso para segurar não somente um aumento da produtividade dos plantios, mas

também para sustentar a produtividade da área por várias rotações (Nambiar, 1984).

Além da fertilidade do solo, o desenvolvimento vegetal é resultado da adubação e da

efíciência do sistema de raízes em absorver nutrientes. O potencial genético, manejo da

cultura, condições climáticas, disponibilidade de água, ataque por pragas e doenças,

competição com plantas daninhas, aeração do solo e fauna do solo, são alguns dos fatores

que afetam o crescimento das plantas e a utilização dos nutrientes (Raij, 1991).

A composição da solução do solo e a absorção de nutrientes pelas raízes

variam espacialmente em uma escala macro e micro, com a estação e com o efeito das

práticas de manejo. Porém, a assimilação de nutrientes depende da capacidade de

absorção das raízes (Bowen, 1984; Khanna & Ulrich, 1984). Uma vez realizada a

absorção de nutrientes nos diversos órgãos da planta, estes serão utilizados para seu

crescimento (multiplicação de células) e como reserva em caso de material excedente

(Moraes Neto & Gonçalves, 2001).

O termo absorção corresponde à entrada de um elemento em forma iônica ou

molecular nos espaços intercelulares ou em qualquer parte ou organela celular (parede,

membrana, citoplasma, vacúolo, mitocôndria, cloroplasto, dentre outros) (Malavolta et

al, 1997).

Os nutrientes na forma iônica chegam à superfície das raízes como resultado

de três processos: por fluxo de massa na água extraída do solo, para substituir a
transpirada pelas folhas, por difusão da solução mais concentrada na massa do solo e
como resultado do crescimento das raízes para volumes de solo ainda não explorados

(Clarkson, 1985).

O mecanismo dominante para o movimento de NO3' (nitrato),

(amônio), S04^" (sulfato), C??\ Ui" e Na^ sob boas condições de umidade do solo, é o
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fluxo de massa, enquanto para K"^, Mo04^" (molibdato) e H3BO3 (ácido bórico não

dissociado), tanto a difusão quanto o fluxo de massa são importantes. A difusão

representa um papel maior com H2PO4" (fosfato), Cu^^, Fe^^, Mn^^ e Zn^^ e, alguns

desses, como Cu^^, são quase imóveis em muitos solos (Bowen, 1984).

A taxa de acúmulo de nutrientes por planta depende da taxa de crescimento,

do estádio de desenvolvimento, da disponibilidade dos nutrientes no solo e, talvez, o

menos significante de todos, das diferenças específicas na concentração ótima de

nutrientes (Miller, 1984).

As taxas de crescimento de um plantio exibem uma variação progressiva com

a idade. Isso implica que os requerimentos nutricionais de um plantio podem diferir nos

diferentes estádios da rotação. Estas exigências podem ser consideradas em três fases. Na

fase I ou inicial ocorre a adaptação e crescimento inicial pós-plantio e vai até o

fechamento do dossel. Nessa fase as jovens árvores têm um alto requerimento

nutricional, pois o crescimento é muito dependente da absorção de nutrientes e com isso

as respostas à aplicação de nutrientes são muito comuns. Nesse período todos os

fotoassimilados sintetizados pela planta são direcionados para formação de copas e

sistema de raízes. Na fase U, uma vez fechado o dossel, há uma redução nas taxas de

acúmulo de nutrientes, associada à obtenção máxima de biomassa foliar; a absorção

líquida de nutrientes freqüentemente está restrita ao que foi incorporado dentro do tecido

lenhoso; ocorre o desenvolvimento de rápidos ciclos de nutrientes e uma eficiente

captura e retenção de nutrientes da atmosfera. O acúmulo de liteira e a liberação de

nutrientes que ocorrem na Fase III podem proceder a uma taxa mais lenta do que a

própria queda da liteira, com imobilização de nutrientes podendo ocorrer nos horizontes

orgânicos do solo. Todos os plantios podem não passar por essas três fases ao mesmo

tempo. Em áreas com baixo estoque de nutrientes, pode existir uma rápida transição da

fase I para a fase III; enquanto em áreas com alto estoque de nutrientes, a deficiência

pode aparecer posteriormente ou não (Ford, 1984; Miller, 1984; Gonçalves et al., 2000).
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3 - OBJETIVOS

3.1 - Objetivo geral

^ Avaliar a fertilidade do solo, o estado nutricional e o crescimento das espécies

florestais nativas pau-de-balsa e andiroba sobre áreas degradadas, contribuindo para o

manejo sustentável de plantios florestais na Amazônia Central.

3.2 - Objetivos específicos

1- Avaliar a influência da posição topográfica na fertilidade do solo, no estado

nutricional e no crescimento de um plantio de pau-de-balsa consorciado com

andiroba, sobre área degradada.

2- Avaliar o efeito da posição topográfica na umidade do solo de um plantio de pau-

de-balsa consorciado com andiroba.

3- Avaliar as relações entre fertilidade do solo, estado nutricional e o crescimento da

andiroba em plantios homogêneos.

4 - mPQTESES

Foram testadas as seguintes hipóteses:

1 - Ho: Na área de um plantio de pau-de-balsa consorciado com andiroba os solos das
encostas inferior e superior não apresentam diferenças quanto a textura,

densidade, porosidade e umidade.

Hi: Os solos das encostas inferior e superior diferem quanto a textura, densidade,
porosidade e umidade.

2 - Hq: Os solos dos plantios não apresentam diferenças nas concentrações de nutrientes e
atributos químicos entre as estações chuvosa e seca.

Hr Os solos dos plantios diferem quanto às concentrações de nutrientes e atributos
químicos entre as estações chuvosa e seca.
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3 - Ho: Nas encostas inferior e superior na área de um plantio de pau-de-balsa

consorciado com andiroba as árvores não diferem quanto à altura.

Hr. Nas encostas inferior e superior as árvores têm diferentes alturas.

4 - Hq: Nas encostas inferior e superior na área de um plantio de pau-de-balsa

consorciado com andiroba, não há diferenças nos teores dos nutrientes foliares

dos plantios entre as estações chuvosa e seca.

Hii Nas encostas inferior e superior os teores dos nutrientes foliares dos plantios

diferem tanto na estação chuvosa como na seca.

5 - Ho: No plantio homogêneo de andiroba os teores dos nutrientes foliares não diferem

entre as classes de altura das árvores.

Hi: As árvores das diferentes classes de altura de um plantio de andiroba contêm

diferentes teores de nutrientes foliares.

5 - MATERIAL E MÉTODOS

5.1 - Localização da área de estudo

A área de estudo localiza-se entre as coordenadas 2°05'53" latitude Sul e

60°0r46" longitude Oeste, na rodovia BR-174, km 109. A área do plantio (12 hectares),

está situada na Fazenda Santa Claudia, no município de Presidente Figueiredo/AM

(Figura 1).

5.2 - Clima

A região do município de Presidente Figueiredo apresenta clima do tipo Af,

segundo a classificação de Kõppen (1948), onde "A", significa clima de zona tropical
com chuvas abundantes, com ou sem temporada seca, e temperatura média do mês mais

frio é maior que 18° C. A letra "f se relaciona com clima constantemente úmido, com
ocorrência de chuvas em todos os meses (> 60 mm nos meses mais secos). A umidade

relativa do ar apresenta valores constantes e sempre acima de 80%. A precipitação média

anual (1985-2002) é de 2594 mm (CPRM, 2003). O trimestre mais chuvoso (900 mm)
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ocorre nos meses de abril, maio e junho, e o trimestre mais seco (320 mm), de setembro a

novembro (Jayoro, 1998).
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Figura 1 - Localização da área de estudo (2^05'53" S e 60°0r46" W). Fazenda Santa
Claudia, Município de Presidente Figueiredo/AM, Rodovia BR-174, km 109.

5,3 - Geologia

Na região do município de Presidente Figueiredo foram realizados
mapeamentos geológicos em diversas escalas ao longo da década de 70. Entre eles,
destaca-se o Projeto Radambrasil. Com base no Mapa Geológico do Município de
Presidente Figueiredo/AM, a porção sul se localiza sobre rochas pertencentes à Bacia
Sedimentar do Amazonas, onde predomina a Formação Nhamundá (Monteiro, 1998),
com rochas originárias do embasamento cristalino, predominantemente ígneas e
metamórficas, do Proterozóico. Essa Formação pertence ao Grupo Trombetas,
juntamente com as Formações Pitinga e Manacapuru, inseridas no intervalo Siluro-
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Devoniano, Era Paleozóica, da Bacia do Amazonas. É constituída predominantemente de

quartzo-arenitos, finos a muito grossos, de coloração branca acinzentada, que alcançam

espessuras aflorantes de até 7 m, com grãos arredondados e grânulos de quartzo

disseminados. Os pelitos são subordinados e as estruturas sedimentares predominantes, a

estratificação cruzada tubular, estratificação plano-paralela e acamamento maciço,

associados com traços fósseis marinhos de Arthophycus e Skolthos. Porções mais

deformadas desta unidade são caracterizadas por camadas de diamictitos pelítico-

arenosos e quartzo-arenitos finos com abundantes estruturas glaciotectônicas, e foram

depositadas em ambiente litorâneo influenciado pela ação dinânuca glacial (Monteiro,

1998).

A cidade de Presidente Figueiredo, a BR-174 (até o km 130), a vila de

Balbina, as comunidades rurais ao longo da AM-240 e o ramal da cachoeira da Morena,

estão assentados sobre rochas sedimentares paleozòicas. Esse domínio geológico é

conhecido como domínio dos aqüíferos intergranulares (porosos) livres e/ou

semiconfinados, de grande importância hidrogeológica. Esta importância é constatada

pela alta vazão (em tomo de 300 m^ h"^) da fonte d água da Agroindústria Santa Claudia,

que abastece a cidade de Presidente Figueiredo, como também pelas vazões dos poços

tubulares perfurados na década de 80, pela CPRM, na vila de Balbina (Monteiro, 1998).

5.4 - Relevo

A região de Presidente Figueiredo pode ser dividida em três compartimentos

geomorfológicos principais, já definidos pelo Projeto Radambrasil (1978): Planalto

Dissecado do Norte da Amazônia, Depressão Periférica e o Planalto da Bacia Sedimentar

do Amazonas. Os Planaltos Dissecados do Norte da Amazônia caracterizam-se por

apresentarem altitudes de 200 a 500 m, e estão divididos em dois conjuntos principais: os

planaltos isolados do divisor Uatumã — Negro e os da alta e média bacias do rio Pitinga.

Estas unidades oferecem maior resistência aos processos erosivos, permanecendo como

relevos mais elevados, possuindo encostas de maior declividade. As Depressões

Periféricas apresentam-se na forma de relevo variado, formado por processos erosivos

diversos, proporcionando um arrasamento parcial da região. Nas áreas de rochas

vulcânicas, predomina um relevo de colinas de topo semitabular, e de interflúvios

tabulares, com drenagem bem definida. O Planalto da Bacia Sedimentar do Amazonas
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corresponde ao relevo desenvolvido sobre as rochas areníticas. Apresenta superfícies

tabulares de diferentes estágios de dissecação. Em alguns locais o relevo é amorreado.

São áreas com tendência a formar solos arenosos muito susceptíveis aos processos

erosivos (Nava et ai, 1998).

5.5 - Solos

Os principais solos na região de Presidente Figueiredo são os Latossolos

Amarelos (LA); Podzólicos Vermelho-Amarelo (PVA) e Podzólicos Hidromórficos (PH)

(SMMA, 2000). De acordo com o Sistema de Classifícação de Solos da Embrapa (1999),

os solos PVA e PH foram classifícados como Argissolos e Espodossolos,

respectivamente.

Nos solos da região de Presidente Figueiredo, duas unidades de solos

destacam-se: os Podzólicos Vermelho Amarelo Álico e/ou Distrófíco (atualmente

classifícados como Alissolos; Embrapa, 1999) e os Latossolos Vermelho Amarelo Álico

e/ou Distrófíco. Na região também ocorrem Areias Quartzosas, Concrecionários, Laterita

Hidromórfíca, Latossolo Amarelo, Aluviais e Podzóis Hidromórfícos (Nava et al, 1998).

Segundo a Classifícação de Solos da Embrapa (1999), as Areias Quartzosas foram

classificadas como Neossolos, a Laterita Hidromórfíca como Plintossolos e os Aluviais e

os Podzóis Hidromórfícos como Neossolos e Espodossolos, respectivamente.

Os solos do plantio florestal, na Fazenda Santa Claudia, foram classifícados

como Latossolos Amarelos (Lopes, 2003).

5.6 - Vegetação

No município de Presidente Figueiredo, predomina uma densa cobertura

vegetal, onde destaca-se o sistema de Floresta Tropical Densa, subdividido em dois

ecossistemas distintos: o da Floresta de Baixas Altitudes e o da Floresta Submontana.

Esta classificação segue a proposta do Projeto Radambrasil (1978) e está fundamentada

em critérios fisionômicos e de estrutura da vegetação, combinados com características

fisiográficas, geomorfológicas e ecológicas da região. A Floresta Densa apresenta dois

tipos de cobertura florestal, uma cobertura florestal com dossel uniforme e a outra, com
espécies emergentes. Ambas caracterizam-se por apresentar grande quantidade de
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biomassa, poucas epífitas e presença reduzida de cipós e lianas. As Florestas de Baixas

Altitudes são encontradas nas porções centro-sul do município, ocupando terraços do

Quartenário e os platôs do Terciário. As Florestas Submontana são identificadas

predominantemente nas regiões-setentrionais do município, em terrenos de idade

paleozòica e pré-cambriana. Nas margens dos rios, lagos e igarapés ocorre normalmente

a Mata de Igapò, que sofre inundações periódicas na estação chuvosa. A Floresta Aberta

aparece, principalmente, associada à Floresta Densa, sobre terraços aluvionares, e tem

como características: a existência de copas pouco interligadas e a presença de palmeiras.

As Campinas, de vegetação baixa e aberta, encontram-se isoladas dentro da mata fluvial

em áreas de espodossolos; possuem estrutura florística muito especializada e adaptada a

solos de baixa fertilidade, ácidos e com eficiente drenagem. As Campinas estão sempre

circundadas por Campinaranas, que são formações de porte abustivo a arbóreo, num

gradiente concêntrico, de limites bastante definidos com a Floresta Densa ou Aberta;

geralmente, possuem árvores de diâmetro basal pequeno e dossel bastante uniforme

(Eletronorte/IBAMA, 1996).

Dentre as espécies encontradas nos levantamentos florísticos realizados na

região de Presidente Figueiredo, podem ser citadas: cardeiro (Scleronema micranthum

(Ducke) Ducke, quariuba {Qualea sp\ matamatá {Escheweilera sp), pau-d'-arco

{Tabebuia sp), cumaru verdadeiro (Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.), envira preta

{Guatteria sp), entre outras (SMMA, 2000).

5.7 - Histórico de uso da área de estudo

A área de plantio foi recoberta por floresta primária até 1983, quando foi feita

a derrubada manual (motoserra). No ano seguinte foi estabelecida uma pastagem, com

quicuio da Amazônia (Brachiaria humidicula (Rendle) Schweickerdt), de

aproximadamente 80 ha, pastejada por cerca de 120 bovinos por 8 anos (com.pes. C.

Cabral, 2000).

No início de 1993 foi plantado guaraná adensado (espaçamento: 3x3 m), em

cerca de 40 ha. Em 1995 as plantas de guaraná estavam morrendo, devido à competição

com o quicuio da Amazônia, a compactação do solo e o acumulo de água nas covas,

também foi observado o apodrecimento das raízes. A área do plantio foi então

abandonada e a vegetação secundária (capoeira: na área mais alta dominava a
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vassourinha {Scoparia dulcis) com aproximadamente 1 m de altura, e na mais baixa, o

lacre {Vismia sp) com cerca de 3 m de altura) invadiu a área (com.pes. C. Cabral, 2000).

Em 1997 a área foi roçada com foice e facão, e em out/nov de 1997 foi

queimada a parte mais baixa, dominada pelo lacre. Em seguida a área foi abandonada até

janeiro de 2000.

5.8 - Formação dos plantios

De 13.01 a 25.02.2000, a área foi preparada para o plantio florestal,

utilizando-se um trator de esteira (D6) com lâmina, para retirar a vegetação secundária e

amontoá-la em leiras. A partir de 10.02.00 foi feita a aração (com arado de 4 discos,

profundidade 20-25 cm) e gradagem (8 discos lisos e 8 discos dentados, profundidade

10-15 cm) em metade da área do experimento. As mudas vieram em sacos plásticos

(volume: 1000 cm^) do viveiro da Estação Experimental de Silvicultura Tropical (EEST;

com. pes. A. Barbosa, 2003).

Em março de 2000, foram feitos os plantios com as seguintes espécies

nativas: pau-de-balsa (Ochroma pyramidale Cav. ex Lamb. Urb ), cumaru verdadeiro

{Dipteryx odorata (Aubl.) Willd ), cajuí {Anacardium spruceamm Benth. ex Engl.),

pau-rosa {Aniba rosaeodora Ducke), mogno (Swietenia macrophylla King.) e cedro

{Cedrela odorata L.).

Logo após o plantio, ocorreu herbivoria das mudas por caprinos da fazenda

que destruíram as mudas de pau-de-balsa, cumaru verdadeiro e cajui. As outras espécies

(pau-rosa, mogno e cedro) foram forrageadas em seguida.

A metade da área foi arada e gradeada para um novo plantio, em fevereiro de

2001. Foram utilizadas as seguintes espécies: pau-de-balsa {Ochroma pyramidale Cav.

ex Lamb. Urb.), cumaru verdadeiro {Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.), mogno {Swietenia

macrophylla King ), andiroba {Carapa guianensis Aubl ), jatobá {Hymenaea courbaril

L.) e cedro {Cedrela odorata L.) (Figura 2).

A área dos plantios foi preparada a partir de janeiro de 2001, perfazendo um

total de 12 hectares. Metade dessa área foi arada (trator com arado de quatro discos,

profundidade de 20-25 cm), e gradeada (grade de 8 discos lisos e 8 discos dentados,
profundidade de 10-15 cm). Em abril de 2001, foram feitos os plantios, no espaçamento
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3x3 m. As covas foram abertas com perfurador de solo acoplado ao trator agrícola, nas

dimensões de 20 cm de diâmetro por 30 cm de profundidade (Barbosa et al, 2002).

As mudas utilizadas para o plantio foram provenientes do Viveiro

Experimental da EEST. As sementes de pau-de-balsa foram coletadas no plantio de
recuperação de áreas degradadas, da Serraria Teixeira, Presidente Figueiredo/AM e, as
sementes de andiroba, na EEST.

As mudas de pau-de-balsa foram plantadas, com idade aproximada de 2 a 3

meses e aproximadamente 60 cm de altura e as de andiroba com 6 meses e

aproximadamente 30 cm de altura.

Na ocasião do plantio foi feita adubação mineral com 150 g/cova de Fosmag

(4-16-8) e 50 g de calcário dolomítico, na proporção 3:1 (Barbosa et al., 2002). Na
parcela mista, o pau-de-balsa foi usado como espécie pioneira e consorciado com a
espécie intermediária andiroba numa área de 1944 m^. As árvores foram plantadas na
direção N - S, em 4 parcelas, de 5 linhas cada uma, separados por uma linha de pau-de-
balsa como bordadura. Em cada linha foram plantadas 25 arvores, alternando o pau-de-

balsa com andiroba, perfazendo um total de 125 árvores por parcela.
No plantio puro de andiroba numa área de 2592 m^, as árvores foram

plantadas na direção N — S, em 3 parcelas de 5 linhas. Em cada linha foram plantadas 25
árvores, perfazendo um total de 125 árvores por parcela.

As áreas estudadas foram as dos plantios de pau-de-balsa consorciado com

andiroba e do plantio homogêneo de andiroba, na área arada e gradeada (Figura 2,3).

5.9 - Descrição das espécies estudadas

- Pau-de balsa

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lamb.) Urb., família Bombacaceae, é
comumente conhecida como balsa, pau-de-jangada, pau-de-balsa, pata-de-lebre, topa

(Lorenzi, 1992).

Pau-de-balsa é uma espécie pioneira neotropical, com ampla distribuição,

ocorrendo desde a região sul do México até Bolívia e Peru. Também aparece nas

Antilhas e no arquipélago das índias Ocidentais. (Whitmore & Wooi-Khoon, 1983;
Lamprecht, 1990). Na região amazônica ocorre, principalmente, na parte ocidental
(Lorenzi, 1992). Atualmente é cultivada em alguns países asiáticos (índia e Malásia) e
aíncanos (Zimbabwe, Camarões, Áínca oriental, etc.) (Lamprecht, 1990).
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Plantios sobre área não arada e não gradeada

Pau-de-balM

Icedro
Pau-de-balsa

mm I I I l i I M iii

;5!>íS!íf^S.-í

Plantio Experimental de Espécies Nativas
Local: Fazenda Santa Cláudia (P. Figueiredo)
Área total: 12 ha
Espaçamento: 3 x 3 m
Coveamento: 20 x 30 cm

Data do plantio: 04/2001
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Figura 2 - Croqui do plantio florestal na Fazenda Santa Claudia, (BR-174, km 109,
Presidente Figueiredo/AM). Metodologia e plantio: Barbosa (2001).
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Figura 3 - Croqui da área de estudo na Fazenda Santa Claudia, BR-174, km 109,
Presidente Figueiredo/AM. Área com aração e gradagem. Data:04/2001.

A - Plantio homogêneo de andiroba. A andiroba A andiroba dondnante A andiroba co-
dominante e A andiroba dominada.
B - Plantio misto com as espécies pau-de-balsa e andiroba. pau-de-balsa A andiroba.
Encosta inferior; ♦ pau-de-balsa dominante ♦ pau-de-balsa dominada.
Encosta superior. ♦ pau-de-balsa dominante ♦ pau-de-balsa dominada.
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Segundo Lamprecht (1990), Ochroma pyramidale necessita, geralmente, de

uma precipitação pluviométrica média anual em volta de 1500 a 3000 mm e uma

temperatura entre 22 ° e 27 °C. É uma espécie muito exigente em relação às condições de
drenagem do solo, só atingindo o crescimento ideal em solos sem águas estagnadas,

profundos e bem arejados.

O crescimento rápido das plântulas de pau-de-balsa faz com que esta espécie

tenha grande potencial de uso em projetos de reflorestamento, sobre áreas manejadas.

Isso porque quando o pau-de-balsa é plantada em consórcio, com espécies que

apresentam crescimento lento, estágio sucessional tardio, essa pioneira fornece

sombreamento para as plântulas dessas espécies com crescimento lento e, além disso,

melhora a fertilidade do solo, através da ciclagem de nutrientes (Butterfield, 1996,

Marenco et ai., 2001).

A madeira apresenta densidade muito baixa (densidade entre 0,07 a 0,15

g/cm^), chegando, no entanto, a atingir o triplo deste valor em árvores de mais idade. E
empregada na construção de barcos e jangadas, confecção de bóias salva-vidas, caixas

leves. A pluma que envolve a semente é empregada no enchimento de colchões e
travesseiros (Lamprecht, 1990; Francis, 1991; Lorenzi, 1992).

O pau-de-balsa fhitifica pela primeira vez com três a cinco anos (Lamprecht,

1990). A floração ocorre durante os meses de maio a agosto e os frutos amadurecem nos

meses de setembro a outubro. A produção de mudas e feita através da germinação de

suas sementes, sem nenhum tratamento (Lorenzi, 1992). Não existe reprodução

vegetativa para esta espécie (Whitmore & Wooi-Khoon, 1983).

- Andiroba

A espécie Carcpa guianensis Aubl. pertence à família Meliaceae, sendo

comumente conhecida como andiroba, andiroba branca, angirova, jandirova, entre outros.

Constitui uma árvore de grande porte, atingindo 30m em altura, com fiiste cilíndrico, reto

e sapopemas na base. Apresenta casca grossa, amarga e desprende-se facilmente em
grandes placas. A copa possui tamanho médio e bastante ramosa. Espécie de grande valor
pela abundância e teor oleaginoso das sementes e largo uso da madeira (Loureiro et al.,
1979).
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A fenologia reprodutiva dessa espécie é bianual, sendo que a floração tem

inicio em janeiro e termina no final de fevereiro. A frutificação ocorre no início do mês

de fevereiro, findando em tomo do mês de março (Barbosa et oi., 2001). O fruto,

geralmente, possui em tomo de 8 a 16 sementes, angulosas, ferrugineas, das quais extrai-

se um óleo espesso, de cor amarelo-claro, liquido e transparente; sendo excelente para

saboaria e iluminação. Também é empregado na medicina indígena, associado ao

"umcu", como preventivo às picadas de insetos e à penetração do bicho de pé . Esse

óleo é composto por substâncias como oleina, palmitina e menores proporções de

glicerina. (Loureiro et ai., 1979).

A distribuição geográfica da andiroba é bem ampla nos Neotrópicos e na

África Tropical. Nos Neotrópicos, ocorre no Sul da América Central, Colômbia,

Venezuela, Suriname, Guiana Francesa, Brasil, Pem, Paraguai e Ilhas do Caribe. No

Brasil, ocorre em toda bacia amazônica, preferencialmente nas várzeas e áreas alagáveis

ao longo dos igapós, fr-eqüentemente associadas com ucuúba {Virola surinamensis) e
seringueira (JHÍevea brasiliensis) (Cavalcante et al., 1986). Ocorre com menor fr'eqüência

nas vertentes das colunas, em solos bem drenados. Muito cultivada em terra firme, onde

atinge menor porte (Loureiro et al., 1979).

A madeira apresenta densidade de 0,70 a 0,75 g/cm^, sendo considerada
moderadamente pesada. É fácil de trabalhar, permitindo bom acabamento e é muito

procurada no mercado interno, para fabricação de móveis, caixotaria fina, construção

civil (vigas, caibros, ripas, etc.), compensados, acabamento interno de barcos e navios e
outros usos (Souza, 1997).

5.10 - Coleta de dados biométricos dos plantios de pau-de-balsa e andiroba

Nas áreas dos plantios de pau-de-balsa e andiroba foram realizadas coletas

dos dados biométricos nas estações chuvosa (Fevereiro 2003) e seca (Outubro 2003).

Foram tomadas medidas da altura e diâmetro em cada uma das estações. Na primeira

coleta, para o plantio de pau-de-balsa consorciado com andiroba, as mensurações foram

nas árvores de dez linhas do plantio (n = 159). Para o plantio de andiroba foram tomadas

medidas em todas as árvores do plantio (n = 225; Figura 3). Para a segunda coleta, os

dados biométricos foram tomados somente nas árvores selecionadas na primeira coleta.

A altura foi determinada com vara telescópica hipsométrica, enquanto que o diâmetro foi
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medido a altura do peito (DAP), com fita métrica. Para as árvores menores que 1,30 m de

altura, o diâmetro foi medido a altura do coleto (DAC), também com fita métrica. Para o

plantio de pau-de-balsa consorciado com andiroba, foram determinadas as classes de

altura dominante e dominada. Para o plantio de andiroba foram determinadas as classes

dominante, co-dominante e dominada.

A altura dominante adotada neste trabalho, foi baseada no conceito de Spurr

(1952 a/?Mí/Matricardi, 1989) onde é determinada a partir da média aritmética das alturas

das 100 árvores de maior DAP por hectare em um plantio florestal. De acordo com esse

princípio, para cada encosta do plantio de pau-de-balsa consorciado com andiroba, foram

selecionadas 10 árvores dominantes com alturas médias iguais a 5,86 m para a encosta

inferior e 3,33 m para a encosta superior. Também para cada encosta, foram selecionadas

árvores com alturas dominadas, sendo 7 na encosta inferior (hmédia = 1,92 m) e 6 na

encosta superior (h^édia = 1,49 m). Para o plantio de andiroba foram selecionadas 10

árvores dominantes (hmédia = 1,76 m), 06 árvores co-dominantes (hmédia = 0,98 m) e 09

árvores dominadas (hmédia = 0,76 m).

O desnível topográfico e a inclinação do terreno na área do plantio de pau-de-

balsa consorciado com andiroba foram mensurados com o auxilio de um nivelador

automático - Auto Levei AT-G7 Topcon (Figura 4).

Encosta supeiior

At=4,56 m

d,=72 m

AAA»AA A A A A • à •A^A
A*A A A A A A A*A A A

A  A A A*A A A A*A A A
A  A A«A*A A A A A«A*

A  A*A«A A A A A A A A*
• • •

A»A*A A A A A A A A*
A A A A A A A A A A A*

A*A A*A A A A A A A A A

Encosta inferior

1* linha do plantío

10* linha do plantio

Figura 4 - Desnível topográfico entre as partes alta e baixa, com uma inclinação de 4°, na
área do plantio de pau-de-balsa consorciado com andiroba. Fazenda Santa Claudia,
Presidente Figueiredo/AM. Espaçamento: 3x3 m pau-de-balsa A andiroba.
Encosta inferior: • pau-de-balsa dominante • pau-de-balsa dominada.
Encosta superior: * pau-de-balsa dominante • pau-de-balsa dominada.
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5.11 - Análises físicas dos solos do plantio de pau-de-balsa

5.11.1 - Coleta das amostras de solo

As análises físicas foram determinadas em solos amostrados na área do

plantio de pau-de-balsa consorciado com andiroba. Foram coletadas amostras nas

encostas inferior e superior da área, em meados da estação seca (Agosto/2003). As

amostras foram retiradas nas profundidades de 0-10, 10-20 e 20-40 cm, com cinco

repetições, em cilindros de Uhland com volume de 100 cm^, envolvidos com filme de
PVC. As amostras foram transportadas para o Laboratório de Física do Solo da Embrapa-

AM, onde foram determinados; densidade aparente, porosidade total, curva de retenção

de umidade do solo (CRUS) e umidade volumétrica.

Para as análises químicas e granulométncas foram retiradas

aproximadamente um quilo de solo de cada profundidade. Os solos amostrados foram
secos ao ar, destorroados e passados em peneira com malha de 2 mm de abertura. Foram

determinados os conteúdos de areia grossa, areia fina, silte, argila total e dispersa em

ágil a e calculado o índice de floculação (IF). As análises químicas que foram

determinadas encontram-se descritas no item 5.12.

As análises físicas foram realizadas no Laboratório de Solos e Plantas da

EMBRAPA - Amazônia Ocidental e as análises químicas no Laboratório Temático de

Solos e Plantas do INPA.

5.11.2 - Granulometria

Para as análises granulométricas e argila dispersa em água foram realizadas

duas repetições por profundidade. As fi'ações areia foram separadas por tamisamento, a

fí'ação argila determinada pelo método da pipeta e o silte por diferença. Detalhes são

descritos em Gee & Bauder (1986) e Embrapa (1997). Com os valores da argila natural

foi calculado o índice de floculação (Embrapa, 1997):

IF= 100*((a-b)/a)

IF = índice de floculação

a = argila total determinada com NaOH

b = argila dispersa em água
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5.11.3 - Densidade aparente (p)

A densidade aparente foi determinada pelo método descrito em Blake &

Hartge (1986), "método do anel volumétrico" e calculada pela fórmula:

p = Ms/V

p - densidade aparente (g cm" )

Ms = massa (g) das partículas sólidas secas a 105 ®C

V = volume (cm^) do cilindro

5.11.4 - Porosidade total (St)

A porosidade total (St) foi calculada pela fórmula de Danielson & Sutherland

(1986) e Carter & Bali (1993):

St(%)=(l-Pp/Ps)*100]

pp = densidade de partículas do solo

ps = densidade do solo

Trabalhos prévios realizados na mesma região e no mesmo tipo de solo

determinaram para a densidade das partículas valores de 2,52 Mg m (camadas
superficiais) e 2,60 Mg m"^ (camadas sub-superficiais) (Teixeira, 2001). Assim, optou-se

-3
por assumir o valor de 2,60 Mg m .

O volume total de poros determinado (VTPdet) foi calculado pela fórmula

(Embrapa, 1997):

(VTPdet) = 100*(a-b/c)

a = peso (g) da amostra após a saturação

b = peso (g) da amostra seca a 105 ®C

c = volume (cm^) do cilindro

5.11.5 - Curva de retenção de umidade do solo (CRUS)

As amostras coletadas em cilindros foram colocadas em uma fôrma com agua

até dois terços da altura do anel para saturar. Após a saturação e pesagem das amostras,
estas foram submetidas a aplicação de sucções equivalentes às alturas de coluna d'água

de 10,0, 31,6 e 63,1 cm pelo método da mesa de tensão (Klute; 1986; Topp et a/., 1993),
33
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com as pressões de 1,0, 1,5 e 1,8 pF, respectivamente. Depois da última tensão, as

amostras foram transferidas para panela de pressão com uma tensão de 100 cm (pF —

2,0). Entre uma tensão e outra as amostras foram pesadas e após a última tensão
colocadas em estufa por 48 horas, a 105 °C, para obtenção da massa de solo seco.

Para determinar a água retirada em cada pressão utilizou-se o cálculo:

Água (cm) = a - b

a = peso do solo a cada tensão

b = peso do solo seco a 105 ®C, ambos descontados do peso do cilindro, da

liga e do tecido, utilizados para evitar a perda do solo.

O tamanho do raio dos poros foi determinado por meio da equação de Kelvin

(Teixeira, 2001):

d = 4 g COS a (p g h)'^

d = é o diâmetro em pm do maior poro que se mantém cheio de água após

uma tensão h (m de água) a ser aplicada ao solo

h = tensão aplicada (m de água)

y= tensão superficial da água (72,75 mJ m ̂ a 20 ®C)

a = ângulo de contato da água com a parede: este valor é considerado O

sendo portanto o seu cos = 1

p= densidade da água (0,998 Mg m ̂ a 20 °C)
g = aceleração da gravidade (9,8 ms")

Empregando-se as tensões utilizadas no método da mesa de tensão na

equação de Kelvin obtém-se o tamanho do raio dos poros (Tabela 2).

Tabela 2 - Tamanho do raio dos poros do solo de acordo com a equação de Kelvin,
empregando as tensões utilizadas na mesa de tensão. O raio dos poros expresso em várias
unidades.
Tensões Unidades

logcm À Água Bar Mpa Kpa d r r(inm) r(cin)
^  água ® ^ ' (m)
O  0,0 O O O O O * * * ♦

pF=l,0 1,0 10,00 0,1000 0,0098 0,0010 0,9804 297,534 148,7669 0,1488 0,0150
pF=l'5 1,5 31,63 0,3163 0,0310 0,0031 3,1010 94,067 47,0335 0,0470 0,0047
pF= 18 1,8 63,00 0,6300 0,0618 0,0062 6,1765 47,228 23,6138 0,0236 0,0024
pP = 2,'o 2^0 10(1,00 ijoOOO 0,0980 0,0098 9,8039 29,753 14,8767 0,0149 0,0015
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A microporosidade foi obtida pela equaçao abaixo (Kiehl, 1979, Embrapa,

1997):

Microporosidade = (a - b) / c

a = peso (g) da amostra após ser submetida a uma tensão de 60 cm de coluna

de água.

b = peso (g) da amostra seca a 105 °C

c = volume (cm^) do cilindro

A macroporosidade foi determinada pela diferença entre a porosidade total e

a microporosidade.

5.11.6 - Umidade volumétrica (0)

A umidade volumétrica do solo (0) foi avaliada pelo método direto

gravimétrico (Gardner, 1986) e pelo método indireto por meio da técnica da
Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR) (Topp, 1993; Teixeira, 2001; 2003).

5.11.6.1 - Método gravimétrico

Para determinação da umidade gravimetnca (0Grav) foram coletadas amostras

de solo mensalmente de Abril a Outubro, nas estações chuvosa e seca. As amostras foram

coletadas entre as oito linhas dos plantios de pau-de-balsa consorciado com andiroba

(encosta inferior) e pau-de-balsa consorciado com mogno (área de platô) (Figura 2). Na
encosta inferior, as coletas foram feitas no inicio da área entre O e 6 m, enquanto que na

área de platô, as coletas foram a uma distância de 40 m da encosta inferior. Com o
auxílio de um trado "holandês", foram coletadas aleatoriamente amostras nas

profundidades: 0-10, 10-20 e 20-40 cm, com 8 repetições por área. As três primeiras
coletas foram realizadas com sacos plásticos e as outras coletas em cilindros (amostras

deformáveis). A mudança na coleta foi para facilitar o processamento das amostras no
laboratório. Determinaram-se as massas fresca e seca. A massa seca foi obtida após o

peso constante, a 105 X. No final, os dados de umidade gravimétrica foram convertidos
em umidade volumétrica.
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Para o cálculo percentual do teor de umidade das amostras de solo foi

utilizada a fórmula padrão, descrita em Forsythe (1980); Gardner (1986); Topp (1993);

Embrapa (1997):

%eGm=100*(pf-ps/ps)

% 0Gra = umidade gravimétrica

pf = peso da amostra fresca (g)

ps = peso da amostra seca (g) a 105 ®C

Esses dados foram convertidos em volume pela equação (Topp, 1993;

Embrapa, 1997):

e = eGra*d

Oora = umidade gravimétrica

d = densidade do solo ( g cm")

5.11.6.2 - Método TDR

Nas áreas das encostas inferior e superior, de um plantio de pau-de-balsa

consorciado com andiroba, foram realizadas cinco leituras com o TDR (Técnica da

Reflectometria no Domínio do Tempo) a cada profundidade de 0-10, 10-20 e 20-40 cm.

As leituras com TDR foram determinadas antes das coletas das amostras com cilindros,

com um aparelho Easy Test® (Polonia) com hastes de 10 cm de comprimento.

Com os valores do número dielétrico (s) obtidos com TDR foi estimada, por

meio da equação de calibração (Teixeira, 2001), a umidade volumétrica do solo pela
técnica do TDR:

0TDR = 4,6367 * 10"^ + 2,0444 * 10"^ 8 - 1,6852 * 10

A umidade volumétrica do solo obtida pela técnica do TDR foi comparada

com a umidade volumétrica coletada pelos cilindros.

5.11.6.3 - Precipitação atmosférica

A cada coleta dos solos para determinar a umidade gravimétrica, também

foram coletados os valores de precipitação atmosférica. O pluviômetro do tipo Ville de

Paris" em aço inoxidável instalado a 1,5 m do solo, no centro de um cercado de 3,0 x 3,0
m construído em madeira de lei e arame galvanizado, situados em área plana e sem
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vegetação próxima, foi instalado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
CPRM-Manaus, há cerca de 2 km da área do plantio. As leituras foram realizadas

diariamente pela manhã, com o auxílio de uma proveta de 10 nrni. Para efeito de
comparação com os valores de umidade gravimétnca, foram analisados os dados da
precipitação dos três dias antecedentes às coletas dos solos.

5.12 - Análises químicas dos solos dos plantios de pau-de-balsa e andiroba

Foram determinados os seguintes fatores químicos do solo:

PHhzo e pHkq por potenciometria, após diluição na proporção 1:2,5
(Embrapa, 1999).

Os teores dos macronutrientes: C, N, P, IC, Ca e Mg, e dos micronutrientes:

Mn, Fe e Zn, foram determinados pelos métodos:

Ctot e Ntot: determinados pela combustão a seco seguida de cromatografia
gasosa no NC analyser Elementar (Alemanha), da Embrapa.

Pdfap., Kdisp., Mn, Fe e Zn: foram extraídos pela solução Mehlich 1 (duplo
ácido: HCl 0,05 mol V' + H2SO4 0,0125 mol L"') (Silva & Raij, 1999; Embrapa, 1999).
A leitura do P foi realizada no espectrofotômetro UV-VIS-120-01. Os demais elementos

foram lidos no espectrofotômetro de absorção atômica, com chama ar-acetileno.
e Al^: a extração foi realizada com solução de KCl 1 mol L

(Embrapa, 1999; Raij et ai, 2001). A determinação de Ca^"^ e Mg^"^ foi efetuada no
espectrofotômetro de absorção atômica, com chama ar-acetileno. O alumínio trocável
(Al^^) foi determinado pelo método de titulação com NaOH na presença de azul-de-
bromotimol como indicador (Embrapa, 1999).

Matéria orgânica: estimada a partir do teor de carbono, multiplicando-se o
valor do carbono por 1,72 (Embrapa, 1999).

Relação C:N: determinada a partir da relação dos teores de C e N.
Capacidade de troca catiônica efetiva (CTCe): determinada a partir da

soma de bases (SB) e alumínio trocável (Embrapa, 1999).
Soma de bases (SB): determinada a partir da soma dos cátions trocáveis

(Ca^"^ + Mg^"^ + K; Embrapa, 1999).
Percentagem de saturação de bases (%V): foi determinada pelo cálculo

(Embrapa, 1999):
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V% = 100 * SB / T, onde T = SB + (H+Al)

Percentagem de saturação por alumínio (%m): foi calculada por meio da

fórmula (Embrapa, 1999): %m = Al^^ /1 * 100

Para 110 amostras de solo foram pesadas alíquotas entre 10 e 12 mg de solo,

sendo a metade do valor indicado para as análises realizadas no CN-Analyser. Porém,

dessas amostras com peso inferior ao ideal, foram novamente pesadas 9 amostras de solo

com o peso entre 25 a 28 mg (considerado ideal) para verificar se ocorria grandes

diferenças com os valores das amostras com peso inferior. No entanto, houve uma

diferença de 1% em relação ao valor das amostras com peso ideal, mantendo-se portanto,

as análises dessas amostras realizadas com esta pesagem.

Para as amostras de solo coletadas nos perfis para caracterização física da

área do plantio de pau-de-balsa consorciado com andiroba, também foram realizadas

estas mesmas análises químicas.

As análises químicas para carbono e nitrogênio foram realizadas no

Laboratório de Física do Solo da Embrapa-AM, enquanto que as outras análises de solo,

foram realizadas no Laboratório Temático de Solos e Plantas, do INPA.

5.12.1 - Coletas dos solos dos plantios de pau-de-balsa e andiroba

As coletas de amostras de solo foram realizadas aleatoriamente, ao redor das

33 árvores de pau-de-balsa e das 25 arvores de andiroba, que foram selecionadas para a

coleta de folhas. As coletas foram realizadas em meados da estação chuvosa

(Fevereiro/2002) e final da estação seca (Outubro/2002).

Com o auxílio de um trado **holandês" foram coletadas amostras compostas

(três amostras simples), nas profundidades: 0-10; 10-20 e 20-40 cm. Para o plantio pau-
de-balsa consorciado com andiroba, as sub-amostras foram coletadas a uma distância de

1,0 m do caule, enquanto que para o plantio de andiroba, as coletas foram a 30 cm de

distância do caule, devido a diferença de altura das árvores dos plantios.

As amostras foram homogeneizadas em baldes plásticos e uma porção

representativa dos solos foi colocada em sacos de tecido, identificados e transportados

para o laboratório. Essas amostras foram secas ao ar, destorroadas e passadas em peneira
com malha de 2 mm de abertura.
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5.13 - Análises químicas foliares das plantas de pau-de-balsa e andiroba

Os teores foliares dos macronutrientes: C, N, P, K, Ca e Mg e dos

micronutrientes: Mn, Fe, Cu, Zn e Na foram analisados por meio dos seguintes métodos:

C e N: determinados pela combustão a seco seguida de cromatografia gasosa

no NC - Analyser;

P: pelo método molibdato de amônio. A leitura do P foi realizada no

espectrofotômetro UV-VIS-120-01;

K, Ca, Mg, Mn, Fe, Zn, Cu e Na: Obtenção do extrato por via úmida

(solução digestora nitroperclórica: HNO3 e HCIO4 concentrados, na relação 2:1)

(Malavolta et aL, 1997). Os teores foram determinados por espectrofotometria de

absorção com chama ar-acetileno, enquanto o Na foi determinado por fotometria de

chama de emissão.

As análises foliares foram feitas em triplicatas e realizadas no Laboratório de

Solos e Plantas da EMBRAPA - Amazônia Ocidental.

5.13.1 - Coletas foliares nos plantios

Para a coleta de amostras foliares foram selecionadas e identificadas 33

árvores de pau-de-balsa, no plantio misto, e 25 arvores de andiroba, no plantio

homogêneo. Dessas 33 árvores de pau-de-balsa, 17 foram na encosta inferior, sendo 10

árvores dominantes (as maiores alturas) e 7 arvores dominadas (as menores alturas). As

outras 16 árvores foram na encosta superior, sendo 10 árvores dominantes e 6 árvores

dominadas (Figura 3).

Para o plantio de andiroba, as 25 árvores amostradas corresponderam a 10

árvores dominantes, a 6 árvores co-dominantes (alturas medianas) e a 9 árvores

dominadas. As coletas foram realizadas em meados da estação chuvosa (Fevereiro/2002)

e final da estação seca (Outubro/2002).

Em cada área amostrada foram coletadas as folhas recém-adultas do

lançamento mais novo, no terço superior da copa (Reuter et aL, 1997, Carmo et aL, 1998,

Boaretto et aL, 1999). Segundo Boaretto et aL (1999), todas as folhas recém-maduras,

que não estejam danificadas por insetos ou perfuradas, podem ser coletadas; entretanto,
as folhas em desenvolvimento do ápice dos ramos não devem ser incluídas na amostra.
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Optou-se pelas folhas recém-maduras porque são os órgãos que melhor

representam o estado nutricional da planta, uma vez que são o centro dos processos
metabòlicos e refletem bem a composição e as mudanças na nutrição. Este procedimento

é recomendado para algumas especies florestais, como por exemplo, Kucalyptus, Pinus, e
algumas espécies agroflorestais como seringueira e pupunha (Carmo et ai. 1998,
Boaretto e/a/., 1999).

As folhas das árvores amostradas foram coletadas com o auxílio de um podão

e tesoura de poda. Foram acondicionadas em sacos de papel identificados e levadas ao
Laboratório Temático de Solos e Plantas, do INPA. Em seguida, foram colocadas para

secar em estufa com ventilação forçada, com temperatura controlada entre 60-65 ®C, por

um período de 72 horas (Anderson & Ingran, 1989; Carmo et al 1998; Miyazawa et
al., 1999). Após a secagem, as folhas foram moídas em moinho de faca e armazenadas em
jfrascos de polietileno.

5.14 - Avaliação estatística dos dados

Os dados das análises físicas dos solos foram analisados por meio da análise

estatística descritiva.

Nos plantios de pau-de-balsa consorciado com andiroba e andiroba, os dados
foram analisados por meio da análise estatística univariada pela ANO VA, para cada uma
das variáveis envolvidas no experimento. As médias foram comparadas pelo teste de

Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

No plantio de pau-de-balsa consorciado com andiroba, o delineamento

experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x2 (posição topográfica
X classes de altura das árvores). A posição topográfica relacionou-se às partes mais
baixas do relevo (O a 1,5 m de altura do terreno) e as posições mais altas do relevo (4,5

m). As classes de altura corresponderam as árvores dominantes e as árvores dominadas,
das encostas inferior e superior. O número de repetições para os tratamentos foram, ti -

20 árvores e t2 = 13 árvores.

No plantio de andiroba foi utilizado um delineamento inteiramente ao acaso,

onde os tratamentos foram as classes de altura das árvores, sendo ti — as árvores
dominantes (10 repetições); t2 = as árvores co-dominantes (6 repetições) e ts — as árvores

dominadas (9 repetições).
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As variáveis foram:

• Biométricas (altura total e D AP)

• Nutrientes foliares (macro e micronutrientes)

• Nutrientes do solo (macro e micronutrientes)

As análises estatísticas foram executadas usando o programa SAS 6.12 e

Estat 2.0.

6 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 - Propriedades físicas dos solos dos plantios

6.1.2 - Granulometria

Na encosta inferior, os teores de areia grossa praticamente não se alteraram

entre as profundidades de 10-20 cm e 20-40 cm, enquanto que, os teores de areia fina

diminuíram com o aumento da profundidade e os teores de silte e argila dispersa em água

aumentaram na profundidade de 10-20 cm. No entanto, os teores de argila e índice de

floculação (630,50 g kg'^ e 47,78%, respectivamente) diminuíram na profundidade de 10-

20 cm (Tabela 3).

Tabela 3 - Distribuição do tamanho das partículas do solo e índice de floculação para as
encostas superior e inferior na área de um plantio de pau-de-balsa consorciado com
andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: 28 meses.

Encosta Profnndidadc Areia grossa Areia fina Silte Argila ADA
2,00-0,200 0,200-0,05 0,05-0,002 < 0,002 < 0,002

cm mm —~

O -10 86,36

Inferior 10 - 20 79,75
20 - 40 79,89

O -10 82,53

Superior 10-20 63,57
20-40 ^,48

gkg %

44,43 214,72 654,50 308,00 52,94

41,98 247,78 630,50 329,25 47,78

33,50 211,62 675,00 14,75 97,82

46,12 238,61 632,75 250,50 60,40

39,56 220,38 676,50 16,50 97,56

36,41 179,37 727,75 4,00 99,45

IF - índice de floculação; ADA - Argila dispersa em água

A média dos teores de areia grossa, determinada nas três profundidades na

encosta inferior foi de 82 g kg"^ e na encosta superior de 67,53 g kg■^ Os resultados dos
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teores de argila foram maiores que 60% e, que de acordo com o Sistema Brasileiro de

Classificação de Solos (Embrapa, 1999), os solos dos plantios estudados são enquadrados

na classe textural muito ar^losa.

Valores maiores para os teores de argila dispersa em água, com menor grau

de floculação foram encontrados nas camadas mais superficiais do solo (IFes = 60,40% e

IFei = 52,94%) e na camada de 10-20 cm (EF = 47,78%), da encosta inferior (Tabela 3).

Geralmente as camadas mais superficiais do solo apresentam menores índices de

fioculação, com tendência a aumentar com a profundidade, como verificado neste estudo

e em outros (Leite & Medina, 1984; Teixeira et al., 1996; Teixeira, 2001; 2003).

O aumento do teor de argila dispersa em água e a respectiva redução do

índice de floculação na encosta inferior indicam que pode haver uma eluviação da argila

da camada de 0-10 cm para a de 10-20 cm. Possivelmente o menor grau de floculação

das argilas, nas camadas mais superficiais da encosta inferior, esteja relacionado com os
menores teores de matéria orgânica e alumínio (Tabela 24).

Alterações na superfície das partículas do solo refletem uma diminuição das

forças de atração entre os colóides, facilitando a dispersão das partículas em meio aquoso
(Albuquerque et ai, 2003). Alterações similares encontradas nesse estudo estariam
possivelmente relacionadas com o fato da encosta inferior possuir um solo pobre em
nutrientes, com uma textura mais arenosa que o da encosta superior (Tabela 3). Essas
modificações juntamente com a diminuição da atraçao entre as partículas coloidais,
especialmente matéria orgânica e alumínio, poderiam facilitar a desfloculação e dispersão
do solo (Morelli & Ferreira, 1987). A agregação das partículas do solo depende da
interação de uma série de fatores como por exemplo! tipo e mineralogia do solo, teor de
nutrientes, ferro e alumínio, atividade biológica, umedecimento e secagem e manejo do

solo (Seta & Karathanasis, 1996).

Na encosta superior, com o aumento da profundidade do solo, houve um

decréscimo nos teores de areia grossa, areia fina, silte e argila dispersa em água. Porém

ocorreu um aumento nos teores de argila e no grau de floculação (Tabela 3).

A variação nas frações granulométricas do solo observada na encosta

superior com decréscimo nos teores de areia grossa, areia fina, silte e com aumento nos

teores de argila com a profundidade, também foi verificada por Lopes (2003); tanto na

área do plantio com cumaru, distante a uns 130 metros do plantio de pau-de-balsa do
mesmo experimento como na Serraria Teixeira no plantio de pau-de-balsa e mata
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primária. Outros estudos similares ao desse, também foram observados por Medina &

Oliveira Jr. (1987), Tucci (1991), Grimaldi (1992), Ferreira et ai, (1995), Teixeira et al

(1996) e Teixeira (2001; 2003).

Os altos teores de argila encontrados na encosta superior (Tabela 3) não

significam necessariamente que todo Latossolo com alto conteúdo de argila é mal

drenado; porém devido à microagregação que ocorre entre as partículas de argila e silte, o

solo drena bem (Lavelle & Spain, 2001). Dessa forma, esses solos têm uma drenagem de

água semelhante a dos solos arenosos (Lavelle & Spain, 2001; Teixeira, 2001), em

condições quase saturadas, mas comportam-se como solos argilosos em relação às taxas

de infiltração insaturada e a capacidade de retenção de água (Teixeira, 2001). Porém, em

condições de campo, grande parte dessa argila encontra-se floculada, principalmente nas

profundidades de 10-20 cm e 20-40 cm (97,56% e 99,45%, respectivamente). Esses

valores elevados para o índice de floculação indicam que as partículas do solo nessa

encosta encontram-se bem agregadas, conferindo uma maior estabilidade à estrutura

desses solos.

A agregação das partículas do solo relaciona-se com a floculação das

partículas de argila em agregados de diferentes tamanhos (Mengel & Kirkby, 1982),

enquanto que a floculação ocorre porque a maioria das partículas de argila possui
superfícies carregadas eletronegativas, que normalmente atraem cátions da solução do
solo (Brady & Weil, 1999). Isso mostra que a estabilidade dos agregados depende
principalmente dos cátions adsorvidos aos colóides do solo (Mengel & Kirkby, 1982).
Solos com fraca estrutura ocorrem quando cátions monovalentes, por exemplo Na^, são
dominantes no complexo de troca catiônica e devido ao seu efeito dispersante, causam

uma desagregação das partículas do solo. Efeito contrário ocorre com os cátions
divalentes e polivalentes como Ca^^ e Al^^, que devido ás suas capacidades floculantes,
contribuem para a formação de agregados estáveis com os minerais de argila (Mengel &
Kirkby, 1982; Jury et al, 1991). Esses cátions (Ca^^ e Al^"^) são fortemente adsorvidos e
podem efetivamente neutralizar a superfície das partículas de argilas, carregadas
negativamente (Brady & Weil, 1999).

A floculação das partículas do solo, na encosta superior, provavelmente pode

ser atribuída à matéria orgânica, alumínio, ferro e muito pouco aos cátions como Ca e

Mg^^, devido aos baixos teores desses elementos encontrados nos solos das encostas
inferior e superior. Geralmente solos de regiões tropicais, com predominância do mineral
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de argila caulinita, possuem baixa capacidade de troca catiônica, altas concentrações de
sesquióxidos e freqüentemente são ácidos. Sob essas condições, forças atrativas inter-
particulas são mais abundantes e assolam as forças repulsivas, causando dessa forma
mínima dispersão (Seta & Karathanasis, 1996). Para Mengel & Kirkby (1982), nesses
solos os óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio são mais eficazes na agregação das

partículas do solo do que a presença de cátions Ca^^. Morelli & Ferreira (1987)
atribuíram ao Al^^ e HT como os principais agentes floculantes nesses solos ácidos. Seta

& Karathanasis (1996) concluíram que o alumínio foi a única e melhor variável na
determinação da dispersão desses solos, enquanto que Brady & Weil (1999) salientaram
que a ação cimentante de compostos inorgânicos como óxidos de ferro produz pequenos
agregados muito estáveis, em solos argilosos (Ultissolos e Oxissolos) de regiões quentes
e úmidas.

Valores de índice de floculação maiores ao desse estudo foram encontrados

por Teixeira et al. (1996) para solos sob vegetação primária, gramíneas nativas e kudzu
tropical {Pueraria phaseoloides), onde praticamente toda argila presente a uma
profundidade de 8-13 cm (IF = 98,8%) e 30-35 cm (IF = 100%) encontrava-se floculada.

O índice de floculação é um bom indicador no monitoramento da qualidade

física do solo (Teixeira, 2001), por ser um dos indicativos da estabilidade dos agregados
e da erodibilidade do solo (Muller et al, 2001), e também da agregação natural das
partículas de argila (Teixeira, 2001).

6.1.3 - Densidade aparente (p)

Na encosta inferior, observou-se maior densidade média dos solos, nas

profundidades de 0-10 cm e 10-20 cm. No entanto, na encosta superior, os solos
apresentaram menor densidade média nas profundidades de 0-10 cm e 20-40 cm e uma
maior compactação na camada de 10-20 cm (Tabela 4). Os solos que apresentam este
padrão de comportamento com uma camada mais compacta entre duas de menor
densidade foram denominados Solos Sandwich (Teixeira, 2001).

Os valores de densidade media do solo, obtidos neste estudo, foram maiores

que os valores encontrados na Serraria Teixeira, próxima à Fazenda Santa Claudia, tanto
para a mata primária como para o plantio de pau-de-balsa (Lopes, 2003). Também foram
maiores que os valores de densidade encontrados em áreas degradadas próximas a
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Manaus, sob vegetação de kudzu tropical e de gramíneas nativas (Teixeira et al, 1996).

No entanto, os valores médios de densidade encontrados na encosta superior foram

similares aos valores encontrados na região de Manaus em floresta primária (Teixeira et

al., 1996) e em plantios com seringueira (Medina & Oliveira Jr, 1987).

Tabela 4 - Análise descritiva para as características físicas do solo: densidade aparente
(p), macroporos (Macro), microporos (Micro), volume total de poros calculado (VTPcaic)
e volume total de poros determinados (VTPdet) de um plantio de pau-de-balsa
consorciado com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do
plantio: 28 meses.

Encosta Profundidade P Macro Micro VTPeaic VTPart

cm
_ _-3
g cm %

med 1,13 9,08 47,40 56,48 60,60

0-10
max 1,16 13,06 48,71 57,90 65,53

min 1,09 6,65 44,83 55,36 58,17

dp 0,03 2,95 1,82 1,16 3,13

med 1,15 7,99 47,67 55,66 54,34

10-20
max 1.19 13,43 48,95 57,91 55,39

min 1,09 5.50 44,48 54,33 53,15

dp 0,04 3,23 1,83 1,45 0,81

med 1,07 15,44 43,46 58,90 56,74

20-40
max 1,08 16,33 44,37 59,11 58,25

min 1,06 14,74 42,68 58,37 54,74

dp 0.01 0,61 0,66 0,31 1,33

med 1,02 15,99 44,97 60,96 61,93

0-10
max 1,05 20,46 47,76 63,31 63,41

min 0,95 11,90 42,85 59,66 59,67

dp 0,04 3,16 2,16 1,48 1,79

med 1.13 8,69 47,81 56,49 58,98

10-20
max 1,17 13,33 49,40 59,13 62,14

min 1,06 5,78 45,79 55,04 56,08

dp 0,04 2,87 1,29 1,65 2,24

med 1,03 15,62 44,59 60,21 60,87

20-40
max 1,09 19,41 46,18 62,10 61,59

min 0,99 11,74 42,69 57,92 60,11

dp 0,04 3,24 1,53 1,73 0,63

o

s

(/>

N = 05; med: média; max: máxima; min: mínima; dp: desvio padrão

Valores médios de densidade maiores aos deste estudo foram verificados na

área de um plantio de cumaru, próxima à área de um plantio de pau-de-balsa consorciado

com andiroba, onde a densidade foi maior até os 25 cm de profundidade (po-iscm = 1,24 e

Pi5-25cm = 1,16 g cm"^ Lopes, 2003). Lopes (2003), em estudos nessa área, atribuiu a
maior densidade do solo nas primeiras camadas ao pisoteio do gado, à utilização de

máquinas para limpeza e ao preparo da área antes do plantio e nas manutenções
posteriores ao plantio. A movimentação de maquinas pesadas como trator e outros
implementos agrícolas podem modificar algumas propriedades físicas do solo (Alvarenga
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et ai, 1996), por exemplo, por meio do rearranjamento das partículas do solo, tomando-o
mais denso (Silva et al, 1986) e, conseqüentemente, afetar o crescimento das raízes das
plantas (Merotto & Mimdstock, 1999).

Os valores obtidos para a densidade aparente dos solos, nas encostas inferior

e superior, podem ter sido influenciados pelas alterações nas propriedades físicas do solo
como porosidade total, macroporosidade, microporosidade, teor de matéria orgânica e
compactação do solo (Machado et al, 1981). Pois a densidade e a porosidade são
parâmetros que controlam as relações ar-água e indicam o estado de compactação e as
perspectivas de penetração das raízes, além de orientar no manejo do solo (Jorge et al,
1991).

6.1.4 - Porosidade total (St)

Na encosta inferior foram observadas menores porcentagens de macroporos e

maiores porcentagens de microporos nos solos, nas profundidades de 0-10 cm e 10-20
cm. Na encosta superior, na camada de 10-20 cm, além de terem sido mais compactados,
apresentaram menores porcentagens de macroporos e maiores de microporos em relação
às camadas de 0-10 cm e 20-40 cm (Tabela 4). Como discutido anteriormente para a

densidade, estes solos foram denominados Solos Sandwich (Teixeira, 2001).
Na encosta inferior, na profundidade de 10-20 cm, houve uma redução dos

macroporos, mostrando que a compactação das camadas superficiais do solo exerce
efeito principalmente na macroporosidade do solo. Provavelmente essa alteração na
porosidade do solo possa ser atribuída à ação das máquinas no desmatamento, preparo e

nos plantios realizados na área (pastagens, guaraná e florestais), bem como ao pisoteio do
gado e ás manutenções posteriores aos plantios e a própria gênese do solo.

Nas encostas inferior e superior, os solos apresentaram menores porcentagens

de VTPcaic, (55,66 e 56,49%, respectivamente), nas profiindidades de 10-20 cm (Tabela
4). Para Brady & Weil (1999), valores de porosidade total menores que 25% são típicos
para as camadas sub-superficiais de solos compactados, enquanto que valores maiores
que 60% aparecem nas camadas mais superficiais de solos bem agregados e com alto
conteúdo de matéria orgânica. Essa afirmativa relaciona-se, principalmente a camada 0-
10 cm da encosta superior, que apresentou maior porosidade (Tabela 4), maior teor de
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matéria orgânica (Tabela 24) e, conseqüentemente, deve possuir melhor agregação das

partículas do solo.

Os valores encontrados para a porosidade total, nas encostas inferior e

superior, foram maiores que 50%, indicando que esses valores se enquadram dentro da

média encontrada para solos com textura similar a desse estudo, que de acordo com
Fisher & Binkley (2000), solos com uma textura fina a média de suas partículas

apresentam um volume de poros em tomo de 40 a 60% ou mais, quando comparadas com

solos arenosos que possuem um volume de poros entre 35 a 50%.

Na Tabela 4 observa-se que à medida que diminuíram os valores para VTPcaic

também diminuíram os valores para VTPdet, nas três profundidades do solo. Na encosta

superior os valores de VTPcaic foram menores que os valores de VTPdet, enquanto que na

encosta inferior, os valores de VTPcaic foram maiores somente para as camadas de 10-20

cm e 20-40 cm. O fato dos valores de VTPdet terem sido maiores aos de VTPcaic,

possivelmente se deve a subestimação do valor da densidade das partículas (pp).

A alteração da estrutura do solo com redução na macroposidade, porosidade

total e aumento da microporosidade e densidade do solo, verificado nas profundidades de

0-40 cm nas encostas inferior e superior, provavelmente pode alterar o fluxo de

nutrientes e atividade microbiana do solo (Alvarenga & Davide, 1999); impedir o

crescimento das raízes (Silva, 1996; Teixeira et ai, 1996); diminuir as taxas de

infiltração de água (Toy & Shay, 1987; Grimaldi et ai, 1992; Corrêa, 1995; Silva, 1996;

Alvarenga & Davide, 1999; Muller et ai, 2001); aumentar as taxas de erosão (Teixeira et

ai, 1996; Alvarenga & Davide, 1999; Muller et ai, 2001) e diminuir a disponibilidade

de água no solo (Teixeira et ai, 1996; Medina & Leite, 1985; Gnmaldi et al., 1992).

6.1.5 - Curva de retenção de umidade do solo (CRUS)

Os solos na encosta superior apresentaram maior porcentagem de

macroporos» principalmente nas camadas de 0-10 cm e 20-40 cm. Na encosta inferior,
por outro lado, observou-se maior porcentagem de microporos na profundidade de 10-20
cm (Figura 5). Tal fato sugere que a uma maior retenção de água nos solos da encosta
inferior, seja devido a maior proporção de microporos e, que provavelmente,

favoreceram o maior crescimento das árvores de pau-de-balsa.
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Figura 5 - Distribuição percentual do tamanho dos poros de solos em diferentes
profundidades, nas encostas superior e inferior, na área de um plantio de pau-de-balsa
consorciado com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do
plantio; 30 meses.

Na profundidade de 0-10 cm, os solos, na encosta inferior apresentaram
menor retenção de umidade na faixa correspondente as pFs = 0,001 a 1,8 (Figura 6). No
entanto, nas profundidades de 0-10, 10-20 e 20-40 cm, o conteúdo de água retida nos
poros nos solos das encostas inferior e superior, mostrou tendência em diminuir à medida
que aumentou a profundidade (Figura 6). A retenção de umidade em um determinado
poro de raio é determinado pelas leis de capilaridade (Teixeira, 2001).

A menor disponibilidade de água às plantas nas camadas mais profundas do
solo, está relacionada com a redução da porosidade, aumento na densidade aparente do
solo, menor concentração de matéria orgânica (Chauvel, 1982; Tognon et al, 1998;
Brady & Weil, 1999; Teixeira, 2001), menor agregação das partículas do solo, menor
quantidade de raízes (Brady & Weil, 1999) e pela compactação causada pela pressão das
camadas superiores sobre as adjacentes (Raij, 1991; Brady & Weil, 1999).

Os resultados deste estudo estão de acordo com os obtidos por Ferreira et al.

(2002) na Reserva Florestal ZF-2, próximo a Manaus, onde observaram que as camadas
mais superficiais (0-5 cm e O-10 cm) mostraram maior disponibilidade de água às
plantas, enquanto que as camadas mais profundas dispunham de menos água.
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Figura 6 - Curvas de retenção de umidade do solo, referentes as encostas superior e
inferior, para diferentes profundidades, na área de um plantio de pau-de-balsa
consorciado com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do
plantio: 28 meses.

Nas profundidades de 10-20 cm e 20-40 cm, nas encostas inferior e superior,
os solos apresentaram uma distribuição similar em relação aos microporos (Tabela 5).

Tabela 5 - Quantidade de água retida nas diferentes faixas de poros desde o saturado,
macroporos (> 0,1488 mm até > 0,0149 mm) e microporos (< 0,0149 mm), de um plantio
de pau-de-balsa consorciado com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente
Figueiredo/AM. Idade do plantio: 28 meses.
Encosta Prof

(cm)

0-1 pF l-1.5pF 1.5-1.8 pF 1.8-2.0pF £ <2.0pF
todos poros >0,1488 0,1488 - 0,0470 0.047 - 0,0236 0,0236 - 0,0149 <0,0149

mm —mm—

-percentual do conteúdo de água-

biferior

0-10

10-20

20^0

61,36
57,62

60.09

5,70
2,75
5,25

5,10
2,68

5.52

2,46
1,64
3.30

5,88
6,54

6.31

~% H2O-

19,14 42,22
13,61 44,01
20,38 39,71

0-10

Superior 10-20
20-40

64,98
62,28
64,65

4,76
4,39
6,60

7,48
4,59
6,83

5,55
2,83

3,86

(pF) - medida de pressão calculada pelo logio de cm de água de pressão.

10,01

7,01
7,35

27,80 37,18
18,82 43,46
24,64 40,01
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6.1.6 - Umidade do solo (0)

Os valores de umidade do solo pelo método gravimétrico e pelo volumétrico

determinado com a técnica TDR, foram muito similares e praticamente não houve

diferenças entre os métodos direto (gravimétrico) e indireto (TDR) (Tabela 6).
Os resultados encontrados neste estudo estão de acordo com os obtidos por

Teixeira et al (2003), ao compararem a umidade volumétrica determinada tanto por

gravimetria como pela técnica TDR com a sonda inserida nas posições horizontal e
vertical no solo. Esses autores concluíram que a utilização da técnica TDR, quando

apropriadamente calibrada, permitiu in situ, a obtenção de resultados similares aos do
método gravimétrico.

Além disso, esses resultados dão maior confiabilidade à técnica TDR. O

método gravimétrico apresenta algumas desvantagens, como a grande demanda de
trabalho na amostragem do solo e nos procedimentos posteriores no laboratório e, por ser

um método destrutivo, não permite re-amostrar o mesmo local posteriormente (Teixeira

e/a/., 2003).

Os valores médios para a Oorav c Qtdr nos solos da encosta inferior, foram

maiores nas profiindidades de 0-10 cm e 10-20 cm, que os valores médios encontrados
nos solos da encosta superior (Tabela 6). Esses resultados confirmaram a hipótese desse
trabalho, ou seja, que os teores de umidade nos solos na encosta inferior são maiores que

nos solos na encosta superior

Nas duas encostas, verifica-se que a camada mais superficial do solo

apresentou teor de umidade menor que a camada de 10-20 cm e que esta, no entanto,
possuiu teor de umidade maior que a profundidade de 20-40 cm (Tabela 6). Na encosta
superior, os solos na profundidade de 0-10 cm sâo mais porosos e retém menos água do
que os solos na encosta inferior (Tabelas 4 e 6). Por outro lado, os teores de umidade
encontrados nas camadas de 10-20 cm também podem ser devido as últimas chuvas que
antecederam as coletas (Anexo 1).
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Tabela 6 - Estatística descritiva para umidade volumétnca do solo avaliada pelos
métodos direto (gravimétrico) e indireto (TDR) em um plantio de pau-de-balsa
consordado com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/Am. Idade do
plantio: 28 meses. —

0-10

med

max

min

dp

42,85

45,35

39,05

3,30

43,70

45,77

41,22

1,92

Inferior

10-20

med

max

min

dp

45,44

47,88

42,15

2,10

45.88

46.89

44,19

1,07

med 41,17 42,19

2040
max

min

dp

41,92

40,42

0,60

44,53

37,20

2,69

med 37,32 36,65

0-10
max

min

39,53

35,75

38,00

34,91

dp 1,78 1,40

med 43,82 40,02

Supeiioi

10-20
max

min

dp

44,45

42,87

0,61

43,05

38,12

2,05

med 41,24 40,88

2040
max

min

^

43,30
39,55
1,65

42,37
39,96
0,98

M  j — uwtv —

mínima; dp: desvio padião.

Na encosta inferior, na profundidade de 0-10 cm, os solos apresentaram

maior percentual de umidade volumétrica em praticamente todos os meses de coleta,
quando comparados com os solos no platô (plantio de pau-de-balsa consordado com
cumaru, (Figura 7). A maior retenção de umidade nos solos da encosta inferior,
possivelmente se deve como visto anteriormente, a maior presença de microporos nessa
profundidade (EI = 47,40%; ES = 44,97%; Tabela 5).
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Profundidade 10-20 cmProfundidade O-IO cm

Meses de cMcte

BPlatô

Meses de coleta

□ Encosta inferior BPlatô□ Encosta infencr

Profundidade 20-40 cm

Meses decewta

Plalõ□ Encosta inferior

85

"3.'i' 65

a.-B 45

Precçhacão pluvial

abr imi jun jul ago set out

Meses de coleta

Figura 7 - Variação da umidade volumétrica nos meses de Abril a Outubro, a diferentes
profiindidades do solo, para as áreas de platô (plantio pau-de-balsa x cumaru) e encosta
inferior (plantio pau-de-balsa x andiroba) com a média da precipitação pluvial nos
últimos três dias às coletas. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do
plantio; 28 meses.

Na profundidade de 10-20 cm, não se observa uma variação do teor de
umidade entre a encosta inferior e o platô. Talvez isso seja ainda um reflexo das últimas
chuvas que caíram na área nos dias que antecederam as coletas, enquanto que, na
profundidade de 20-40 cm também não há uma grande variação da umidade entre as
encostas (Figura 7). No entanto, a encosta inferior mostra uma pequena diferença no
conteúdo de água nos seus solos. Esperava-se que a área no platô apresentasse teores de
umidade bem menores do que na encosta inferior. Isso não ocorreu provavelmente,

porque essa área possui maior cobertura de gramineas que a encosta inferior e,
conseqüentemente, recebe maior proteção contra o ressecamento do solo pelo sol.
Também o maior conteúdo de matéria orgânica causado pelas altas taxas de retomo, que

acontecem no solo da área do sistema de raízes dessas espécies, deve ter influenciado a
maior retenção de água. A matéria orgânica confere ao solo uma maior retenção de
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umidade e proporciona maior porosidade, principalmente de macroporos. A matéria
orgânica, além de melhorar a estrutura física e química de um solo, também influencia a
sua capacidade em aumentar a retenção de água (Silva et ai., 1986; Raij, 1991; Brady &
Weil, 1999; Schroth et ai, 2003).

6.2 — Propriedades químicas dos solos dos plantios

6.2.1 - Plantio de pau-de-balsa consorciado com andiroba

Ao se analisar a concentração de nutrientes dos solos nas profundidades de 0-

10 cm, observou-se, na encosta inferior, que os solos sob as árvores dominantes
apresentaram os maiores teores de Ca (Tabela 7). Para os outros nutrientes, não foram
observadas diferenças signifícantes.

Ao se comparar as concentrações de nutrientes dos solos entre as partes

superior e inferior da encosta, nota-se que nesta última, foram observados maiores teores
de K, Ca (p < 0,001; Anexo 2) e Mg (p < 0,1; Anexo 2) nos solos sob árvores
dominantes. Sob as árvores dominadas, também na encosta inferior, foram verificados

maiores teores apenas para o K, quando comparados com os teores no solo da encosta
superior (Tabela 7). As maiores concentrações de K nos solos da encosta inferior podem
estar relacionadas ao maior potencial de lixiviação desse elemento (Jordan, 1985), apesar
de não ter sido observada uma diferença significativa nas concentrações medidas nas

estações seca e chuvosa. O maior crescimento do pau-de-balsa observado na parte
inferior da encosta (Tabela 40), assim como sua maior quantidade de liteira, podem ter
contribuído para os maiores teores de Ca e Mg observados nessa camada mais superficial
do solo.

Ao se comparar os teores dos nutrientes dos solos entre as estações chuvosa e

seca, na profundidade de 0-10 cm, verifíca-se que os teores de P e Fe foram maiores no
período chuvoso e C, N e Mg tiveram os maiores teores na época seca (Tabela 8).

Os maiores teores de C, N e Mg, provavelmente se devem a maior

concentração de matéria orgânica nessa profundidade (0-10 cm), observada também após

o término da estação chuvosa (Tabela 11). Para os outros nutrientes não foram
observadas diferenças signifícantes.
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Encosta Classes de altura C  N P K  Ca Mg Fe Zn

1—n—

Mn

% —mg kg"'— cmolc kg*" mg kg —

Dominante 2,50'' 0,19" 2,64" 0,14" 0,35" 0,17" 332" 2,06" 3,17"

Inferior
Dominada 2,34" 0,18" 2,12" 0,11'' 0,14' 0,14"' 321" 0,78" 3,06"

Dominante 2,67" 0,19" 2,39"

O
o

oo
rs

o
*V

o

0,11' 310" 0,83" 3,10"

Superior
Dominada 2,65" 0,19" 2,26" o,or 0,12' 0,12'' 305" 1,12" 3,45"

Encosta inferior: dominante n = 20, dominada n — 14. Encosta superior: dominante n 20, dominada n 12.
Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukqi^.

Tabela 8 - Comparação de médias dos nutrientes do solo na profundidade de 0-10 cm, entre as estações chuvosa e seca, em um plantio de pau-
H«.h9lsa consorciado com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio; estaçao chuvosa - 21 meses; estaçao

Época C N P
1 ^-1

K Ca Mg Fe Zn Mn

Chuvosa 2,39"
Seca 2,70"

0,18"
0,20"

—mg kg —

3,01"
1,76"

0,11"
0,10"

""•""■•"K/moic js.g ~

0,16"
0,21"

0,12"
0,16"

334"
302"

1,23"
1,26"

3,34"
3,01"

c^pocas cnuvosa: n = jj e seca. n - jj , j t i
Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.
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Na interação dos fatores classes de altura e época de coleta do solo, na

profundidade de 0-10 cm, houve diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade,
pelo teste F, para o nutriente Mn (p.< 0,1; Anexos 2; 4). Os maiores teores de Mn foram
encontrados nos solos sob as árvores dominantes, na encosta inferior, na estação chuvosa

(Tabela 9).

Com relação aos atributos químicos dos solos (Prado, 1996), na profimdidade

de 0-10 cm na encosta inferior, os solos sob as árvores dominantes apresentaram os

maiores valores para SB e %V. Nos solos das árvores dominadas foram observados os
maiores valores de %m (Tabela 10).

Ao se comparar os atributos químicos dos solos (sob as árvores dominantes)
entre as partes superior e inferior da encosta, nota-se que nesta última, os solos são menos
ácidos do que na parte superior. Os solos na encosta inferior, apresentaram uma menor

atividade de íons em relação aos solos das árvores dominadas na encosta superior. Os
teores de Al+H e %m foram menores nos solos sob árvores dominantes na encosta inferior,
enquanto que os valores de SB e %V foram maiores. A relação C:N foi menor nos solos
das árvores de ambas as classes de altura na encosta inferior. Tal fato pode ser explicado
pelos maiores teores de C observados nos solos da encosta superior, onde a cobertura de
gramíneas foi maior (biomassa = 147,10 g; liteira = 217,92 g; (20 cm x 20 cm)) do que na
encosta inferior (biomassa = 124,31 g; liteira = 191,27 g).

Ao se comparar os atributos químicos dos solos entre as estações chuvosa e
seca, na profundidade de 0-10 cm, observa-se que os valores de Al'^^ H^, Al+H e %m
foram maiores na estação chuvosa, enquanto que os valores de pHnio» pHkcu MO, C.N e
%V foram maiores na seca (Tabela 11). Tais diferenças refletem a maior liberação de
ácidos orgânicos (p.ex. húmicos e fulvicos), devido à maior decomposição da matéria
orgânica durante a época das chuvas.

Na interação dos fatores classes de altura e época de coleta do solo. na
profundidade de 0-10 cm, para a relação C:N houve diferença significativa ao nível de 5%
de probabilidade, pelo teste F (p < 0,1; Anexo 5). No entanto essa diferença deve ter sido
muito baixa, pois não houve diferenças no desdobramento dessa interação para a relação
C:N.

55



-30 meses. de altura

ãi^inferior ^ nominada
Dominante D°"ünada Don» 5^^

M" S S bS-
aeea tmalca'! 2.51'' ^

Encosta inferior: dominante n = 20:doiuiiada n = 14. Encosta superior, dom^tó ^ ^ ̂ukey
Médias seguidas da mesma letia na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de luKey.

Tabela 10 - Comparação de médias dos atributos químicos do solo tm pro&ndidade de 0-10 cm em um plantio de pau-de-balsa consorciado com—  "—;j—^''"•eiredo/AM. Idade do plantio. 30 meses. '
andiroba. Fazenda Santa Claudia. Presidente Fi

alturaClassesEncosta

Dominante

Dominada

Dominante

Dominada

Inferior

Superior

0,98'' 0,84"
1.01° 0.88''
1,26' 0,9T

uonun.u. .... 1-lS- 1.04-
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Tabela 11 - Comparação de médias dos atributos químicos do solo na piofimdidade de 0-10 cm. entre as estr^ões chuvosa e seca, em um ̂^tio
de pau-de-balsa consorciado com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio, estaçao chuvosa - 21 mes .
estação seca - 30 meses.

Al+HPHh20 pHKa
cmolc kg-cmolc kg*

Chuvosa

Seca

L mesn^^na vertical, não diferem entre si ao nivel de 5% de probabUidade, pelo teste de Tukqr.
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Ao se analisar a concentração de nutrientes dos solos nas profiindidades de 10-

20 cm, observou-se também como na profundidade de 0-10 cm, na encosta inferior, que os
solos sob as árvores dominantes apresentaram os maiores teores de Ca (Tabela 12). Para os

outros nutrientes, não foram observadas diferenças significantes.

Ao se comparar as concentrações de nutrientes dos solos entre as partes

superior e inferior da encosta, nota-se que nesta última, assim como na profundidade de 0-
10 cm, também foram observados maiores teores de K, Ca e Mg (p < 0,001; Anexo 6) nos
solos sob árvores dominantes. Sob as árvores dominadas, assim como na profundidade de
0-10 cm, também na encosta inferior, foram verificados maiores teores apenas para o K,
quando comparados com os teores no solo da encosta superior (Tabela 12). Como
discutido para a profundidade de 0-10 cm, as maiores concentrações de K nos solos da
encosta inferior podem estar relacionadas ao maior potencial de lixiviação desse elemento
(Jordan, 1985). O maior crescimento do pau-de-balsa observado na parte inferior da
encosta (Tabela 40), assim como sua maior quantidade de liteira, podem ter contribuído
para os maiores teores de Ca e Mg observados nas camadas de 0-10 cm e 10-20 cm do
solo.

Ao se comparar os teores dos nutrientes dos solos entre as estações chuvosa e
seca, na pro&ndidade de 10-20 cm, verifica-se que os teores de P e K foram maiores no
período chuvoso e, C e N também tiveram os maiores teores na época seca (Tabela 13). Os
maiores teores de C e N, como discutido na profimdidade de 0-10 cm, provavelmente se
devem as maiores concentrações de matéria orgânica nessa camada, observada também
após o término da estação chuvosa (Tabela 16). Para os outros nutrientes não foram
observadas diferenças significantes.

Na interação dos fatores classes de altura e época de coleta do solo, na
profundidade de 10-20 cm, foi observada diferença significativa para o nutriente Mn, ao
nível de 5% de probabilidade, pelo teste F (p < 0,1; Anexos 6; 8). Os maiores teores de Mn
foram observados nos solos sob as árvores dominantes, na encosta inferior, na estação
chuvosa (Tabela 14).
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Encosta Classes de altura C N P K  Ca Mg Fe Zn

—1

Mn

.0/^ —mg kg'^— cmolc kg*'— — —-— mg kg

Dominante
Inferior

Dominada

2,20°

2,02°

0,16»

0,15°

2,19°

1,67°

0,11° 0,30°

0,09° 0,11*'

0,15°

0,11'*

311°

338°

1,48°

0,65°

2,75°

2,76°

Dominante
Superior

Dominada

2,27°

2,16°

0,16°

0,16°

1,81°

1,73°

0,05" 0,06"

0,05" 0,08"

nOO OOO O•* riO o

325°

327°

0,72°

0,83°

2,67°

3,11°

Encosta inferior: rfominante n = 20, dominada n — 14. Encosta superior: dominante n 20, dominada n 12.
Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.

Tabela 13 - Comparação de médias dos nutrientes do solo na profundidade de 10-20 cm, entre as estações chuvosa e seca, em um plantio de pau-
de-balsa consorciado com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estaçao

Época C N P K Ca Mg Fe Zn

1

Mn

---%- - —mg kg cmolc kg*' —— ————'
mg kg

■

Chuvos
2,01" 0,15" 2,31°

<«

OO
o
r

O

0,14° 0,11° 339° 0,92° 2,84°

a

Seca 2,34° 0,17° 1,45" 0,07" 0,15° 0,11° 309° 0,99° 2,74°

Épocas chuvosa: n = 33 e seca: n = 33 j ̂  ,
Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.

59



Tabela 14 - Médias dos teores de Mn na profundidade de 10-20 cm, entre as estações
chuvosa e seca, em um plantio de pau-de-balsa consorciado com andiroba. Fazenda Santa
Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa — 21 meses, estação
seca - 30 meses.
Épocas de coleta Classes de altura

Encosta inferior Encosta superior
Dominante Dominada Dominante Dominada

Chuvosa Mn 3,28® 2,81® 2,39® 2,92
Seca (mg kg'^) 2,22^ 2,71° 2,95^

Encosta inferior: dominante n = 20, dominada n = 14. Encosta superior: dominante n = 20, dominada n = 12.
Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste
de Tukey.

Com relação aos atributos químicos dos solos, na profundidade de 10-20 cm na

encosta inferior, os solos sob as árvores dominantes apresentaram os maiores valores para

SB,CTCee%V.

Nos solos sob as árvores dominadas foram observados os maiores valores de

%m, assim como na profundidade de 0-10 cm. Na encosta superior, os solos sob as árvores
dominadas apresentaram maior atividade de íons do que os solos sob as árvores
dominantes (Tabela 15).

Ao se comparar os atributos químicos dos solos (sob as arvores dominantes)
entre as partes superior e inferior da encosta, nota-se que nesta última como observado na
profundidade de 0-10 cm, os solos são menos ácidos do que na parte superior. Estes solos
apresentaram maiores valores de CTCe em relação aos solos sob as árvores dominadas na
encosta superior. Os teores de SB e %V foram maiores para os solos sob as árvores
dominantes na encosta inferior, enquanto que os valores de %m foram menores. (Tabela
15).

Ao se comparar os atributos químicos dos solos entre as estações chuvosa e
seca, na profundidade de 10-20 cm, observa-se que os valores de H", Al+H e CTCe foram
maiores na estação chuvosa, enquanto que os valores de pHh2o, pHm, MO e C:N foram
maiores na seca (Tabela 16). Essas diferenças refletem a maior liberação de ácidos
orgânicos (p.ex. húmicos e fulvicos), devido a maior decomposição da matéria orgânica
durante a época das chuvas.

Na interação dos fatores classes de altura e época de coleta do solo, na
profundidade de 10-20 cm, não houve diferença significativa ao nível de 5% de
probabilidade, pelo teste F, para nenhum dos atributos químicos do solo (Anexo 9),
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Encosta Classes de altura pHhio pHkci Al*"* Al+H MO C:N SB CTC. V m

■cmolc kg"' 0/^.. -cmolckg -%

Dominante
Inferior

Dominada

4,56°

4,48°^
4,05'

4,07'

0,93'

0,95'

0,86" 1,79'

0,86'^ 1,81'
3,79'

3,48'

13'

13'

0,56'

0,30''
1,50"

1,25"
25.24"

14,26"
...k—

61,03'
75,97'

Dominante
Superior

Dommada

4,42'
4,47°^

4,08'

4,04'

1,16'

1,03'

0,84' 2,00'
0,99' 2,02'

3,90'

3,72'

14'

13'

0,20"
0,22"

1,36""
1,25"

9,42"
9,82"

84,68'

82,34'

Encosta inferior: dominante n = 20, dominada n = 14. Encosta superior: dominante n 20, dommada n 12
Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilid^e, pelo teste de Tukey.

Tabela 16 - Comparação de médias dos atributos quimicos do solo na profundidade de 10-20 cm, entre as estações chuvosa e seca, em una plantio
de pau-de-balsa consorciado com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses;

Época pHh20 pHna Al^' bt Al+H MO C:N SB CTCe V  m

—cmolc kg''- .. 0/^ .<%

Chuvosa 4,41' 4,00' 1,09® 0,97® 2,06® 3,46' 13' 0,33" 1,43" , 14,57". 76,02°

Seca 4,56® 4,12® 0,96®

o

oo *o

1,74^ 4,03® 13® 0,34" 1,29" 16,05" 74,46"

Épocas chuvosa: n = 33 e seca: n = 33 , -t- j j i * j t i
Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.
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Ao se analisar a concentração de nutrientes dos solos nas profundidades de 20-

40 cm, observou-se, na encosta inferior, que os solos sob as árvores dominantes
apresentaram os maiores teores de K, Ca e Mg (p < 0,001; Tabela 17; Anexo 10). Para os
outros nutrientes, não foram observadas diferenças sigmficantes.

Ao se comparar as concentrações de nutrientes dos solos entre as partes

superior e inferior da encosta, nota-se que nesta última, foram observados maiores teores
de Ca e Mg nos solos sob árvores dominantes. Os teores de K foram maiores nos solos sob
as árvores dominantes e dominadas, também na encosta inferior (Tabela 17). Como
discutido para as profundidades de 0-10 cm e 10-20 cm, as maiores concentrações de K
nos solos da encosta inferior podem estar relacionadas ao maior potencial de lixiviação
desse elemento (Jordan, 1985). O maior crescimento do pau-de-balsa observado na parte
inferior da encosta (Tabela 40), assim como sua maior quantidade de liteira, podem ter
contribuído para os maiores teores de Ca e Mg observados nas três profundidades
estudadas.

Ao se comparar os teores dos nutrientes dos solos entre as estações chuvosa e
seca, na profundidade de 20-40 cm, verifica-se que os teores de P, K e Fe foram maiores
no período chuvoso e C, e Mg tiveram os maiores teores na época seca (Tabela 18). Os
maiores teores de C e Mg, provavelmente se devem a maior concentração de matéria
orgânica nessa camada, observada também após o término da estação chuvosa (Tabela 21).
Para os outros nutrientes não foram observadas diferenças significantes.

Na interação dos fatores classes de altura e época de coleta do solo, na
profundidade de 20-40 cm, novamente foi observada diferença significativa, ao nível de
5% de probabilidade, pelo teste F, apenas para o nutriente Mn (p < 0,001; Anexos 10; 11,
12). Os maiores teores de Mn foram observados nos solos sob as árvores dominantes, na
encosta inferior, na estação chuvosa. Nos solos sob as árvores dominantes e dominadas, na
encosta superior, os maiores teores de manganês foram observados na estação seca (Tabela
19).

Com relação aos atributos químicos dos solos, na profundidade de 20-40 cm na

encosta inferior, os solos sob as árvores dominantes apresentaram os maiores valores para
SB CTCe e %V, também observados na profimdidade de 10-20 cm.
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Tabela 17 - Comparação de médias dos nutrientes do solo na profundidade de 20-40 cm em um plantio de pau-de-balsa consorciado com
andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: 30 meses.
Encosta Classes de altura

Dominante
Inferior

Dominada

Dominante
Superior

Dominada

Encosta inferior: dominante n = 20, dominada n = 14. Encosta superior: dom^te n = 20 n - 12.MSrgS^S;7^1a.ra^v7;S^;difcrent entre si^o nível de 5%de^^^

de-balsa consorciado

seca - 30 meses
Época C N Ca Mg

—cmoic Kg

0,06'

mS da I^el77tra"nalertícal, não diferem entre si ao nível de 5% de probabUidade, pelo teste de Tiikey.

—mg kg' —

Chuvosa
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Tabela 19 - Médias dos teores de Mn na profundidade de 20-40 cm, entre as estações
chuvosa e seca, em um plantio de pau-de-balsa consorciado com andiroba. Fazenda Santa
Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa — 21 meses, estação
seca - 30 meses.
Épocas de coleta Classes de altura

Encosta inferior Encosta superior
Dominante Dominada Dominante Dominada

Chuvosa Mn 2,73^ 1,80 1,52 2,15
Seca (mg kg'') 1,51'' 2,21" 2,59 „

Encosta inferior dominante n = 20, dominada n = 14. Encosta superior: dominante n = 20, dominada n - 12.
Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste
de TukQf.

Nos solos sob as árvores dominadas foram observados os maiores valores de

%m, assim como observado nas profundidades de 0-10 cm e 10-20 cm (Tabela 20). Na
encosta superior, os maiores teores de Al^^ e CTCe foram observados nos solos sob as
árvores dominantes, enquanto que sob as árvores dominadas foram verificados maiores
teores de tf (Tabela 20).

Ao se comparar os atributos químicos dos solos (sob as arvores dominantes)

entre as partes superior e inferior da encosta, nota-se que nesta última, os solos são menos
ácidos do que na parte superior, o que também foi verificado para as profundidades de 0-10
e 10-20 cm. Os solos na encosta inferior, sob as árvores dominadas, apresentaram uma

menor atividade de ions tf em relação aos solos sob as árvores dominadas na encosta

superior. Os teores de %m foram menores para os solos sob as árvores dominantes na
encosta inferior, enquanto que os valores de SB e %V foram maiores (Tabela 20). Os
teores de CTCe foram maiores para os solos sob as árvores dominantes, na encosta inferior,

quando comparados com os solos sob as arvores dominadas, na encosta superior. A relação
C:N foi menor nos solos sob as árvores de ambas as classes de altura na encosta inferior.

Tal pode ser explicado, assim como foi para a profundidade de 0-10 cm, pelos maiores
teores de C observados nos solos da encosta superior, onde a biomassa de gramíneas foi a
maior (147,10 g) do que na encosta inferior (124,31 g ).

Ao se comparar os atributos químicos dos solos entre as estações chuvosa e

seca, na profiindidade de 20-40 cm, observa-se que os valores de H^, Al+H foram maiores
na estação chuvosa, enquanto que os valores de pHmo, pHkci, MO e %V foram maiores na
seca (Tabela 21).
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Tabela 20 - Comparação de médias dos atributos químicos dos solos na profundidade de 20-40 cm em um plantio de pau-de-balsa consorciado

Encosta Classes de altura PHhzo pHkci Ar Al+H MO C:N SB CTCe V m

-cmolc kg'*- — ..o/o. %-

_ _L

Dominante 4,55'' 4,10" 0,79""

o
00

§■

1,64" 2,89" 13"" 0,44" 1,23" 22,04" 61,85"
Inferior

Dominada 4,5 4,11" 0,78"" 0,79"" 1,57" 2,63" 13" 0,22" 1,00"" 12,18" 77,92"

Dominante 4,44" 4,11" 0,98" 0,80" 1,79" 3,15" 14" 0,15" 1,13"" 7,76° 86,48"
Superior

Dominada 4,50"" 4,10" 0,75" 1,01' 1,76" 2,79" 13"" 0,14" 0,89" 7,90° 83,27"

Encosta inferior: dominante n = 20, dominada n = 14. Encosta superior: dominante n = 20, dominada n - 12
Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.

Tabela 21 - Comparação de médias dos atributos químicos do solo na profundidade de 20-40 cm, entre as estações chuvosa e seca, em um
plantio de pau-de-balsa consorciado com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio, estação chuvosa - 21
meses: estação seca - 30 meses. —___

Época pHh2o pHkcí Ar IT Al+H MO C:N SB CTCe V  m

—cmolc kg*'— ....0/^ cmolc kg'

Chuvosa 4,43" 4,04" 0,89" 0,96" 1,86" 2,74" 13" 0,24" 1,13" 11,42° 78,33'

Seca 4,56" 4,16" 0,78" 0,74" 1,53" 3,05" 13" 0,27" 1,05" 14,69' 74,91'

Épocas chuvosa: n = 33 e seca: n = 33
Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.
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Na interação dos fatores classe de altura e época de coleta do solo, na

profundidade de 20-40 cm, houve diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade,
pelo teste F, para pHkci e KT (p < 0,01; Anexos 13; 15; 16; 17). A maior acidez foi
observada nos solos da encosta inferior e nos solos sob as árvores dominantes, na encosta

superior, na estação seca. A maior atividade de ions KT, foi observada nos solos sob as
árvores dominantes (encosta inferior) e sob as árvores dominadas (encosta superior), na

estação chuvosa (Tabela 22).

Tabela 22 - Comparação de médias dos atributos químicos pHkci e na profundidade de
20-40 cm, entre as estações chuvosa e seca, em um plantio de pau-de-balsa consorciado
com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio:
estação chuvosa - 21 meses; estação seca - 30 meses.
Épocas de coleta Classes de altura

Encosta inferior Encosta superior
Doipinante Dominada Dominante Dominada

Chuvosa pHkci 4,01" 4^0? 4,07" 4,08
Seca (cmolçkg"^) 4,18° 4,19° 4,15 4^12

ir Õ;95^ 0:86^ ÕJP Í;28°
Seca (cmolç kg') 0,76*^ 0^71° 0,76

Encosta inferior: dominante n = 20, dominada n = 14. Encosta superior: dominante n = 20, dominada n = 12.
Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabüidade, pelo teste
de Tukey.

6.2.2 - Perfis para coleta de dados químicos dos solos

Nos locais onde foram feitos os perfis do solo para a coleta dos dados físicos,

também foram coletadas amostras para as análises químicas dos solos. Os teores dos

nutrientes nos solos, nas encostas inferior e superior, apresentaram um declinío na

concentração com o aumento nas profundidades. Os solos, na encosta superior,
apresentaram maiores teores de C, N, P e Mn na profundidade de 0-10 cm (Tabela 23).

A maior concentração dos teores dos nutrientes na camada de 0-10 cm, na

encosta superior, provavelmente ocorreu em função dos maiores teores de matéria orgânica
também observados nessa profundidade (Tabela 24). Normalmente, o teor de fósforo

disponível tende a diminuir com a profundidade, acompanhando o teor de matéria orgânica
(Tomé Jr., 1997), o que está de acordo com os resultados obtidos nesse estudo. Além disso,
a matéria orgânica pode ser fornecedora (temporária ou não) de nutrientes como



Tabela 23 - Análise descritiva dos teores de carbono, nitrogênio, macronutrientes (P, K, Ca
e Mg) e micronutrientes (Fe, Zn e Mn), de um plantio de pau-de-balsa consorciado com

rnWfl- 77 08 03

Encosta Prof. C N P K" Ca Mg Fe Zn Mn

—cm— -% mg kg'* —cmolc kg''- -mg kg*'-

0-10 2,15 0,18 2,60 0,10 0,10 0,28 324 1,07 2,30

Inferior 10-20 1,68 0,13 1,82 0,06 0,02 0,04 241 0,37 0,83

20-40 0,95 0,08 0,46 0,04 0,04 0,05 210 0,10 0,87

0-10 3,01 0,21 4,07 0,09 0,03 0,08 247 0,83 3,10

Superior 10-20 1,47 0,12 1,12 0,06 0,01 0,04 282 0,30 1,17

20-40 0,89 0,08 0,33 0,04 0,01 0,02 206 0,15 1,53

Média de 3 repetições por profundidade

Na encosta inferior, na profundidade de 10-20 cm, os teores de C e P foram

maiores do que na encosta superior. Possivelmente os maiores teores na camada de 10-20
cm podem estar relacionados às diferenças de granulometria. Os solos da encosta inferior
apresentaram teores mais elevados de areia do que na encosta superior (Tabela 3), o que
facilita a percolação dos nutrientes e da matéria orgânica para as camadas mais profundas
do solo.

Os teores de foram similares e baixos nos solos das encostas inferior e
superior. No entanto, na encosta superior (e parte da inferior), a concentração de K foi
maior que a do Ca^^, apesar de ambas serem consideradas baixas (Tabela 23).

A menor concentração do cátion nos solos, geralmente está associada à
lixiviação. íons possuem grande mobilidade no solo e essa mobilidade associada com as
condições climáticas tropicais tomam esse ion altamente lixiviado. Alem disso, solos ncos
em minerais de argila do tipo caulinita são pobres em íons potássio, constituindo em um
problema de fertilidade para esses solos (Mengel & Kirkby, 1982; Raij, 1991; Brady &
Weil, 1999; Fisher & Binkley, 2000). Portanto, a mobilidade, lixiviação e a baixa
concentração desses íons presentes em solos cauliníticos, relacionam-se fortemente às
menores concentrações de verificados na encosta inferior.

Na encosta inferior, os solos apresentaram maiores teores de Ca^"^ do que na
encosta superior, nas três profundidades estudadas. Nos solos da encosta inferior, os de
teores de Ca^^ e Mg^"^ foram bem maiores na camada de 0-10 cm (Tabela 23).
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Em relação aos micronutrientes Fe, Zn e Mn, em geral, observa-se maiores

teores desses elementos na camada mais superficial (0-10 cm) do solo, mas decrescendo

com a profundidade, nas duas encostas (Tabela 23), indicando um mesmo padrão de
distribuição da matéria orgânica (Tabela 24). Os menores teores de ferro na camada
superficial (0-10 cm) da encosta superior foram provavelmente relacionados aos maiores
teores de matéria orgânica nessa área.

Os solos, na encosta superior, apresentaram menores valores para pHh20, com

exceção na profundidade de 10-20 cm. No entanto, na encosta inferior, os valores de pH
em água na camada de 10-20 cm, foram menores em relação às demais profundidades
(Tabela 24). Os valores de pH em KCl, tanto para as encostas como para as profundidades
foram menores que os valores de pH em água, indicando predominância de cargas
negativas, adsorvendo maior quantidade de cátions que de ânions (Tomé Jr., 1997).

Tabela 24 - Análise descritiva dos atributos químicos dos solos nas encostas superior e
inferior de um plantio de pau-de-balsa consorciado com andiroba. Fazenda Santa Claudia,
Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: 28 meses. Coleta: 27.08.03
Encostas Prot pH„„ pHko AT' AHH MO C:N SB CTC. m

-cmoUkg'— % —anol.li8'—
cm

0-10 4,56 4,04 0.92 1.86 3.70 12 0.48 1.40 65.71 20.51
Inferi™ 10-20 4]47 4!l0 0.88 1.85 2.89 13 0.12 1.00 88.00 6.09

2040 4.63 4.16 0.47 1.73 1,63 12 0.13 0.60 78.33 6.99
SUS TÃi iiÜ ÜT W4 Í4 Õ5Õ TÍt 87í6 8.20

Superior 10-20 4.56 4.19 0.62 1.32 2.53 12 0.11 0.73 84.93 7.69
2040 4.60 4.19 0.50 1.17 1.53 11 0.07 0.57 87.72 5.65

4. 7 «retitifes pnr profundidade, com exceçío para pH SB = Soma de bases; CTC, = Capacidade de (roca
catiônica efetiva; m% - Saturação por aluminio e V% - Saturação por bases trocáveis.

Os valores de pH observados para os solos, nas encostas inferior e superior,
foram similares a resultados obtidos em áreas próximas (Chauvel, 1982; Magalhães, 1983;
Corrêa 1985; Tucci 1991; Luizão, 1995 e Ferreira c/a/., 2001; Lopes, 2003).

Os teores de Al^^, Al+H, MO e C:N foram maiores na profundidade de 0-10

cm, nos solos da encosta superior. Porém, na profundidade de 10-20 cm, os teores de Al^ ,
Al+H, MO e C;N foram maiores na encosta inferior. Provavelmente os valores observados
para Al^^, Al+H e C:N podem ser devido a concentração de matéria orgânica nessas
profundidades (Tabela 24). Os maiores teores de alumínio trocável, principalmente na
camada de 0-10 cm, podem estar associados à deficiência de Ca^"^ e, isto pode prejudicar o
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crescimento das raízes e, em consecjüencia, influenciar o desenvolvimento das plantas

(Muzilli, 2002).

Nos solos tropicais tem sido verificado que os teores de matéria orgânica

concentram-se nas camadas mais superficiais do solo (0-10 cm; Silva, 1996) ou de 0-20 cm

e, abaixo dessas profundidades, os teores de matéria orgâmca sempre tendem a diminuir
(Tomé Jr., 1997). Essas observações válidas para este estudo, também têm sido verificado
para a maioria dos perfis estudados na região amazônica: Chauvel et al., (1987), Alfaia
(1988); Tognon et al., (1998); Kato (1995); Ferreira et al., (2001); Moreira & Malavolta
(2002).

O maior conteúdo de matéria orgâmca presente nas camadas superficiais do

solo ocorre pela deposição (Prado & Centurion, 2001) e acumulo de resíduos da cobertura
vegetal (Alfaia, 1988; Moreira & Malavolta, 2002). Na encosta superior, foi verificado
maior acúmulo de biomassa (147,10 g) e de liteira (217,92 g) de gramineas em relação a

encosta inferior (biomassa = 124,31 g; liteira = 191,27 g; dados não anexados). O conteúdo
de matéria orgânica influencia uma série de propriedades e processos do solo como. maior
capacidade de retenção e suprimento de nutrientes, maior capacidade de retenção de água e
uma melhor estabilidade de sua estrutura (Silva, 1996; Schroth et al, 2003). Além disso

propicia uma maior agregação das partículas do solo (importante fator anti-erosão),
condiciona maior porosidade, fi-iabilidade e condições adequadas para o desenvolvimento
dos microrganismos (Raij, 1991; Silva, 1996).

Os valores de C:N apresentados na Tabela 24 foram maiores que os valores

médios (C:N = 9,9) encontrados por Feamside & Leal Filho (2001). Segundo esses autores,
valores para uma relação C:N acima de 15 indicam pouco nitrogênio na forma disponível
às plantas.

Os valores para a soma das bases trocáveis foram maiores nos solos da encosta
inferior, nas três profundidades (Tabela 24). Tal fato se justifica pelos maiores teores de
Ca^^ e Mg^^, verificados na encosta inferior (Tabela 23), apesar de que os teores das bases
trocáveis foram muito baixos.

A capacidade de troca catiônica efetiva foi maior nos solos da encosta superior,

na profundidade de 0-10 cm. Provavelmente, os maiores valores de CTCe foi devido aos
maiores teores de Al^^ e Al+H, também observados nessa encosta (Tabela 24).

Esses resultados também confirmam que os solos da região são pobres em

nutrientes, com baixo pH, baixa capacidade de troca catiônica e baixos teores de bases
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trocáveis, apresentando conseqüentemente, fortes limitações no que diz respeito à
fertilidade (Ranzani, 1980; Sanchez, 1981; Leite & Medina, 1984; Chauvel eí al, 1991;

Moreira & Malavolta, 2002).

Maiores valores de CTCe nas camadas mais superficiais do solo (0-3 5cm),

maiores que os desse estudo foram encontrados por Lopes (2003), em plantios de cumaru
próximos a área estudada e de pau-de-balsa, na Serraria Teixeira. Nesse caso, a maior
idade dos plantios (Serraria Teixeira), contribuiu para um maior enriquecimento de matéria
orgânica, aumentando assim a CTCe.

Os valores de saturação por alumínio (m%), para as duas encostas foram

maiores que 50%, enquanto que para a saturação por bases foram menores que 50%, aliás
foram muito baixos para as duas encostas (Tabela 24). Os valores de m% (saturação por

alumínio) > 50% e V% (saturação por bases) < 50% aqui determinados, enquadram esses

solos nas categorias de álico e distrófico (Tomé Jr., 1997; Embrapa, 1999).
Os altos valores encontrados para saturação de alumínio corroboram com a

afirmativa de Tucci (1991) onde a elevada saturação de alumínio reflete mais o baixo teor

de bases trocáveis do que o elevado teor de alumínio trocável.

6.2.3 - Plantio homogêneo de andiroba

Ao se analisar a concentração de nutrientes dos solos nas profundidades de 0-

10 cm, no plantio de andiroba, observa-se que houve diferenças significativas somente para

os nutrientes P e K. Os solos onde cresciam as árvores co-dominantes apresentaram os

maiores teores de P, enquanto que nos solos sob as arvores dominadas, foram

determinados os maiores teores de K (Tabela 25).

Chauvel (1982) também encontrou valores maiores para todos os

macronutrientes, com exceção para o cálcio, na profundidade de 0-10 cm, para a floresta

primária na Estação Experimental de Silvicultura Tropical (EEST).
Ao se comparar os teores dos nutrientes dos solos entre as estações chuvosa e

seca, na profundidade de 0-10 cm, verifica-se que os teores de P foram maiores no período
chuvoso e C, N e K tiveram os maiores teores na época seca (Tabela 26).
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Classes de altura C  N P K Ca Mg Fe Zn

j—.1

Mn

0/^ —mg kg"'— cmolc kg*' -———-—
mg kg

Dominante 2,69" 0,20" 3,49° 0,09° 0,18" 0,14" 265" 1,42" 3,33"

Co-dominante 2,75" 0,21" 4,86'

^c'
o

o

0,26" 0,15" 265" 2,18" 3,23"

Dominada 2,57" 0,19" 3,30° 0,14" 0,25" 0,16" 276" 1,95" 3.24"

Dominante: n = 20; Co-dominante: n = 12 e Dominaia: n - 18 , t, ,
Médias sepiiHafi da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.

Tabela 26 - Comparação de médias dos nutrientes do solo na profundidade de 0-10 cm, entre as estações chuvosa e seca, em um plantio de
andiroba Fazenda Santa Claudia. Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa 21 meses, estaçio seca 30 meses.

C  N P K Õ; Mg Z" Mn
—% —mg kg' cmolckg -

Chuvosa

Seca

Épocas: chuvosa n = 25 e seca n = 25 .. i j t i
Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.
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No período chuvoso, os teores de P foram maiores, possivelmente devido a

maior rapidez de liberação desse nutriente, pela atividade de microrgamsmos

decompositores de liteira. Ferreira et ai. (2001), também observaram tanto nos solos de
floresta como de clareira, na EEST, maiores teores de P, na mesma profundidade, durante a

estação chuvosa. Os menores teores de K verificados nesta camada do solo na estação
chuvosa, provavelmente se devem à grande mobilidade deste elemento no solo, sendo

facilmente lixiviado (Brady & Weil, 1999; Fisher & Binkley, 1999). Os maiores teores de

C, N e P observados na estação seca, provavelmente se devem à maior concentração de
matéria orgânica nessa camada, também verificada nessa estação (Tabela 29).

Na interação dos fatores classes de altura e época de coleta do solo, na

profundidade de 0-10 cm, houve diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade,
pelo teste F, para o nutriente Fe (p < 0,1; Anexos 18; 20). Os maiores teores de Fe foram
observados nos solos sob as árvores dominantes, na estação chuvosa (Tabela 27).

Tabela 27 - Médias dos teores de Fe na profundidade de 0-10 cm, entre as estações
chuvosa e seca, em um plantio de andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente
Fifíueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estação seca - 30 meses.

Épocas de coleta Classes de altura
Doipinante Co-dominantc Dominada

Fi ãrâ' 26r m'
Seca (mg kg"') 229** 26£ 282

Dominantes n = 20; co-dominante n = 12 e dominada n = 18
Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste
deTukey.

Na Tabela 28, observa-se que não houve diferenças significativas para os

atributos químicos pHh20, pHkci, A1^^, , Al+H, MO, C:N, SB, CTCe, %V e %m, na
profundidade de 0-10 cm, para os solos das três classes de altura. No entanto, quando se
comparam os atributos químicos entre as estações chuvosa e seca, observa-se que os
valores de Al^^ ET, Al+H foram maiores na estação chuvosa, enquanto que os valores de

PHh20, pHkci, mo e %V foram maiores na seca (Tabela 29). Como discutido para o
plantio de pau-de-balsa consorciado com andiroba, a menor acidez na estação da seca,
provavelmente se deve a menor liberação de ácidos orgânicos nessa estação.
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Tabela 28 - de médias dos atributos químicos dos solos na profundidade de 0-10 cm em um plantio de andiroba. Fazenda Santa
Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: 30 meses.

C SB CTC m

Classes de altura pHhio pHxa ^1 w Al+H MO :N e

cmolc kg" cmolc kg" .0/0

17,76' 71,97'

19,19' 70,93'

21,25' 67,19'

Dominante

Co-dominante

Dominada

4,54'

4,53'

4,56'

4,04'

4,01'

4,05'

1,09'

1,22'

1,17'

0,83'

0,90'

0,94'

1,93'

2,13'

2,11'

4,62'

4,72'

4,43'

13'

13'

13'

0,42'

0,52'

0,55'

1,51'

1,74'

1,72'

Dominante; n = 20; Co-dominante: n = 12 e Dominada: n - 18 , ,
Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.

Tabela 29 - Comparação de médias dos atributos químicos dos solos na profundidade de 0-10 cm, entre as estações chuvosa e seca, em um
dantio de andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estação seca - 30 meses.

SB CTCAl+H MO C:N m

—cmolc kg'^~ .0/0 cmolc kg .0/0

Chuvosa 4,43° 3,95° 1,24^ 0,97^ 2,21^ 4,20" 13^ 0,47" 1,71" 17,53° 72,24'

Seca 4,66' 4,12' 1,07^ 0,80*' 1,87^ 4,96^ 13" 0,51" 1,57" 21,19' 67,75'

npocas: cnuvosa n - c u - . t j j 1 * j t 1

Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.
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Na interação dos fatores classes 'de altura e época de coleta do solo, na

profundidade de 0-10 cm, não houve diferença significativa ao nível de 5% de
probabilidade, pelo teste F, para nenhum dos atributos químicos do solo (Anexo 18).

Ao se analisar a concentração de nutrientes dos solos nas profundidades de 10-

20 cm, no plantio de andiroba, observa-se que os solos das árvores dominadas
apresentaram maiores teores de K em relação aos solos das arvores dominantes e co-

dominantes (p < 0,001; Tabela 30; Anexo 21;).

Ao se comparar os teores dos nutrientes dos solos entre as estações chuvosa e

seca, na profundidade de 10-20 cm, nota-se os teores de P e Ca foram maiores na estação
chuvosa, enquanto que os teores de C, N e K foram maiores na estação seca. (Tabela 31).
Possivelmente essas variações nos teores dos nutrientes no período da seca, podem ser

causadas pelo maior conteúdo de matéria orgânica do solo verificado nessa estação (Tabela
33). Ferreira et al (2001), também observaram tanto numa floresta como numa área de
clareira, na EEST, maiores teores de P e Ca na estação chuvosa e mesma profundidade.

Na interação dos fatores classes de altura e época de coleta do solo, na

profundidade de 10-20 cm, houve diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade,
pelo teste F, para os nutrientes K e Fe (p < 0,1; Anexos 21; 22; 23; 24; 25). Os maiores
teores de K foram verificados nos solos sob as arvores co-dominantes e dominadas na

estação seca. Os maiores teores de Fe foram observados nos solos sob as árvores
dominantes, na estação chuvosa (Tabela 32).

Com relação aos atributos químicos dos solos, na profundidade de 10-20 cm,

os solos sob as árvores co-dominantes apresentaram os menores valores para pHkci 6 os

maiores teores de Al+H. No entanto, os menores valores de foram verificados para os

solos sob as árvores dominantes (Tabela 33). Provavelmente os menores valores de pHkci,

foram influenciados pelos maiores teores de Al^^ e HT na época chuvosa, o que corrobora
com as conclusões de Ferreira et. al (2001), as mesmas profundidades deste estudo, numa

área de clareira e floresta, na EEST.

Ao se comparar a variação dos atributos químicos entre as estações chuvosa e

seca, na profundidade de 10-20 cm, observa-se que os valores de pHh2o' pHkci e MO
foram maiores no período da seca, enquanto que, os valores de Al+H e CTCe (Tabela

34) foram os menores.
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Tabela 30 - Comparação de médias dos nutrientes do solo na profundidade de 10-20 cm em um plantio de andiroba. Fazenda Santa Claudia,

Classes de altura C N P K  Ca Mg Fe Zn

r~n— "

Mn

o/o —mg kg mg kg

Dominante 2,37® 0,18® 2,71®

Co-dominante 2,41® 0,18® 3,97®

Dominada 2,36® 0,18® 2,95®

0,07' 0,17'

0,08' 0,18'

0,11' 0,21'

0,11®

0,09®

0,11®

273®

295®

297®

1,10®

1,20®

1,43®

2,53®

2,63®

2,58®

Dominante n = 20; Co-dominante n = 12 e Dominada n - 18
Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.

Tabela 31 - Comparação de médias dos nutrientes do solo na profundidade de 10-20 cm, entre as estações chuvosa e seca, em um plantio de
nnHirnha Fflzftnda Santa Claudia. Presidente Fieueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estação seca - 30 meses.

Época C N P K Ca Mg Fe Zn

7~"n

Mn

%- -mg kg'

Chuvosa 2,19" 0,17" 4,09® 0,07°

Seca 2,56® 0,19® 2,11^' 0,10®

0,22®

0,16"

0,10®

0,11®

296®

277®

1,24®

1,24®

2,56®

2,58®

Épocas chuvosa, n = 25 e seca, n = 25 . . , j -r i
Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey
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Tabela 32 — Comparação de médias para os teores de K e Fe na profundidade de 10-20 cm, entre as estações chuvosa e seca, em um plantio de
anHirnha Fazenda Santa Claudia. Presidente Fifiueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estação seca - 30 meses.

Épocas de coleta
Dominante

Classes de altura

;  Co-dominante Dominada

Chuvosa

Seca

K

(cmolc kg"')

 oo oo
00D»

0,07' 0,08°
0,09' 0,13'

Chuvosa

Seca

Fe

(mg kg"')
307'

240'

309' 276'
280* 317'

1— i-»1 j X» uimi **» w V■ 1 ■ ■ * ** *

Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.

Tabela 33 - Comparação de médias dos atributos químicos do solo na profundidade de 10-20 cm em um plantio de andiroba. Fazenda Santa
Claudia Presidente Fimieiredo/AM. Idade do plantio: 30 meses. _____

Classes de altura PHh20 PHkq Al^^ Al+H MO C:N SB CTCe V  m

-cmolc kg"'— cmolc kg"

1 (
1

1

1

1

1

1

1

s®g \
t

1

1

1

1

f

1

1

Dominante 4,49^ 4,06®" 1,09® 0,75" 1,84" 4,07® 13® 0,36® 1,45® 16,13^^ 75,48"

Co-dominante 4,44® 4,02^ 1,23® 0,85® 2,08® 4,14® 13® 0,35® 1,58® 14,73® 77,32®

Dominada 4,51® 4,08® 1,15® 0,86® 2,01®^ 4,06® 13® 0,43® 1,58® 18,12® 71,58®

Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.
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Tabela 34 - Comparação de médias dos atributos químicos do solo na profundidade de 10-20 cm, entre as estações chuvosa e seca, em um plantio
de andiroba Fazenda Santa Claudia. Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estação seca - 30 meses.

Época ^ ̂  ÃÍTh MÕ CÍN si crc; v m
o/o

..o/o

Chuvosa 4,39" 3,98" 1,20^ 0,92^ 2,13^ 3,76" 13^ 0,39" 1,60" 15,80" 74,86"

Seca 4,58^ 4,15^ 1,09^ 0,70^ 1,79^ 4,40" 13" 0,37" 1,46^ 17,22" 74,17"

Épocas chuvosa, n = 25 e seca, n = 25 , ,.t.j j i j t i
Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.
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Como discutido para a profundidade de 0-10 cm, a menor acidez na estação da

seca, provavelmente se deve a menor liberação de ácidos orgânicos nessa estação.

Na interação dos fatores classes de altura e época de coleta do solo, na

profundidade de 10-20 cm, houve diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade,

pelo teste F, para a relação Al^^ (p ̂  0,1; Anexo 26). No entanto essa diferença deve ter

sido muito baixa, pois não houve diferenças no desdobramento dessa interação para a

relação Al^'.

Ao se analisar a concentração de nutrientes dos solos nas profundidades de 20-

40 cm, no plantio de andiroba, observa-se que os solos sob as árvores co-dominantes

apresentaram os maiores teores de P; enquanto que nos solos sob as árvores dominantes, os

teores de K foram menores em relação aos solos sob as árvores dominadas. (Tabela 35;

Anexo 27).

Ao se comparar os teores de nutrientes entre as estações chuvosa e seca, na

profundidade de 20-40 cm, verifica-se que na estação chuvosa ocorreram os maiores teores

de P e Ca^^ , enquanto que os teores de C, N e K foram maiores na estação seca (Tabela

36). Possivelmente essas variações nos teores de C, N e K no período da seca, foram

causadas pelo maior incorporação desses nutrientes durante o período das chuvas. Pela

mesma razão, foi nessa estação onde foi observado o maior teor de matéria orgâmca no

solo (Tabela 39). Como descrito por Brady & Weil (1999), a matéria orgânica, assim como
a argila, mantém em sua superfície cátions na forma trocável, além de N, P, S e
micronutrientes que são liberados pela mineralização. Além disso, a matéria orgâmca tem

papel fundamental nos solos com argila de baixa atividade como a caulinita, onde a CTC e

a capacidade de retenção de nutrientes depende do conteúdo de matéria orgânica (Schroth,
etal, 2003).

Na interação dos fatores classes de altura e época de coleta do solo, na

profundidade de 20-40 cm, houve diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade,
pelo teste F, para os nutrientes K e Fe (p < 0,1; Anexos 27; 28; 29; 30; 31). Os maiores
teores de K foram encontrados nos solos sob as árvores dominantes e sob as árvores

dominadas na estação seca. Nos solos sob as árvores dominantes foram verificados os

maiores teores de Fe, na estação chuvosa (Tabela 37).
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Tabela 35 - Comparação de médias dos nutrientes do solo na profundidade de 20-40 cm em um plantio de andiroba. Fazenda Santa Claudia,
Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: 30 meses.
Classes de altura C N P K Ca Mg Fe 2n Mn

.0/0. —mg kg cmolc kg' -mgkg

Dominante 1,87° 0,14° 1,43° 0,05» 0,13°

o
o

00
n

264°

Co-dominante 1,91° 0,14° 2,77'

s•

o
o

0,16° 0,08° 298°

Dominada 1,86° 0,13° 1,48° 0,08° 0,17° 0,08° 269°

0,65'^

1,14°

0,80°

1,64°

1,92°

1,77°

Dominante: n = 20; Co-dominante: n = 12 e Dominada: n - 18 ^ ^ t j t 1
Médias seguidas da mesma letra na vertical, nâo diferem entre si ao nível de 5% de probabibdade, pelo teste de Tukey.

Tabela 36 - Comparação de médias dos nutrientes do solo na profundidade de 20-40 cm, entre as estações chuvosa e seca, em um plantio de
andiroba Fii^^^njgSanta Claudia. Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estação seca - 30 meses.

C  N P ic Mg Fe Zn Mn
-mg kg" -cmolc kg'

1,74^ ÕJ? W 0,05" 0,18°

2,02" 0,15' l.n" 0,08" 0,12'
Épocas chuvosa, n = 25 e seca, n = 25 .. i j t i
Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.
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Tabela 37 - Médias dos teores de K e Fe na profundidade de 20-40 cm, entre as estações
chuvosa e seca, em um plantio de andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente
Fi^eiredo/AM. Idade do plantioi estação chuvosa—21 meses; estação seca — 30 meses.
Épocas de coleta Classes de altura

Dominante Co-dominante Dominada
Chuvosa K 0,04" 0,07° 0,05"
Seca (cmolç kg'^) 0,07° 0,07° 0,10°

Chuvosa Fe 300° 281° 247
Seca (mg kg-') 22/ 3l£ 292°

Dominantes n = 20; co-dominante n = 12 e dominada n = 18
Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste
deTukey.

Com relação aos atributos químicos dos solos, na profundidade de 20-40 cm,

observa-se que os solos sob as árvores co-dominantes apresentaram os menores valores

para pHkci, enquanto que os solos sob as árvores dominantes tiveram uma menor atividade
de íons (Tabela 38).

Ao se comparar os atributos químicos entre as estações chuvosa e seca, na
profundidade de 20-40 cm, observa-se que no período chuvoso ocorreram os maiores
teores de Al^^, Al+H e CTCe, no entanto, a menor acidez e os maiores teores de MO
foram observados no período da seca (Tabela 39). Como discutido anteriormente para as
profundidades de 0-10 e 10-20 cm, provavelmente as variações nos índices de acidez do
solo na estação seca, se deve a menor liberação de ácidos orgamcos.

Na interação dos fatores classes de altura e época de coleta do solo, na
profundidade de 20-40 cm, não houve diferença significativa ao nível de 5% de
probabilidade, pelo teste F, para nenhum dos atributos químicos do solo (Anexo 32).

6.3 - Análises foliares dos plantios

6.3.1 - Plantio de pau-de-balsa consorciado com andiroba

Ao se analisar o crescimento e os níveis dos nutrientes foliares das árvores na

encosta inferior, observou-se que as árvores dominantes apresentaram as maiores alturas e
os maiores níveis de N, P e Zn foliares em relação às árvores dominadas, da mesma
encosta (p < 0,001; Tabela 40; Anexo 33). Para os outros nutrientes, não foram observadas
diferenças significantes. O maior crescimento verificado nas árvores dominantes, é
possivelmente influenciado pela posição topográfica (encosta inferior) nessa área do
plantio.
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Tabela 38 - Comparação de médias dos atributos químicos do solo na proftmdidade de 20-40 cm em um plantio de andiroba. Fazenda Santa
Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: 30 meses.

SB CTC m

Classes de altura pHhio pHxa Al ir Al+H MO C:N e

cmolc kg'" —cmolc kg"

1,17"

0,30" 1,33"

0,33" 1,29"

Dominante

Co-dominante

Dominada

4,52" 4,13" 0,91"

4,45" 4,05'' 1,02"

4,52" 4,13" 0,96"

0,71"

0,83"

0,84"

1,62"

1,86"

1,80"

3,22"

3,29"

3,29"

13"

13"

19"

14,24" 76,65"

14,26" 76,46"

15,93" 73,22"

Dominante; n = 20; Co-dominante: n = 12 e Dominada: n - 18 . n- ^
Médias seguidas da mesma letra na vertical, nâo diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.

Tabela 39 - Comparação de médias dos atributos químicos do solo na profundidade de 20-40 cm, entre as estações chuvosa e seca, em um plantio
de andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estação seca - 30 meses.

Al Al+H MO C:N SB CTCe m

1

1

1

l

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

cmolc kg

Chuvosa 4,42'' 4,02" 1,04^ 0,88^ 1,92^ 2,99° 17° 0,31' 1,36' 14,25' 76,31'

Seca 4,59^ 4,21^

ji

00
9\

O

0,70'' 1,56'' 3,47° 13' 0,28' 1,14*' 15,46' 74,43'

Épocas chuvosa: n = 25 e seca: n = 25
Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.
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Geralmente, as partes inferiores das encostas, recebem maior movimento de água das

partes superiores (escoamento lateral). Por outro lado, foi observado que sob as arvores
dominantes, havia uma maior quantidade de liteira, o que proporciona uma maior

incorporação de nutrientes no solo e condições mais favoráveis para ocrescimento dessas

árvores.

Na encosta superior, as árvores dominantes apresentaram maior crescimento e

os maiores níveis de Zn e Cu foliares quando comparadas as arvores dominadas (p ̂  0,001,

Tabela 40; Anexo 33). Para os outros nutrientes, não foram observadas diferenças

significantes. Entre os fatores que influenciaram o menor desenvolvimento das árvores na

parte superior da encosta, estão a menor disponibilidade de água e nutrientes, assim como a
maior competição por esses recursos, causada pela maior cobertura de gramíneas

observada nesse local.

Ao se comparar as variáveis biométricas e os níveis de nutrientes foliares entre

as partes superior e inferior da encosta, nota-se que nesta última, as arvores dominantes
apresentaram as maiores alturas e os maiores níveis de P, Zn e Na foliares (Tabela 40) em
relação às árvores de ambas classes de altura na encosta superior. Nessas árvores
dominantes também foram observados os maiores DAPs e os maiores níveis de N e Mn

foliares, quando comparadas às árvores dominadas, na encosta superior. Os níveis de K
foliar foram maiores na encosta inferior. As arvores dominadas, na encosta superior,

apresentaram os maiores níveis de Mg e Fe e os menores níveis de Cu e Na foliares.
Os teores de N foliar encontrado para todas as classes de altura encontra-se

dentro da faixa observada para a maioria das plantas (N = 1 a 6%; Mills & Jones, Jr.,

1996). No entanto, para o P foliar, todas as classes de altura apresentaram níveis de fósforo
abaixo da faixa considerada adequada para a maioria das plantas, com exceção a classe

dominante da encosta inferior. Para Mills & Jones Jr. (1996), a deficiência em fósforo

ocorre quando os teores na planta estão abaixo de 2 g kg ̂  Para Marschner (1995), teores
de fósforo em tomo de 3 a 5 g kg ̂ são considerados adequados para as plantas na fase

vegetativa.

Na encosta superior, durante as coletas foi possível observar que as árvores,

principalmente as de menor altura, possuíam reduzida biomassa foliar, apresentando folhas
menores do que as árvores na encosta inferior, com coloração amarelo-esverdeado mais

intensa nas folhas adultas e algumas apresentaram caules de diâmetro reduzido.

Geralmente esses sintomas são típicos de deficiência de P.
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Tabela 40 - Comparação de médias das variáveis biométricas e nutrientes foliares de um plantio de pau-de-balsa consorciado com andiroba.

Encosta Classes de altura Altura DAP C N P K Ca Mg Fe Zn Cu Mn JNa

1

—m— —cm— 0/^,— -gkg l
........ mg kg" — -gkg*-

Inferior
Dominante

Dominada

6,52''

1,99'

8,46'

5,39''

47,17'

46,36'

1,86'

1,58''

1,59*

1,09''

14,57*

13,25'

5,88'

5,18'

2,58'°

2,43'

57°

61"

21,01'

13,19°°

5,50'

4,88'

11,92'

9,35"

1,01'

0,92"

Superior
Dominante

Dominada

3,59'

1,53'

4,15"

1,95'

47,04'

47,43'

1,70"

1,56*'

1,17'

1,06'

9,73°

8,21'

5,58'

6,80'

2,74"

2,81'

63"

66'

16,21"

9,53'

4,64'

2,99'

10,53"

8,00'

0,71"

0,69'

Encosta inferior: árvores dominantes n = 20 e dominadas n = 14. Encosta superior, árvores dominantes n = 20 e dominadas n - 12
Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.
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Entretanto, vários sintomas de deficiência são similares e, nas condições de campo,

freqüentemente ocorre a deficiência de vários nutrientes e não somente de um (Zech &

Drechsel, 1998). Em geral isso ocorre devido a baixa fertilidade do solo ou às interações de

sinergismo que ocorrem entre o nutriente mono-deficiente e os outros elementos com os

quais interage fisiologicamente (Zech & Drechsel, 1998; Zech & Drechsel, 1991). Uma
outra causa dessa deficiência de P pode estar relacionada com competição inter-especifica

na área e também pelos baixos teores de P disponível na maioria dos solos (Brady & Weil,

1999; Mengel & Kirkby, 1982).

A deficiência de fósforo afeta muitos aspectos da fisiologia da planta, incluindo

os processos de fotossintese, de fixação de nitrogênio, fenologia reprodutiva além do
desenvolvimento das raízes, principalmente das laterais (Brady & Weil, 1999). A

deficiência em fósforo também ocasiona um retardo no crescimento das plantas (Mead,

1984; Mengel & Kirkby, 1982; Brady & Weil, 1999), apresentando, geralmente uma
relação folha/raiz baixa (Mengel & Kirkby, 1982).

Os níveis de K foliar das árvores dominantes e dominadas, na encosta superior,

foram baixos, indicando uma possível deficiência de K. Geralmente, os níveis de K foliar
encontrados para a maioria das plantas, estão na ordem de 10 a 40 g kg ̂ (Mengel &
Kirkby, 1982; Brady & Weil, 1999). Possivelmente essa deficiência pode ter sido
influenciada pela competição com as gramíneas pelos recursos existentes na área (por
exemplo; nutrientes, água, espaço), uma vez que estas são muito eficientes na absorção de
K (Mengel & Kirkby, 1982).

A variação nos níveis de Fe encontrada nas classes de altura pode ser devido a

variação na concentração desse elemento nos solos. Geralmente solos ácidos possuem altas
concentrações de Al e Fe solúveis (Mills & Jones Jr., 1996), o que pode favorecer uma

maior absorção desse elemento da solução do solo pelo sistema de raízes. No entanto, os
teores de Fe encontrados nesse estudo (Fe = 61,84 mg.kg ̂) foram bem menores aos níveis
foliares encontrados nas árvores de pau-de-balsa (Fe = 100,5 mg.kg ̂), num experimento
próximo a Presidente Figueiredo — AM (Marenco et al., 2003), coletados na mesma época
desse estudo.

Os teores de Fe foliar observados para as árvores dominantes e dominadas, nas

encostas inferior e superior, estão dentro da faixa de 50 a 75 mg kg\ considerada
suficientes para a maioria das plantas (Mills & Jones Jr., 1996).
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Os menores tcorcs dc Cu fòlÍ3r verificado nas arvores dominadas (2,99 mg kg

na encosta superior, não necessariamente implicam em deficiência desse elemento, pois
o conteúdo de cobre foliar para a maioria das plantas está entre 3 a 7 mg kg" (Mills & Jones
Jr.,1996).

Ao se comparar as variáveis biométricas e os níveis de nutrientes foliares entre

as estações chuvosa e seca, observa-se maior crescimento das árvores de pau-de-balsa na
estação seca. No período da seca foram tomadas medidas das alturas das árvores dos
plantios e, portanto, não se refere ao crescimento ocorrido nessa estação. Os níveis de N,
Fe, Cu e Mn foliares foram maiores na estação chuvosa, enquanto que os de C, Ca e Mg
foliares foram maiores na estação seca (Tabela 41).

Na interação dos fatores classes de altura e época de coleta foliar, houve
diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste F, para o nutrientes Fe
(p < 0,001; Anexos 33; 34; 35) e Cu (p < 0,1; Anexos 33; 36; 37). Todas as classes de
altura, nas encostas inferior e superior, apresentaram maiores níveis de Fe foliar na estação
chuvosa. Os maiores níveis de Cu foliar foram observados na estação chuvosa, para as

árvores dominantes, na encosta inferior (Tabela 42).

6.3.2 - Plantio homogêneo de andiroba

Altura e DAP diferiram significativamente entre as três classes de altura,

indicando que as árvores de andiroba apresentaram crescimento diferenciado nas estações
chuvosa e seca (Tabela 43). Essas diferenças podem ser devido a forte competição que
existiu entre essas árvores e o quicuio da Amazônia (Brachiaria humidicula (Rendle)
Schweickerdt), principalmente entre as classes co-dominantes e dominadas, onde a
cobertura do solo por gramíneas é bem maior em relação à classe dominante. A maioria
das árvores dominadas apresentava altura semelhante com o quicuio (observações de
campo). Possivelmente essa competição inter-específica, por exemplo por nutrientes,
espaço, água influenciaram no desenvolvimento das árvores do plantio de andiroba.

Os nutrientes K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn e Na apresentaram diferenças

significativas para as variáveis biométricas altura e DAP (p < 0,001; Na p < 0,01; Anexo
38). A classe co-dominante apresentou os menores teores para K quando comparada às
demais classes de altura (Tabela 43).
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Tabela 41 - Comparação de médias das variáveis biométricas e nutrientes foliares, entre as estações chuvosa e seca, em um plantio de pau-de-
balsa consordado com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estaçao seca -
30 meses.

Época Altura DAP C  N P K Ca Mg Fe Zn Cu

"í—T

Mn Na

« h-rr'^

—m— —cnt— -% gkg'- -gkg -

Chuvosa 3,43" 5,51" 45,33" 1,81" 1,32" 12,15" 4,40" 2,42" 87" 17,00" 4,93° 10,97" 0,79"

Seca 4,10^ 5,13" 48,69" 1,58^ 1,20" 11,19" 7,21" 2,86" 36^ 14,62" 4,38'" 9,51" 0,89"

Épocas chuvosa: n = 33 e seca: n — 33 • . , i j t i
Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.

Tabela 42 - Comparação de médias para os teores de Fe e Cu foliares, entre as estações chuvosa e seca, em um plantio de pau-de-balsa
consordado com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estaçao seca
meses.

Épocas de coleta Classes de altura

Encosta inferior

Dominante Dominada Dominante

Encosta superior
Dominada

Chuvosa

Seca

Fe

(mg kg"^)
80= 81-
35" 40"

90=

35"

100=

33"

Chuvosa

Seca

Cu

(mg kg*^)
6,33= 4,90=
4.67" 4,86=

4,85=
4,44=

2,74=
3,24=

Encosta inferior: dominante n = 20, dominada n — 14. Encosta superior: dominante n 20, dominada n 12.
Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.
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Tabela 43 - Comparação de médias das variáveis biométricas e nutrientes foliares das classes de altura dominante, co-dominante e dominada

Classes altura Altura DAP C N P K Ca Mg Fe Zn Cu Mn ISa

~m— ~cm~ o/o- -g kg'1 mg kg'
———

_g kg'-

Dominante 2,07' 2,66' 46,73' 1,13' 0,67' 8,41' 5,95'' 1,69" 51' 18,65' 9,55' 14,77' 0,83'

Co-dominante 0,99^ 1,27^ 46,31' 0,88' 0,70' 3,45^ 9,21' 2,81' 57' 16,28' 2,90" 9,23" 0,60"

Dominada 0,78' 0,98' 45,85' 0,93' 0,81' 7,47' 8,18' 2,64' 42" 16,27' 3,18" 9,40" 0,89"

Dominante: n = 20, Co-dominante: n = 12 e Dominada: n = 18
Médias seguidas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de TukQr.
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Isto implica na ocorrência de uma deficiência nutricional de potássio nessa classe de altura

e, que essa deficiência, esteja influenciando no crescimento dessas árvores.

Os teores de potássio, geralmente encontrados nos tecidos foliares normais

(sadios) estão na ordem de 10 a 40 g kg"\ para a maioria das plantas (Mengel & Kirkby,

1982; Brady & Weil, 1999). De acordo com esses dados, todas as classes de altura do

plantio de andiroba apresentaram teores de potássio bem abaixo dessa faixa,

principalmente as árvores co-dominantes (K = 3,45 g kg'\ Tabela 43).
Esses resultados também confirmam a diagnose visual de deficiência de

potássio durante as coletas, onde várias árvores das classes co-dominantes e dominadas
apresentavam manchas avermelhadas (aproximadamente 5/5 R, Munsell), no ápice e nas

bordas das folhas mais velhas, em direção ao centro e muitas vezes com necrose no ápice

(Figura 8).

O potássio é um elemento muito móvel dentro da planta, sendo translocado dos

tecidos mais velhos para os mais jovens e, quando ocorrem sintomas de deficiência, estes

aparecem primeiro nas folhas mais velhas ÇMengel & Kirkby, 1982; Brady & Weil, 1999).
Esses mesmos sintomas visuais, inclusive a cor, também foram observados em Eucalyptus^

por Silveira et al, (2000), como sendo deficiência nutricional por potássio.
Para Mengel & Kirkby (1982), Raij (1991) e Marschner (1995), a deficiência

de potássio não revela imediatamente sintomas visíveis, mas que inicialmente ocorre uma

redução nas taxas de crescimento ("fome oculta"). Em geral quando há deficiência de
potássio, nos ápices e bordas das folhas velhas (adulta) ocorre clorose e necrose,

aparentando que as bordas destas foram queimadas (Brady & Weil, 1999). Provavelmente

essa deficiência na classe co-dominante esteja sendo causada pela competição inter-

específica (gramínea) que existe na área do plantio, por nutrientes. Tem sido observado
que as gramíneas, de um modo geral, possuem um sistema de raízes muito eficiente e que
as taxas de absorção de potássio nessas espécies são consideradas elevadas (Mengel &
Kirkby, 1982).

Comparando-se os teores de potássio de andiroba verificados neste estudo com

árvores da mesma espécie, porém crescendo em locais diferentes (EEST; Magalhães &

Blum, 1999), percebe-se que os teores foliares das classes dominantes (K = 8,41 g kg"^) e
dominadas (K = 7,47 g kg"^), foram maiores que os teores foliares encontrados nas árvores

da EEST-INPA (K = 6,90 g kg ̂).
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Figura 8 - Sintomas de deficiência nutricional de fósforo e potássio nas árvores de um
plantio homogêneo de andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade
do plantio: 30 meses.

Na Tabela 43 observa-se que a classe dominante apresentou menores teores

para Ca e Mg (5,95 e 1,69 g kg respectivamente).

As árvores co-dominantes e dominadas de andiroba apresentaram baixos teores

de N (0,88 e 0,93 g kg"') mesmo não sendo significativos (Tabela 43). Para a maioria das

plantas, os teores foliares de N estão dentro da faixa de 1 a 6% (Mills & Jones Jr., 1996).

Os teores de P nas árvores do plantio de andiroba foram todos muito baixos

(0,67 a 0,81), não havendo diferenças significativas entre as classes de altura (Tabela 43).

No geral, considera-se como deficiência de P, teores foliares inferiores a 2 g kg"'. A
deficiência de P implica em atraso no crescimento e baixa produção de flores, fhitos e
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sementes. Nos sintomas visuais de deficiência pode aparecer uma coloração púrpura ao

longo das folhas com necrose nas margens (Mills & Jones Jr., 1996).
Com relação aos micronutrientes foliares houve diferenças significativas para

Fe, Cu, Mn e Na (Tabela 43). No entanto, o ferro apresentou níveis menores somente para
a classe dominada (42,07 mg kg"^), enquanto que os níveis de cobre e manganês (9,55 e
14,77 mg kg"\ respectivamente) foram maiores para a classe dominante.

Nas observações de campo notou-se que várias arvores dominadas

apresentavam folhas apicais com coloração amarelo-esverdeada com as nervuras em tom

de verde mais escuro. Esses sintomas visuais são semelhantes aos sintomas de deficiência

para ferro (Marschner, 1995; Taiz & Zeiger, 2004). Tal fato sugere dizer que as árvores
dominadas apresentam deficiência de ferro, pois os teores de ferro encontrados nesse

estudo, estão abaixo da faixa de 50 a 75 mg kg \ considerada suficiente para a maioria das
plantas (Mills & Jones Jr., 1996). Essas variações nos teores de ferro podem ser
influenciadas pela presença de outros cátions na solução do solo (Mengel & Kirkby, 1982),
pois a absorção de ferro sofre efeito competitivo com a presença de outros cátions como
Mn^"^, Cu^"", Ca^^ Mg^"", K^" e Zn^^ (Lingle et ai, 1963 citado por Marschner, 1995).
Também a presença de metais pesados como Cu e Zn, podem induzir a deficiência de
ferro, por deslocar o ferro dos complexos quelatos, formando complexos insolúveis
(Mengel & Kirkby, 1982; Brady & Weil, 1999).

Os teores de cobre e manganês foliares foram bem superiores para a classe

dominante (Tabela 43). A variação nos teores desses micronutrientes pode ser devido ao
baixo pH do solo - típico de Latossolos - ou do pH da rizosfera que favorece um aumento
na disponibilidade de elementos como Al, B, Cu, Fe, Mn e Zn (Mills & Jones Jr., 1996).

De acordo com Mills & Jones Jr. (1996), o conteúdo de cobre presente nas

folhas está entre 3 a 7 mg kg'^; enquanto que o teor de manganês está entre 10 a 200 mg
mas considerado suficiente na faixa de 10 a 50 mg kg ̂  Esses valores sugerem dizer

que os níveis de cobre verificados para as três classes de altura, não indicam deficiência
desse nutriente aos 30 meses de idade do plantio, enquanto que para manganês, os teores

das classes co-dominante e dominada encontram-se um pouco abaixo dessa faixa.
A classe co-dominante apresentou menores teores de sódio que as demais

classes de altura (Tabela 43). Porém devido a falta de outros estudos não foi possivel fazer
comparações para essa espécie tropical.
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Ao se comparar as variáveis biométricas e os níveis de nutrientes foliares entre

as estações chuvosa e seca, observa-se que as arvores de andiroba apresentaram maior
crescimento e maior incremento em DAP na estação seca. Os níveis de Ca, Mg e Na

foliares também foram maiores na estação seca. No entanto, para N, Fe e Cu, os níveis

foliares desses nutrientes foram maiores na estação chuvosa (Tabela 44).

Na interação dos fatores classes de altura e época de coleta foliar, houve

diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste F, para altura, DAP, P e

Fe (p < 0,001; Anexos 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46). O maior crescimento das árvores
de andiroba foi observado para a classe de altura dominante, na estação seca. Para as

árvores dominantes e co-dominantes, o maior incremento em DAP foi apresentado na

estação seca. As árvores dominadas apresentaram os maiores níveis de P foliar, na estação

seca, enquanto que os maiores níveis de Fe foliar foram encontrados na estação chuvosa,

para as três classes de altura (Tabela 45).
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Tabela 44 - Comparação de médias das variáveis biométricas e nutrientes Mares entre as estações chuvosa e se^ de um plantio de andiroba.
Fazenda s»nt« riaurtia Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estaçao seca - 30 meses.

Altura

Chuvosa

45,75

Dominante: n = 20, Co-dominante: n = 12 e Dominada: n - 18
Médias se^idas da mesma letra na vertical, não diferem entre si ao nível de 5% de probabiüdade, pelo teste de Tukey.

Tabela 45 - Comparação de médias para as variáveis biométricas altura, DAP e para os teores de P e Fe foliar, entre m estações chuvosa esec^
em um plantio de andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estaçao seca
meses.

Épocas de coleta DominadaCo-dominanteDominante

AlturaChuvosa

Chuvosa

Chuvosa

Chuvosa
(mg kg')

Dominantes n = 20; co-dominante n = 12 e dominada n - 18
resma^na verücal, nâo diferem enue si ao nível de 5% de probabiUdade, pelo teste de Tukey.
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7 - CONCLUSÕES

7.1 - Plantio de pau-de-balsa consorciado com andiroba

• As condições físicas do solo mais favoráveis (maiores porcentagens de

microporos e maior umidade) na encosta inferior, em comparação à superior, favoreceram

o maior crescimento em altura e diâmetro do plantio de pau-de-balsa consorciado com

andiroba. Também as condições químicas mais favoráveis na encosta inferior suportaram

um maior crescimento do plantio em relação à parte superior da encosta.

• Os maiores teores de nutrientes e atributos químicos, mais favoráveis nos

solos da encosta inferior em relação aos solos da encosta superior, contribuiram para um

maior crescimento das árvores de pau-de-balsa.

• Os valores das concentrações dos nutrientes no solo e nas folhas, assim como

os atributos químicos dos solos variam de acordo com a estação do ano.

7.2 - Plantio homogêneo de andiroba

• As condições topográficas mais uniformes na área do plantio favoreceram a

reduzida variação observada nas condições químicas do solo, exceção feita aos teores de
potássio.

• Os maiores teores de nutrientes e atributos químicos, nos solos das árvores

dominantes em relação aos solos das árvores co-dominantes e dominadas, propiciaram um

maior crescimento das árvores de andiroba.

• Os valores das concentrações dos nutrientes no solo e nas folhas, assim como

os atributos químicos do solo, em andiroba, variam de acordo com a estação do ano.
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Anexo 1 - Precipitação pluvial nos meses de coleta dos solos em um plantio de pau-de-balsa consorciado com andiroba. Fazenda Santa Claudia,
Presidente Figueiredo/AM. Idade do nlantio: 30 meses.plantio:

Mês/dia Prec Pluvial Mês/dia Prec Pluvial Mêa/dia Prec Pluvial Mêa/dia
Abril mm Maio mm Juuho mm Julho mm

1 20,05 1 19,2 1 0,9 1 0.8

2 11.2 2 12,2 2 2 2 5.3

3 52,3 3 4.8 6 25,8 7 5,6

4 1,6 4 1,8 9 2,3 9 0.7

5 2.2 5 7.3 10 9,1 11» 0

6» 8,8 6 4 11 0.4 14 14,4

10 102,21 8 U 12 5,8 15 0.5

11 100,6 9 6.5 13» 4.5 16 14,9

12 2.3 10 11,7 14 40,7 24 1,3

13 83,9 11 11,6 15 5.3 26 3.5

14 0,4 12 3.8 16 5,2 27 27,5

15 33,1 14 4.2 17 7,1 28 15,5

16 0,6 15» 0 18 6.2 29 24,6

17 105.4 16 14,3 20 7.1

18 202,5 17 8,1 21 0.4

20 22,5 18 14,9 23 0.5

22 307,2 19 6,9 26 5

23 44,3 20 25.5 29 1

24 1,2 23 6.3 30 3.2

25 7,7 24 8,7

26 31,8 26 30,9

27 21,7 28 22,7

28 6,5 31 11,7

29 6,6

30 23,2

Prec Pluvial Mêa/dia Prec. Pluvial Mês/dia Prec Pluvial Mêa/dia Prec. Pluvial
OutubroAgosto mm Setembro mm mm

30.6

2.6

O

4.7

43.7

1.8

57,5

1

2

11

12

13

15»

16

18

19

22

26

28

29

30

0,9

9.1

9.5

2.2

7.8

O

2.5

22.6

24.5

2.3

5,8

1,3

13,4

0.5

2

4

6

8

13

14

16»

17

18

19

20

21

25

26

31

33,9

32.2

4.6

6.6

10.5

7.8

2.2

5.6

21.3

4

2,6

0.7

0.4

25,1

2.3

2

3

7

10»

13

14

15

16

•Datas em que foram feitas as coletas de campo.
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Anexo 2 - Média dos quadrados da ANOVA para os nutrientes do solo na profundidade de 0-10 cm em um plantio de pau-de-balsa consorciado
=,nHirr,h!. FüTPnHa Santa Claudia. Presidente Fieueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estação seca - 30 meses.

Causa de variação G.L C N P K Ca Mg Fe Zn Mn

Classe (C) 3 0,3602"" 0,0005"" 0,8174"" 0,0175"' 0,2655'" 0,0139' 2403,5262"" 6,7036 0,4000""

Época (E) 1 1,5512' 0,0056' 25,5663'" 0,0056"" 0,0469"" 0,0277" 16904,8160' 0,0190"" 1,1416""

Interação C x E 3 0,0175"" 0,0003"" 1,1812"" 0,0007"" 0,0013"" 0,0068"" 5811,8996"" 0,0959"" 2,3408'

Resíduo 58 0,2218 0,0009 0,6945 0,0016 0,0195 0,0035 2565,7819 1,9670 0,7039

CV(%) 18,49 16,40 34,96 37,49 74,44 42,41 15,92 112,47 26,40

C - classes de altura: árvores dominantes e dominadas das encostas inferior e superior
E - épocas chuvosa e seca
ns - não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
* - significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
** - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.
*** - significativo, ao nível de 0,1% de probabilidade, pelo teste de F.

Anexo 3 - Desdobramento das classes de altura dentro das épocas de coleta para os teores de Mn, profundidade de 0-10 cm, em um plantio de
pau-de-balsa consorciado com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses;
estação seca - 30 meses.

Causa de variação G.L. S.Q. Q.M. F

Classes de altura x Época chuvosa 3 3,2804 1,0935 1,5534""

Classes de altura x Época seca 3 4,0296 1,3432 1,9082

Classes de altura: árvores dominantes e dominadas, nas encostas inferior e superior,
ns - não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
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Anexo 4 - Desdobramento das épocas de coleta dentro das classes de altura para os teores de Mn, profundidade de 0-10 cn^ em um
pau-de-balsa consorciado com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estaçao chuvosa 21 meses,
estação seca - 30 meses.

gxT

Bpocas chuvosa e seca x Dominante Encosta inferior

Épocas chuvosa e seca x Dominada Encosta inferior

Épocas chuvosa e seca x Dominante Encosta superior

Épocas chuvosa e seca x Dominada Encosta superior

ns - nãf> significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
** - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.

Anexo 5 - Média dos quadrados da ANOVA para os atributos químicos do solo na profundidade de 0-10 cm em um plantio de pau-de-balsa
consorciado com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estaçao chuvosa - 21 meses, estaçao seca - 30

S.Q. Q.M. F

6,8393 6,8393 9,7163

0,0032 0,0032 0,0046

0,1134 0,1134 0,1612

0,0393 0,0393 0,0558

Classe (C) 3 0,0706" 0,0050"® 0,3229' 0,1064" 0,6403" 1,0618"® 3,0696"' 0,5670" 0,1759"® 1000,5736"

452,3829'

1953,9592"

655,3338*
Época (E) 1 0,4945*" 0,2580*" 0,4161* 1,0075*" 2,7185*" 4,5806' 1,9875* 0,0969"® 0,1114"®

Interação C x E 3 0,0014"® 0,0075"® 0,0382"® 0,0503"® 0,0067"® 0,0525"® 1,0458* 0,0101"® 0,0407"® 6,0836"® 29,5009"®

Resíduo 58 0,0118 0,0038 0,0980 0,0250 0,1463 0,6580 0,3584 0,0406 0,0874 71,1024 153,0893

CV (%) 2,40 1.52 28,33 17,46 19,02 18,52 4,44 46,40 19,20 46,84 17,22

E - épocas chuvosa e seca
ns — "ãn significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
* - significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.

- significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.
- significativo, ao nível de 0,1% de probabilidade, pelo teste de F.

♦♦

***
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Anexo 6 - Média dos quadrados da ANOVA para os nutrientes do solo na profundidade de 10-20 cm em um plantio de pau-de-balsa consorciado

Causa de variação G.L. C N P K Ca Mg Fe Zn Mn

Classe (C) 3 0,1671" 0,0003" 0,9495" 0,0130'"" 0,2265'" 0,0194'" 2117,5855" 2,6990" 0,5147"

Época (E) 1 l,706r 0,0047' 12,3553'" 0,0045' 0,0008" 0,0009" 21136,5946' 0,0385" 0,0461"

Interação C x E 3 0,0204" 0,0005" 0,2775" 0,0006" 0,0031" 0,0009" 6246,9398" 0,2661" 2,4956'

Resíduo 58 0,2604 0,0011 0,6488 0,0007 0,0170 0,0026 3743,1540 1,0565 0,6743

CV(%) 23,45 20,14 42,85 34,49 87,37 45,75 18,88 107,51 29,39

C - classes de altura: árvores dominantes e dominadas das encostas inferior e superior
E - épocas chuvosa e seca
ns - não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
* - significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
** - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.
*** - significativo, ao nível de 0,1% de probabilidade, pelo teste de F.

Anexo 7 — Desdobramento das classes de altura dentro das épocas de coleta para os teores de Mn, profundidade de 10-20 cm, em um plantio de pau-
de-balsa consorciado com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estação seca

Causa de variação G.L. S.Q. Q.M. F

Classes de altura x Época chuvosa 3 3,1576 1,0525 1,5609""

Classes de altura x Época seca 3 4,8373 1,6124 2,3912""

Classes de altura: árvores dominantes e dominadas, nas encostas inferior e superior,
ns - não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
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Anexo 8 - Desdobramento das épocas de coleta dentro das classes de altura para os teores de Mn. profundidade de 10-20 cm, em um plantio de
pau-de-balsa consorciado com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses;
estação seca - 30 meses.

Q F
Causa de variação GX. S.Q. .M.

6,5404'

0,0582™

1,8254™

0,8553™

Bpocas chuvosa e seca x Dominante Encosta inferior

Épocas chuvosa e seca x Dominada Encosta inferior

Épocas chuvosa e seca x Dominante Encosta superior

Épocas chuvosa e seca x Dominada Encosta superior

4,4104

0,0393

1,2310

0,5768

4,4104

0,0393

1,2310

0,5768

ns - não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
* - significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.

Anexo 9 - Média dos quadrados da ANOVA para os atributos químicos do solo na profundidade de 10-20 cm em um plantio de pau-de-balsa
consorciado com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estação seca - 30
meses. —

Causa de variação GL pHhio pHkci Al W Al+H MO C;N SB CTC. m

Classe (C) 3 0,0607" 0,0046™ 0,2018™ 0,0676™ 0,2483™ 0,4955™ 1,8698™ 0,5199"' 0,2288' 1015,1191'" 2145,5373'"

Época (E) 1 0,3399'" 0,2163*" 0,2670™ 0,5925"" 1,6551" 5,0519' 5,4072' 0,0000™ 0,2641' 31,6275™ 31,5331™

Interação C x E 3 0,0010™

o
o

o

0,0150™ 0,0111™ 0,0018™ 0,0611™ 2,2762™ 0,0014™ 0,0133™ 1,8441™ 12,8998™

Resíduo 58 0,0141 0,0043 0,0848 0,0250 0,1449 0,7708 0,8252 0,0317 0,0603 80,6364 169,0254

CV(%) 2,65 1,62 28,46 18,02 20,02 23,45 6,84 52,75 18,03 58,64 17,28

E - épocas chuvosa e seca
ns - não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
♦ - significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.

- significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.
- significativo, ao nível de 0,1% de probabilidade, pelo teste deF.
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Anexo 10 - Média dos quadrados da ANOVA para os nutrientes do solo na profundidade de 20-40 cm em um plantio de pau-de-balsa consorciado
\  _ .. ' , TA A 1 11 C>a/>0 - *^0 mACf>C

Causa de variação G.L. C N P K Ca Mg Fe Zn Mn

Classe (C) 3 0,2712"" 0,0009"" 0,3427"" 0,0088'" 0,0756"' 0,0558'" 2942,2950"" 0,3890"" 0,6046""

Época (E) 1 0,5548* 0,0022"" 3,5962*** 0,0056*** 0,0015"" 0,0134* 22049,4494* 0,1392"" 0,8505""

CxE 3 0,0115"" 0,0000°"" 0,1385"" 0,0001"" 0,0010°" 0,0068"" 1889,5506"" 0,1836"" 4,8862***

Resíduo 58 0,1285 0,0006 0,2441 0,0004 0,0044 0,0026 3716,0492 0,1779 0,2877

C V (%) 21,26 19,76 46,75 35,04 72,86 48,43 20,56 67,89 25,04

C - classes de altura: árvores dominantes e dominadas das encostas inferior e superior
E - épocas chuvosa e seca
ns - não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
* - significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
** - significativo, ao lúvel de 1% de probabilidade, pelo teste de F.
*** - significativo, ao nível de 0,1% de probabilidade, pelo teste de F.

Anexo 11 - Desdobramento das classes de altura dentro das épocas de coleta para os teores de Mn, profundidade de 20-40 cm, em um plantio de
pau-de-balsa com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estação
seca - 30 meses.

Causa de variação G.L. S.Q. Q.M. F

Classes de altura x Época chuvosa 3 6,4044 2,1348 7,4201

Classes de altura x Época seca 3 7,7037 2,5679 8,9254*'

'y

ns - não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
** - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.
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Anexo 12 - Desdobramento das épocas de coleta dentro das classes de altura para os teores de Mn, profundidade de 20-40 cm, em um plantio de
pau-de-balsa rr.pQr.rriaHr. com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses;
estaçao seca - iu meses.

Causa de variação G.L. S.Q. Q.M. F

—  ,

Épocas chuvosa e seca x Dominante Encosta inferior 1 5,8423 5,8423 20,3066

Épocas chuvosa e seca x Dominada Encosta inferior 1 0,6737 0,6737 2,3416"^

Épocas chuvosa e seca x Dominante Encosta superior 1 4,4940 4,4940 15,6202«

Épocas chuvosa e seca x Dominada Encosta superior 1 1,7445 1,7445 6,0637*

••w —7 —— - * ' •

* - significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
** - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.

Anexo 13 - Média dos quadrados da ANOVA para os atributos químicos do solo na profundidade de 20-40 cm em um plantio de pau-de-balsa
com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estação seca - 30

meses.

Causa de variação G.L. pHnio pHkci Al^ Al+H MO C:N SB CTC. m

Classe (C) 3 0,0445' 0,0007" 0,2047' 0,1415" 0,1666" 0,8008" 3,1369'" 0,3693"' 0,3352'" 834,4742'" 2287,4656'"

Época (E) 1 0,2771"' 0,2049"* 0,1114" 0,9347'" 1,6914'" 1,6305' 1,3172" 0,0070" 0,0626" 132,3258" 105,1221"

Interação C x E 3 0,0006" 0,0145" 0,0986" 0,1334" 0,0066" 0,0333" 1,0576" 0,0105" 0,0741" 43,5160" 119,7746"

Resíduo 58 0,0127 0,0030 0,0560 0,0304 0,0802 0,3806 0,3853 0,0138 0,0363 40,7886 144,0969

CV(%) 2,51 1,34 28,17 20,42 16,72 21,28 4,70 46,56 17,43 48,93 15,67

E - épocas chuvosa e seca
ns — não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
* - significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
♦» - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.
*♦* - significativo, ao nível de 0,1% de probabilidade, pelo teste de F.
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Anexo 16 - Desdobramento das classes de altura dentro das épocas de coleta para ¥t, profundidade de 20-40 cm, em um plantio de pau-de-
balsa consorciado com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio! estação chuvosa — 21 meses, estação
seca - 30 meses.

Causa de variação G.L. S.Q. Q.M. F

Classes de altura x Época chuvosa 3 0,9657 0,3219 10,5850"

Classes de altura x Época seca 3 0,0120 0,0040 0,1311""

Classes de altura: árvores dominantes e dominadas, nas encostas inferior e superior,
ns - não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
** - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.

Anexo 17 — Desdobramento das épocas de coleta dentro das classes de altura para , profundidade de 20-40 cm, em um
balsa consorciado com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa —

plantio de pau-de-
21 meses; estação

seca - 30 meses.

Causa de variação G.L. S.Q. Q.M. F

Épocas chuvosa e seca x Dominante Encosta inferior 1 0,1447 0,1447 4,7582'

Épocas chuvosa e seca x Dominada Encosta inferior 1 0,0934 0,0934 3,0725""

Épocas chuvosa e seca x Dominante Encosta superior 1 0,0339 0,0339 1,1164""

Épocas chuvosa e seca x Dominada Encosta superior 1 1,1305 1,1305 37,1750'*

ns - não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
* - significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
** - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.
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Anexo 18 - Média dos quadrados da ANOVA para os atributos quimicos dos solos na profundidade de 0-10 cm em um plantio de andiroba. Fazenda
Santa, Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses, estação seca - 30 meses.

C SB CTC
Causa de variação G.L. pHsio PHkcí Al' H' Al+H MO :N e

Classe (C) 2 0,003 r 0,0076" 0,0710" 0,0541' 0,2219" 0,3642" 0,1585" 0,0920' 0,2965' 58,0161" 114,9929"

Época (E) 1 0,6269*" 0,3225*" 0,3000* 0,3625"* 1,3220*** 7,4425** 1,0437" 0,009®" 0,2012" 137,6130 192,0983"

Interação C x E 2 0,0004" 0,0095" 0,0285" 0,0066" 0,0304" 0,1765" 0,0293" 0,0536" 0,0110" 60,0426" 107,1547"

Resíduo 44 0,0115 0,0043 0,0673 0,0155 0,0887 0,6395 0,3550 0,0263 0,0758 32,5127 77,1621

CV(%) 2,36 1,63 22,50 13,99 14,58 17,46 4,52 33,21 16,77 29,45 12,55

E - épocas chuvosa e seca
ns - não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
♦ - significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
♦* - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.

- significativo, ao nível de 0,1% de probabilidade, pelo teste de F.

Anexo 19 - Desdobramento das classes de altura dentro das épocas de coleta para os teores de Fe, profundidade de 0-10 cm, em um plantio de
andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estação seca - 30 meses.

FCausa de variação G.L. S.Q. Q.M.

U753^Classes de altura x Época chuvosa

Classes de altura x Época seca

5907,6889

11780,5717

2953,8444

5890,2859 2,7426"

Classes de altura: árvores dominantes, co-dominadas e dominadas,
ns - não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
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Anexo 20 - Desdobramento das épocas de coleta dentro das classes de altura para os teores de Fe. profundidade de 0-10cm, em um plantio de
andiroba Fazenda Santa Claudia, Presidente Fieueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estação seca -- 30 meses.

Causa de variação G.L. S.Q. Q.M. F

—

Épocas chuvosa e seca x Dominante 1 21188,2599 21188,2599 9,8655

Épocas chuvosa e seca x Co-dominante 1 18,3540 18,3540 0,0085'"

Épocas chuvosa e seca x Dominada 1 549,7456 549,7456 0,2560*"

ns — nâjf* significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
** - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.

Anexo 21 - Média dos quadrados da ANO VA para os nutrientes dos solos na profundidade de 10-20 cm em um plantio de andiroba. Fazenda Santa
riaiiília Pressidente Fiffueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses, estaçao seca - 30 meses.

Causa de variação G.L. C N P K Ca Mg Fe Zn Mn

Classe (C) 2 0,0099" 0,0001" 6,2389" 0,0062'" 0,0074" 0,0008" 3055,1975" 0,5420" 0,0365

Época (E) 1 1,6744 0,0083 54,8063*** 0,0114'*' 0,0370* 0,0004" 4127,5614" 0,0175" 0,0112"

Interação CxE 2 0,0173" 0,0002" 5,1105" 0,0018* 0,0034" 0,0005" 13802,2828* 0,2593" 0,1009"

Resíduo 44 0,1688 0,0008 2,6257 0,0004 0,0077 0,0013 2930,6297 1,2450 1,0072

CV (%) 17,30 15,84 52,29 23,82 46,90 34,77 18,87 89,71 38,99

C — classes de altura: árvores dominantes, co-dominantes e dominadas.
E - épocas chuvosa e seca
ns - não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
* - significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
** - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.
*** - significativo, ao nível de 0,1% de probabilidade, pelo teste de F.
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Anexo 22 - Desdobramento das classes de altura dentro das épocas de coleta para os teores de K, profundidade de 10-20 cm, em um plantio
de andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plaitio: estação chuvosa - 21 meses; estação seca - 30 meses.

Causa de variação G.L. S.Q. Q.M. F

Classes de altura x Época chuvosa 2 0,0013 0,0006 1,4273"®

Classes de altura x Época seca 2 0,0129 0,0065 14,7203**

Classes de altura; árvores dominantes, codominadas e dominadas,
ns - não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
** - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.

Anexo 23 — Desdobramento das épocas de coleta dentro das classes de altura para os teores de K, profundidade de 10-20 cm, em um plantio
de andiroba Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estação seca - 30 meses.

Causa de variação G.L. S.Q. Q.M. F

Épocas chuvosa e seca x Dominante 1 0,0010 0,0010 2,3136"®

Épocas chuvosa e seca x Co-dominante 1 0,0022 0,0022 4,9204*

Épocas chuvosa e seca x Dominada 1 0,0113 0,0113 25,7068**

*.

**

significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
- significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.
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Anexo 24 - Desdobramento das classes de altura dentro das épocas de coleta para os teores de Fe, profundidade de 10-20 cm em um plantio
de anHiroha. Fazenda Santa Claudia. Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estaçao seca - 30 meses.

G S QCausa de variação .L. .Q. .M.

Classes de altura x Época chuvosa

Classes de altura x Época seca

5319,4144

23469,2662

2659,7072

11734,6331

0,9076""

4,0041*

Classes de altura: árvores dominantes, codominadas e dominadas,
ns — não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
* - significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.

Anexo 25 - Desdobramento das épocas de coleta dentro das classes de altura para os teores de Fe, profundidade de 10-20 cm, em um plantio
He andiroba Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estação seca - 30 meses.de andiroba. Fazenda Santa Claudia, planti

Causa de variação G.L. S.Q. Q.M.

Épocas chuvosa e seca x Dominante

Épocas chuvosa e seca x Co-dominante

Épocas chuvosa e seca x Dominada

17797,3776

3373,8982

6434,3770

17797,3776

3373,8982

6434,3770

6,0729

1,1513""

2,1956""

ns — não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
* - significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
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Anexo 26 - Média dos quadrados da ANO VA para os atributos químicos do solo na profundidade de 10-20 cm em um plantio de andiroba. Fazenda
Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses, estação seca - 30 meses.

SB CTC m

Causa de variação G.L. pHsio pHkci Al^ Ai+H MO C:N .

Classe (C) 2 0,0206" 0,0154" 0,0703" 0,0715' 0,2542' 0,0296" 0,6133' 0,0297" 0,1002" 43,8656" 133,7023"

Época (E) 1 0,4504*" 0,3417*" 0,2141" 0,5753'" 1,4915*** 4,9408" 0,4047" 0,0043" 0,2788* 30,5407" 14,9698"

Interação C x E 2 0,0013" 0,0047" 0,1913* 0,0190" 0,0922" 0,0509" 0,2050" 0,0142" 0,1049" 41,9226" 168,7329"

Resíduo 44 0,0126 0,0054 0,0591 0,0147 0,0744 0,5013 0,1727 0,0146 0,0544 25,9241 64,5481

CV(%) 2,50 1,82 21,22 14,91 13,93 17,33 3,20 31,54 15,26 30,84 10,78

E - épocas chuvosa e seca
ns — nãn significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
* - significativo, ao nível de 5% de probabilid£ide, pelo teste de F.
** - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.
*** - significativo, ao nível de 0,1% de probabilidade, pelo teste de F.

Claudia. Presidente Figueiredo/AM. Idade do olantio: estação chuvosa - 21 meses; estação seca- 30 meses.

Causa de variação GX. C N P K Ca Mg Fe Zn Mn

Classe (C) 2 0,0098"® 0,0005" 7,8850'" 0,0020" 0,0080" 0,0003" 4661,3619" 0,8963" 0,2968"

Época (E) 1 0,8765* 0,0056* 21,0273*** 0,0077*** 0,0403*** 0,0006" 51,6269" 0,0957" 0,1652"

Interação C x E 2 0,0045" 0,0002" 2,3595" 0,0023** 0,0004" 0,0002" 19306,7099** 0,0187" 0,0263"

Resíduo 44 0,1639 0,0011 0,7398 0,0003 0,0031 0,0009 2575,0813 0,4515 0,2922

CV (%) 21,53 23,21 48,62 27,20 36,86 36,90 18,52 81,54 30,75

C - classes de altura: árvores dominantes, co-dominantes e dominadas.
E - épocas chuvosa e seca
ns - não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
* - significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.

- significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.
*** - significativo, ao nível de 0,1% de probabilidade, pelo teste de F.
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Anexo 28 - Desdobramento das classes de altura dentro das épocas de coleta para os teores de K, profundidade de 20-40 cm, em um plantio
de andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 mesey estação seca - 30 m^es.

QCausa de variação G.L. S.Q. .M.

Classes de altura x Época chuvosa 2 0,0020 0,0010 3,1717""

Classes de altura x Época seca 2 0,0063 0,0031 9,7189*'

Classes de altura: árvores dominantes, co-dominadas e dommadas.
ns - "ãn significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
** - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.

Anexo 29 - Desdobramento das épocas de coleta dentro das classes de altura para os teores de K, profundidade de 20-40 cm, em um plantio
Ha anHirnVia Santa Claudia. Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estação seca - 30 meses.

Causa de variação G.L. S.Q. Q.M. F

Épocas chuvosa e seca x Dominante 1 0,0018 0,0018 5,4338

Épocas chuvosa e seca x Co-dominante 1 0,0000 0,0000 0,1369""

Épocas chuvosa e seca x Dominada 1 0,0108 0,0108 33,6028"

ns - não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
* - significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
** - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.
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Anexo 30 - Desdobramento das classes de altura dentro das épocas de coleta para os teores de Fe, profundidade de 20-40 cm, em um plantio
de !.nri;rr.ha Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estação seca - 30 meses.

^  V O mu IH

C G S Qausa de variação .L. .Q. .M.

Classes de altura x Época chuvosa 2 11567,3693 5783,6846 2,2460"®

Classes de altura x Época seca 2 32476,3788 16238,1894 6,3059'*

Classes de altura: árvores dominantes, codominadas e dominadas,
ns - não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
** - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.

Anexo 31 - Desdobramento das épocas de coleta dentro das classes de altura para os teores de Fe, profundidade de 20-40 cm, em um plantio
Hft andiroba Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estação seca - 30 meses.

Causa de variação G.L. S.Q. Q.M. F

Épocas chuvosa e seca x Dominante 1 20876,1622 20876,1622 8,1070

Épocas chuvosa e seca x Co-dominante 1 4438,2750 4438,2750 1,7235"®

Épocas chuvosa e seca x Dominada 1 8156,0005 8156,0005 3,1673"®

ns - não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
* - significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
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Anexo 32 - Média dos quadrados da ANOVA para os atributos químicos dos solos na profundidade de 20-40 cm em um plantio de andiroba.
Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estação seca - 30 meses.
Causa de variação G.L. pHhio pHkci A1^ ^ Al+H MO C:N SB CTCe V m

Classe (C) 2 0,0259" 0,0271" 0,0523" 0,0967'" 0,2644" 0,0297" 241,3162" 0,0235" 0,1203" 16,2265" 65,2658"

Época (E) 1 0,3500"" 0,4149*" 0,4292" 0,3965""" 1,6507*"' 2,5842" 183,0063" 0,0207" 0,6383" 13,0476" 35,2413"

Interação C x E 2 0,0004" 0,0077" 0,0442" 0,0003" 0,0513" 0,0132" 222,8423" 0,0052" 0,0553" 10,3352" 27,8980"

Resíduo 44 0,0184 0,0077 0,0657 0,0063 0,0867 0,4842 248,3561 0,0075 0,0603 22,6056 79,4403

CV (%) 3,01 2,13 26,85 10,08 16,88 21,52 103,06 29,08 19,60 32,01 11,82

E - épocas chuvosa e seca
ns - não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
* - significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
** - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.

- significativo, ao nível de 0,1% de probabilidade, pelo teste de F.

Anexo 33 - Média dos quadrados da ANOVA para as variáveis biométricas e nutrientes foliares de um plantio de pau-de-balsa consorciado com

CV GL Altura DAP C N P K

c 3 85,4200"" 120,0957" 2,8878" 0,3208" 1,0855"' 140,8823'"

E 1 5,6160" 7,6509" 162,8429*" 0,8617"* 0,1888" 10,7090"

Int. C X E 3 1,0981" 39,0615" 2,8374" 0,0073" 0,0068" 4,6459"

Resíduo 38 0,5248 26,5258 2,0902 0,0669 0,0658 7,7588

CV (%) 19,25 96,82 3,07 15,24 20,35 23,87

Ca Mb Fe Zn Cu Mn Na

6,1239" 0,4031' 216,2129* 371,2916'" 16,1008'" 43,1397" 0,4197*"

136,2054*** 2,6370*** 42231,4496*** 66,6955" 2,5256" 38,0228* 0,1586"

3,7479" 0,0900" 475,9200*** 25,7783" 3,4906* 1,8536" 0,0428"

3,1590 0,1352 66,3219 23,4534 1,0064 8,6687 0,0563

30,61 13,92 13,26 30,63 21,55 28,75 28,18

CV - causa de variação
C - classes de altura: árvores dominantes e dominadas das encostas inferior e superior do plantio
E - épocas chuvosa e seca
Int. - interação
ns - não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
♦ - significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.

- significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.
- significativo, ao nível de 0,1% de probabilida^, pelo teste de F.
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Anexo 34 - Desdobramento das classes de altura dentro das épocas de coleta para os teores de Fe foliar, em um plantio de pau-de-balsa
consorciado com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa — 21 meses, estação seca —
30 meses.

Causa de variação G.L. S.Q. Q.M. F

Classes de altura x Época chuvosa 3 2047,8671 682,6224 10,2860"

Classes de altura x Época seca 3 241,8966 80,6322 1,2150""

ns - não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
** - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.

Anexo 35 - Desdobramento das épocas de coleta dentro das classes de altura para os teores de Fe foliar, em um plantio de pau-de-balsa
consorciado com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa — 21 meses; estação seca —

Causa de variação G.L. S.Q. Q.M. F

Épocas chuvosa e seca x Dominante Encosta inferior 1 7895,6958 7895,6958 118,9748"

Épocas chuvosa e seca x Dominada Encosta inferior 1 6417,0345 6417,0345 96,6939**

Épocas chuvosa e seca x Dominante Encosta superior 1 12005,8885 12005,8885 180,9085**

Épocas chuvosa e seca x Dominada Encosta superior 1 17558,1877 17558,1877 264,5722*»

** - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.
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Anexo 36 - Desdobramento das classes de altura dentro das épocas de coleta para os teores de Cu foliar, em um plantio de pau-de-balsa
rr.IlQ^.rrij^Hn com andiroba. Fazenda Santa Claudia. Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estaçao seca
30 meses.

Causa de variação G.L. S.Q. Q.M. F

Classes de altura x Época chuvosa 3 51,4453 17,1484 17,0388

Classes de altura x Época seca 3 12,5783 4,1928 4,1660'*

Classes de altura: árvores domuiaiites e domuiadas, nas encostas uiferior e superior.
** - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.

Anexo 37 - Desdobramento das épocas de coleta dentro das classes de altura para os teores de Cu foliar, em um plantio de pau-de-balsa
consorciado com andiroba. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estação seca -

Causa de variação G.L. S.Q. Q.M. F

Épocas chuvosa e seca x Dominante Encosta inferior 1 10,8164 10,8164 10,7472"

Épocas chuvosa e seca x Dominada Encosta inferior 1 0,0046 0,0046 0,0046"

Épocas chuvosa e seca x Dominante Encosta superior 1 0,6438 0,6438 0,6397"

Épocas chuvosa e seca x Dominada Encosta superior 1 0,9618 0,9618 0,9556"

** - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.
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Anexo 38 - Média dos quadrados da ANOVA para as variáveis biométricas e nutrientes foliares, entre as estações chuvosa e seca, em um plantio de
^  ̂ - — . 1 -r s J J_ ,â.__ar_ _1 OI Ac*nAãf\ _'in iní»CPC

cv GL

2

Altura

8,9070'"
DA?

14,8154'"
1 0,7027'" 5,1336"'

2 0,4918'" 2,3936'"

44 0,0283
12,48

0,0711
15,48

N p

0,0919"
K Ca Mb

6,3068'"
4,8700"

Fe

837,8156'"
31077,2523'"

Zn

33,8440"
10,0327"

Cu

252,9266"'
54,7987'"

Mn

177,9153'"
2,9740"

Na

0,3168"
0,3417'

1,4279" 1436,4194'" 31,2008" 1,8504" 3,7898" 0,0593"

0,5539
32,32

73,4278
17,41

21,3931
26,86

2,6807
28,92

6,9813
22,96

0,0533
28,93

c

E

Int Cx

E

Resíduo

CV(%)

3,6654"
18.0528'

0,3129"
0,8943"

1,3965" 0,0102'

3,9587
4,29

0,1195
34,56

0,0142"

0,3502"'

0,0417
28,01

97,0200"
24,3584"

45,7034
40,0206'

3,0967" 6,7436"

10,6045
47,32

5,4523
30,99

CV - causa de variação
C - classes de altura: árvores dominantes, co-dominantes e domin^las
E - estações chuvosa e seca
ns - não signiticativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
* - significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
»» - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.
*** - significativo, ao nível de 0,1% de probabilida^ pelo teste de F.

Anexo 39 - Desdobramento das classes de altura dentro das épocas de coleta para a variável biométrica altura, em um plantio de andiroba. Fazenda Santa
Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantioi estaçao_^iuyosaj^^l_jne8es^_esta2ão_seca^30jnes^^

Causa de variação G.L. S.Q. Q.M.

Classes de altura x Época chuvosa

Classes de altura x Época seca

4,4541

11,6462

2,2271

5,8231

78,7788

205,9830*

Classes de altura: árvores dominantes, codominadas e dominadas.
** - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.
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Épocas chuvosa e seca x Dominante

Épocas chuvosa e seca x Co-dominante

Épocas chuvosa e seca x Dominada

ns — "ãr> significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
** - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.

Anexo 41 - Desdobramento das classes de altura dentro das épocas de coleta para a variável biométrica DAP, em um plantio de andiroba.
Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estação seca - 30 meses.

Causa de variação GX. S.Q. Q.IVL ^
Classes de altura x Época chuvosa

Classes de altura x Época seca

4,5239

24,9695

2,2619

12,4847

31,7967

175,5021

Classes de altura; árvores dominantes, codominadas e dominadas.
* * - significativo, ao nível de 1 % de probabilidade, pelo teste de F.
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Épocas chuvosa e seca x Dominante

Épocas chuvosa e seca x Co-dominante

Épocas chuvosa e seca x Dominada

ns — "ffn significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
* - significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
** - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.

Anexo 43 - Desdobramento das classes de altura dentro das épocas de coleta para os teores de P foliar em um plantio de andiroba. Fazenda
Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estação seca - 30 meses.

Causa de variação G.L. S.Q. Q-M. ^
Classes de altura x Época chuvosa

Classes de altura x Época seca

0,0716

0.6866

0,0358

0,3433

0,8580""

8.2304**

Classes de altura: árvores dominantes, codominadas e dominadas,
ns - não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
** - significativo^ ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.
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Anexo 44 - Desdobramento das épocas de coleta dentro das classes de altura para os teores de P foliar, em um plantio de andiroba. Fazenda
Santa Claudia, Presidente Figueircdo/AM. Idade do plantio: estaçã

Causa de variação

Épocas chuvosa e seca x Dominante

Épocas chuvosa e seca x Co-dominante

Épocas chuvosa e seca x Dominada

ns - não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
* - significativo^ ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.

- significativo^ ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.

G.L. S.Q. Q.M. F

1 0,1652 0,1652 3,9618'

1 0,0028 0,0028 0,0677""

1 0,4441 0,4441 10,6482"

Anexo 45 - Desdobramento das classes de altura dentro das épocas de coleta para os teores de Fe foliar, em um plantio de andiroba. Fazenda
Santa Claudia, Presidente Figueiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estação seca - 30 meses.

Causa de variação G.L. S.Q. Q.M. F

28,6453'

1,3121""
Classes de altura x Época chuvosa

Classes de altura x Época seca

2

2

4206,7228

192,6927

2103,3614

96,3464

Classes de altura: árvores dominantes, codominadas e dominadas,
ns - não significativo, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de F.
** - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.
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Anexo 46 - Desdobramento das épocas de coleta dentro das classes de altura para os teores de Fe foliar, em um plantio de andiroba. Fazenda
Santa Claudia, Presidente Fiaieiredo/AM. Idade do plantio: estação chuvosa - 21 meses; estação seca - 30 meses.

Gx! S^q! Q.M. FCausa de variação

Épocas chuvosa e seca x Dominante

Épocas chuvosa e seca x Co-dominante

Épocas chuvosa e seca x Dominada

14913,4254

15253,0957

3565,8571

14913,4254

15253,0957

3565,8571

203,1033

207,7292*

48,5628*'

** - significativo, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste de F.
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