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Sinopse

Foram determinados os estoques de macro e micronutrientes nos solos sob
vegetação primária, plantios florestais de pau-de-balsa, capoeira e área degradada com o
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RESUMO

As diversas tentativas de ocupação acelerada da Amazônia têm provocado níveis

altos de desmatamentos e queimadas. Tais impactos antrópicos são responsáveis pela

crescente extensão de áreas degradadas na região. Essas áreas degradadas precisam ser

recuperadas, para reduzir a pressão sobre áreas de florestas ainda intactas. Nesse contexto,

os plantios de espécies florestais poderão exercer papel importante na reposição e

manutenção dos estoques de nutrientes do solo. Este estudo foi um complemento para a

avaliação da sustentabilidade nutricional em sítios de plantios florestais na Amazônia

Central, objetivando determinar os estoques de nutrientes e matéria orgânica em solos sob

plantios de pau-de-balsa, área de vegetação primária, capoeira e área degradada sobre

Latossolos Amarelos, realizado no município de Presidente Figueiredo - AM. A densidade

aparente nos horizontes superfíciais (até 20 cm), foi menor para área de mata primária,

plantios de pau-de-balsa e capoeira. Em todas as áreas, a densidade aumentou nos

horizontes mais profundos. Os valores mais altos de pH foram observados nos horizontes

mais profundos. Nos solos com aração e gradagem os valores de pH foram menores que

naqueles sem processo de aração e gradagem. Os solos sob plantio de pau-de-balsa sem

aração e gradagem apresentaram os maiores valores de CTC, até a profundidade de 20 cm

(2,62-4,86 cmolo kg'^). O solo da área degradada se apresentou mais compactado nos

horizontes superfíciais, provavelmente pelo feto de ser uma área onde o solo está desnudo,

praticamente sem nenhuma cobertura vegetal, e exposto às intempéries. Os estoques de

carbono e matéria orgânica do solo foram mais elevados na capoeira (200,7 Mg ha'^ C; até

150 cm de profundidade). Os estoques de carbono e matéria orgânica, observados na área

degradada (148,23 Mg ha"' C; 254,93 Mg ha"' M.O.) foram sempre menores comparando-

se com os estoques de todas as outras áreas. Os estoques de carbono, nitrogênio e matéria

orgânica no solo, da camada mais superficial da floresta (0,0-2,5 cm) foram superiores em

relação às demais áreas. Nos plantios de pau-de-balsa com e sem preparo do solo, de O a 40

cm de profiindidade, não houve diferenças significativas entre os estoques de carbono,

nitrogênio e matéria orgânica. Os maiores estoques de bases trocáveis foram encontrados

nos horizontes mais profundos. Para a área de mata primária, os estoques de fósforo

aumentaram até a profundidade de 100 cm. Para as outras áreas este aumento só foi

observado até a profundidade de 20 cm.



ABSTRACr

Different approaches to occupy and rapid human ocupation in Amazônia have

caused high deforestation rates. This type of anthropic impact is responsible for increasing

the extension of the degraded areas in the region. tn order to protect the remaining pristine

forest it is necessary to rehabilitate these degraded areas. In this regard, forest plantations

could play a key role to replace and maintaín the nutrient stocks of the soil. This study aims

to evaluate the nutrient and organic matter stocks in oxisols under Ochroma pyraniidalis

(pau-de-balsa) plantations, pristine forest, secondary forest and degraded area in the county

of Presidente Figueiredo (AM). The highest soil compactation was observed in top soil

under degraded area. Bulk density in the topsoil (0-20 cm depth) was smallest in pristine

forest, followed by pau-de-balsa plantations and secondary forest In ali areas bulk density

was higher in the deepest horizons (90-150 cm). The highest pH values were also observed

in this horizon. In the ploughed soils pH values were lower than m non-ploughed areas.

Soils under pristine forest presented highest CEC values (2-5 cmolckg"^ 0-20 cm). Highest

total C and organic matter stocks (randomly soil collection) were determined in the

secondary forest (200,7 Mg ha'^ C; 0-150 cm depth). Smallest total C and organic matter

stocks were observed in the degraded area (148,23 Mg ha"' and 254,93 Mg ha"' , 150 cm"^

depth, respectively) were the lowest of ali areas. Nitrogen, carbon and organic matter stocks

in the most superficial layer (0-2,5 cm) were higher in the pristine forest than in ali other

areas. Regarding these stocks, in the layer of 0-40 cm, there were no significant differences

between pau-de-balsa plantation with and without soil lillage. The highest exchangeable

bases stocks were found in the deepest horizons. In the pristine forest, phosphorous stocks

increased until 100 cm depth, in the other areas an increase was observed only until 20 cm

depth In the soil samples collected in the profiles, highest total C stocks were observed in

the ploughed soils under forest plantation (208 Mg ha"' . 150 cm*' depth 0-20 cm). Soil

ploughing showed no significant influence on the total C, organic matter and N stocks (0-

150 cm). Iron stocks were higher on the degraded area (540,6 Mg ha"' . 150 cm*' depth 0-20

cm).



SUMARIO

1.0 Introdução 01
2.0 Objetivos 03

2.1 Geral 03
2.2 Específicos 03

3.0 Revisão de Literatura 04

3.1 Áreas Degradadas 04
3.2 Solos e Reflorestamento 06
3.3 Alterações nas Propriedades Físicas dos Solos 07
3.4 Estoques de Nutrientes nos Solos 09

4.0 Material e Métodos 11
4.1 Área de Estudo 11

4.1.1 Localização 11
4.1.2 Clima 11

4.1.3 Geologia 13
4.1.4 Relevo 14
4.1.5 Solos 14

4.1.6 Vegetação 15
4.2 Histórico de Uso da Área 16
4.3 Áreas de Coleta 16
4.4 Coleta de Amostras de Solos e Preparo do Material 18
4.5 Análise Física do Solo 19

4.5.1 Textura 19

4.5.2 Penetrabilidade do Solo 20

4.5.3 Densidade 20

4.6 Análise Química do Solo 20
4.7 Análise Estatística dos Dados 21

5.0 Resultados e Discussão 23
5.1 Perfis de Solo 23

5.1.1 Descrição Morfológica dos Solos do Perfil 1 (MP) 23
5.1.2 Análise Física dos Solos do Perfil 1 (MP) 27
5.1.3 Descrição Morfológica dos Solos do Perfil 2 (PAG) 28
5.1.4. Análise Física dos Solos do Perfil 2 (PAG) 31
5.1.5 Descrição Morfológica dos Solos do Perfil 3 (PNAG) 32
5.1.6 Análise Física dos Solos do Perfil 3 (PNAG) 36
5.1.7 Descrição Morfológica dos Solos do Perfil 4 (CAP) 38
5.1.8 Análise Física dos Solos do Perfil 4 (CAP) 41
5.1.9 Descrição Morfológica dos Solos do Perfil 5 (AD) 42
5.1.10 Análise Física dos Solos do Perfil 5 (AD) 45

5.2 Dados Analíticos das Amostras de Solos dos Perfis 47
5.2.1 pH h2o e pH kci 48
5.2.2 CTCefetiva 49
5.2.3 Saturação por Bases (%V) 49

5 3 Dados Analíticos das Amostras de Solos nas Áreas de Estudo - Coletas Aleatórias
50

5.3.1 Estoques de Carbono, Nitrogênio e Matéria Orgânica 50
5.3.2 Estoques de C^ Mg, K e P 53
5.3.3 Estoques de Micronutrientes (Fe, Zn e Mn) 57

6.0 Conclusões 60
7.0 Bibliografia
Anexos



LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Dados morfológicos do perfil aberto em área de mata primária na Serraria Teixeira, Presidente
Figueiredo - AM. ^

Tabela 2 - Densidade aparente, resistência à penetração e análise granuiométrica do perfil da mata
primária. Serraria Teixeira, Presidente Figueiredo. 27

Tabela 3 - Dados morfológicos do perfil aberto em área de plantio de pau-de-balsa com aração e
gradagem previas, localizado na Serraria Teixeira, Presidente Figueiredo - AM. 29

Tabela 4 - Densidade aparente, resistência à penetração c análise granuiométrica do plantio de pau-dc-
balsa sob solo arado e gradeado. Serraria Teixeira, Presidente Figueiredo - AM. 31

Tabela 5 - £)ados morfológicos do perfil do plantio de pau-de-balsa sem aração e gradagem prévias,
localizado na Serraria Teixeira, Presidente Figueiredo - AM. 33

Tabela 6 - Densidade aparente, resistência à penetração e análise granuiométrica do perfil do plantio de
pau-de-balsa sob solo não arado e gradeado. Serraria Teixeira, Presidente Figueiredo - AM. 37

Tabela 7 - Dados morfológicos do perfil aberto era área de capoeira. Serraria Teixeira, Presidente
Figueiredo - AM.

Tabela 8 - Densidade aparente, resistência à penetração e análise granuiométrica do perfil da capoeira.
Serraria Teixeira, Presidente Figueiredo - AM. 41

Tabela 9 - Dados morfológicos do perfil aberto em área degradada. Fazenda Sta Claudia, Presidente
Figueiredo - AM. 43

Tabela 10 - Densidade aparente, resistência à penetração e análise granuiométrica do perfil da área
degradada. Fazenda Santa Claudia, Presidente Figueiredo - AM. 46

Tabela 11 - pH, capacidade efetiva de toca catiônica (CTC) e a saturação por bases. Presidente
Figueiredo - AM. ^

Tabela 12 - Estoques médios (Mg ha') de carbono, nitrogênio e matéria orgânica em solos com
diferentes tipos de manejo. Profundidade até 150 cm. Presidente Figueiredo - AM. 50

Tabela 13 - Estoques médios (Mg ha') de carbono, nitrogênio e matéria orgânica em todas as
profundidades de coleta. Município de Presidente Figueiredo - AM. 52

Tabela 14 - Estoques médios (Mg ha*') de cálcio, magnésio, potássio e fósforo em todas as profundidades
de coleta. Presidente Figueiredo - AM. 55

Tabela 15 - Estoques médios (Mg.ha"') de ferro, zinco e manganês em todas as profundidades de coleta.
Presidente Figueiredo - AM. 58



LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Localização da área de estudo na Serraria Teixeira, ramal Boa Esperança. Presidente
Figueiredo. 12

Figura 2 - Variações mensais das médias de precipitação (mm), temperaturas máxima e mínima (®C) na
região de Presidente Figueiredo, no período de 1988 a 1998. 13

Figura 3 - Croqui das áreas de coleta nos plantios de pau-de-balsa, área degradada e mala primána, na
Serraria Teixeira. Presidente Figueiredo. 17

Figura 4 - Croqui da disposição dos plantios com espécies clímax (ou intermediárias) em qüincôncio com
espécies pioneiras, nas áreas gradeada e nâo-gradeada. 18

Figura 5 - a) Coleta das amostras superficiais com cilindro de Kopecky; b) Coleta com trado tipo
holandês de amostras de 7,5 a 150 cm de profundidade. 19

Figura 6 - Disposição dos tratamentos em função das áreas e das profundidades de coleta. 21

Figura 7 - a) Vegetação primária local; b) Perfil 1 (MP); c) Detalhe do solo superficial; d) Canais feitos
por animais e pela ação da água. 26

Figura 8 - a) Plantio de pau-de-balsa sob solo arado e gradeado; b) Perfil 2 (PAG). 31

Figura 9 - a) Plantio de pau-de-balsa sob solo arado e gradeado; b) Perfil 3 (PNAG); c) Matéria orgânica,
canais e enraizamento superficial; d) Raiz grossa e fragmentos de carvão. 36

Figura 10 - a) Vegetação secundária; b) Perfil 4 (CAP); c) Matéria orgânica, canais e eiuaizamento
superficial; d) Manchas e fragmentos de carvão. 40

Figura 11 - a) Vegetação próxima à área degradada; b) Perfil 5 (AD); c) Mancha de atividade biológica e
raízes; d) Mancha de raiz morta e fragmentos de carvão. 45

Figura 12 - a) Estoques médios de carbono; b) Estoques médios de nitrogênio. 51

Figura 13 - Estoques médios de matéria orgânica. 53

Figura 14 - a) Estoques médios de cálcio; b) Estoques médios de magnésio; c) Estoques médios de
potássio; d) Estoques médios de fósforo. 56

Figura 15 - a) Estoques médios de ferro; b) Estoques médios de zinco. 58

Figura 16 - a) Estoques médios de manganês. 59



1.0 INTRODUÇÃO

O Brasil é considerado um dos paises com a flora mais abundante da Terra. Tal
2  ̂

fato certamente está relacionado à vasta extensão territorial (mais de 8.500.000 km ) e a

grande diversidade de climas, solos e condições geomorfológicas, as quais produzem

enorme variedade de tipos de vegetação. (Giulietti, 1992).

Dentro do território nacional, a Amazônia Legal Brasileira, criada pelo Decreto

Lei n® 5173 de 27.10.1966 (MIN, 2003), abrange cerca de 5 milhões de km^ onde o

ecossistema mais representativo da região, em termos de área abrangida, é a floresta

tropical de terra firme (Pires & Prance, 1985), já bastante alterada pela ação antrópica

(Longo & Espíndola, 2000).

Apesar da diversidade de seus ecossistemas e exuberância da sua vegetação, a

Amazônia brasileira tem como uma de suas características comuns, a pobreza de seus

solos em nutrientes minerais (Schubart et ai, 1984; Martinelli et aL, 1996; Rodrigues,

1996). Sob essas condições, a manutenção do equilíbrio nutrícional entre os diversos

componentes de um ecossistema, só é possível através da existência de uma alta

diversidade biológica e de mecanismos de conservação de nutrientes, como ocorrem em

florestas primárias (Jordan, 1985).

A maioria dos solos da Amazônia são derivados de rochas sedimentares e ígneas

ácidas, e que apesar de apresentarem uma fertilidade natural muito baixa, são

profundos, permeáveis, bem drenados, possuem uma topografia favorável, podendo

apresentar uma produtividade elevada sob um bom manejo (Vieira, 1988).

A exemplo do que já vem ocorrendo em outras regiões tropicais, as diversas

tentativas de ocupação acelerada da Amazônia têm provocado níveis altos de

desmatamentos e queimadas, ocasionando graves conseqüências ao meio ambiente

(Feamside, 1999). Tais impactos antrópicos, responsáveis pela crescente extensão de

áreas degradadas na região, além de romperem os processos de circulação de nutrientes

entre a biosfera e a pedosfera, são os principais responsáveis pela redução da

biodiversidade e produtividade primária nessas áreas (Schubart et al.^ 1984).

As grandes extensões de áreas, já degradadas, precisam ser recuperadas, para

reduzir a pressão sobre áreas de florestas ainda intactas. As alternativas de recuperação

destas áreas degradadas devem levar em consideração a melhoria das condições

edáficas e a garantia da sustentabilidade. Nesse contexto, os plantios de espécies

florestais poderão exercer papel importante, desde que se combine os conhecimentos

silviculturais sobre as espécies a serem utilizadas (Silva, 1997) com as características



físicas do solo. especialmente no que diz respeito à acidez, aos estoques de nutrientes,

matéria orgânica e a compactação deste.

A recuperação dessas áreas via reflorestamento implica primeiramente na

aplicação de processos de reabilitação, isto é, ações necessárias para restaurar o solo,

que freqüentemente envolvem processos mecânicos como: aração e gradagem (Ferraz,

1991), pois, espécies de rápido crescimento desenvolvem-se melhor em solos onde

ocorreu esta preparação (Barbosa, 2000; Sturion & Bellote, 2000). Estes processos

mecânicos têm o objetivo de otimizar as condições para o estabelecimento de plântulas,

eliminar ou enterrar ervas daninhas e soltar a camada superficial do solo, permitindo

uma boa infiltração da água no solo (Mazuchowski & Derpsch, 1984). Objetivam

também otimizar os processos de recuperação dos fatores de sítios do solo, como por

exemplo, os estoques de macro e micronutrientes, capacidade de retenção de água,

matéria orgânica, estrutura física e topografia (Ferraz, 1991).

Os mecanismos de conservação dos nutrientes são importantes para a

recuperação e manejo desses ecossistemas alterados. Quando as florestas são cortadas e

os locais utilizados para agricultura, pastagens ou outros usos, os mecanismos que os

conservam são destruídos. Os nutrientes mantidos na biomassa são deslocados para os

estoques de nutrientes do solo ou perdidos por lixiviação, erosão e exportação (Brown

& Lugo, 1990).

Essa situação evidencia a necessidade de diagnosticar o nível desses estoques

nos solos, com o propósito de estabelecer a importância para a sustentabilidade dos

ecossistemas e para avaliação da recuperação de áreas alteradas pelo homem. Isto

porque servem como embasamento para estudos posteriores do balanço de nutrientes;

para avaliar o enriquecimento ou empobrecimento de nutrientes em uma determinada

área que sofreu interferência do homem, quer seja por desmatamento ou

reflorestamento; para avaliar as diferenças na biomassa aérea de diferentes sítios; para

subsidiar discussões sobre políticas ambientais nacionais e internacionais.

Com base nisso, esse estudo apresenta informações sobre a influência inicial dos

reflorestamentos na recuperação dos estoques de matéria orgânica do solo e nutrientes.

Compara os estoques de macro e micronutrientes de quatro ecossistemas: 1) mata

primária; 2) área degradada pela agricultura e exploração florestal; 3) plantios de pau-

de-balsa, com e sem aração e gradagem prévia; 4) área de capoeira.



2.0 OBJETIVOS

2.1 Geral:

Avaliar a sustentabilidade nutricional em sítios de plantios florestais na

Amazônia.

2.2 Específicos:

I. Determinar os estoques de nutrientes e matéria orgânica em solos sob

plantios de pau-de-balsa {Ochroma pyramidalis) sobre área degradada,

área de floresta primária, capoeira e área degradada;

II. Determinar as propriedades físicas dos solos sob plantios de pau-de-balsa

{Ochroma pyramidalis) sobre área degradada, área de floresta primária,

capoeira e área degradada;

III. Verificar a influência do preparo do solo (aração e gradagem) sobre os

estoques de nutrientes nos solos dos plantios de pau-de-balsa {Ochroma

pyramidalis)-,

IV. Descrever e identificar os solos sob plantios de pau-de-balsa {Ochroma

pyramidalis), área de floresta primária, capoeira e área degradada.



3.0 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Áreas Degradadas

Grande parte das áreas desprovidas de florestas possuía densa cobertura florestal

no passado (Perlin, 1989; Boyden, 1992), havendo hoje uma crescente preocupação

mundial, com a sua derrubada ou exploração predatória e a conseqüente formação de

áreas abandonadas ou degradadas de reduzida produtividade (Homma, 1993). Mas o

que podemos considerar como uma área degradada? Segundo Corrêa & Melo Filho

(1998), áreas degradadas referem-se às alterações de um ecossistema natural, onde há

necessidade de interferência humana para a recuperação. Carpanezzi et ai (1990) citam

como ecossistema degradado, aquele que, após distúrbio, teve eliminados, juntamente

com a vegetação, os seus meios de regeneração biótica, apresentando, portanto, baixa

resiliência, isto é, seu retomo ao estado anterior pode não ocorrer ou ser extremamente

lento, sendo necessário, neste caso, a interferência antrópica. Art et ai (1998)

consideram como área degradada, aquela que sofreu esgotamento ou destmição de seus

recursos naturais renováveis, como o solo, a floresta, pastagem, ou vida selvagem,

devido à utilização em um ritmo mais rápido do que a sua reabilitação natural. Outros

autores também definem como aquelas que sofreram alterações em seus ecossistemas

comprometendo a sua sustentabilidade (Schreckenberg et ai, 1990; Menin, 2000).

A controvérsia sobre conceitos de degradação levou à edição do Decreto n°

97.632, de 10 de abril de 1989, que regulamenta o artigo 2®, inciso VII da Lei No 6.938,

de 31 de agosto de 1981. Essa lei estabeleceu como degradação, os processos

resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas

de suas propriedades, tais como a qualidade ou a capacidade produtiva dos recursos

ambientais, e que a recuperação deverá ter por objetivo o retomo do sítio degradado a

uma forma de utilização de acordo com um plano pré-estabelecido para o uso do solo,

visando a uma estabilidade do meio ambiente (Corrêa & Melo Filho, 1998).

Um estudo global realizado pelo ISRIC por meio da base de dados GLASOD

(metodologia para estimar a degradação global do solo), define a degradação como um

processo da interferência humana, que pode levar a uma diminuição da capacidade atual



e/ou futura do solo para suportar a vida (WRI, 1992). Este estudo define ainda quatro

graus de degradação; leve, moderado, severo e extremo. A degradação leve é aquela em

que apenas parte da camada superficial do solo é removida. Degradação moderada sena

aquela que inclui a erosão pela água ou vento, a redução nos teores de nutrientes e

alterações nas propriedades físicas do solo. A degradação severa seria aquela onde os

processos de erosão e a redução nos teores de nutrientes são mais intensos e ocorrem

principalmente pela retirada da cobertura vegetal. Por último, a degradação extrema é

aquela onde a recuperação se toma impossível (WRI, 1992).

Oldeman et al. (1990) citam que, em todo o mundo cerca de 35% da degradação

é ocasionada pela introdução de pastagens e 28% pela agricultura intensiva. Na América

do Sul, pelo menos 28% da degradação do solo é ocasionada pela introdução de

pastagens e 26% pela agricultura itinerante.

Na Amazônia, o extrativismo florestal e mineral, as queimadas sucessivas,

construções de estradas e barragens, associados à erosão do solo, aceleram o processo

de degradação de grandes áreas. Ações como estas se tomam fatores de risco para a

manutenção da biodiversidade da flora e da fauna amazônica, além de exercerem

impactos negativos na qualidade de vida e na atividade sòcio-econômica da população

(Neto et ai, 2000).

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) revelam que o total

de desmatamentos na região até o ano de 1997 era de 532.000 km^. Desse total, 450.000

km^ tiveram como objetivo a formação de pastagens e cultivos anuais (Fearnside, 1999).

O Centro de Sensoriamento Remoto (CSR) do BBAMA, que monitora o desmatamento

na Amazônia por meio de imagens do satélite LANDSAT, indica que no período de

1996-2001, 114.220 ha de florestas foram desmatados na Amazônia, sendo ligados

diretamente a atividades de extração de madeira, mineração em geral, agricultura,

pastagens, urbanismo e abertura de estradas (IBAMA, 2002).

A derrubada e queima da floresta primária para a implantação da agricultura

ocasionam mudanças acentuadas tanto na estrutura, quanto no funcionamento do

ecossistema natural e, consequentemente, o empobrecimento e a degradação dos solos.

Isto ocorre em função da diminuição do suprimento de nutrientes e do aumento da

saturação de alumínio, em decorrência da retirada da cobertura vegetal (Jordan, 1985;

1989; Alvarenga & Davide, 1999).



3.2 Solos e Reflorestamentos

Dentre as unidades taxonômicas predominantes nos ecossistemas amazônicos,

merecem destaques os Latossolos (Oxissolos), como solos de maior importância para a

região, por estarem localizados nas áreas de maior pressão de ocupação de terra e onde a

agricultura é desenvolvida de forma mais intensiva (Nicholaides et ai, 1983).

Uma distribuição geral dos principais tipos de solos na região amazônica

apresentada por Nicholaides et ai (1983) mostra que cerca de 75% desses solos

pertencem à ordem dos Oxissolos (Latossolos) (46%) e dos Ultissolos (29%), o que

corresponde a uma extensão de aproximadamente 362 milhões de hectares. Nos

restantes 25% estão incluídos os solos extremamente arenosos e quimicamente pobres,

onde a vegetação natural é do tipo savana (3,3%); as áreas com problemas de drenagem

(13,6%); e os solos moderadamente férteis e bem drenados (8,4%), que correspondem a

uma extensão de cerca de 40 milhões de hectares.

Os minerais de argila mais comuns, na maioria desses solos amazônicos, são a

caulinita, os òxidos de Fe e Al e materiais amorfos (Kitakawa & Moller, 1979; Lucas et

ai, 1996; Gonçalves et ai, 2000).

Em solos de áreas de terra firme na região de Manaus predominam os Latossolos

Amarelos que ocorrem com freqüência nos platôs da Amazônia Central (Chauvel,

1982). Esses tipos de solos possuem uma fertilidade natural muito baixa e reduzida

capacidade de troca catiônica (Jordan 1985 e 1987).

Em ecossistemas naturais da Amazônia, tal como a floresta de terra firme, a

fertilidade do solo é inteiramente dependente do aporte de nutrientes advindos da

atmosfera e de sua própria biomassa vegetal (Jordan, 1985; 1989; Ferreira et ai, 2001),

uma vez que as entradas de novos nutrientes da rocha-mãe são negligíveis (Schroth et

aL, 2000). Os resíduos vegetais, ao caírem sobre o solo, são submetidos aos processos

microbianos que liberam nutrientes essenciais à nutrição da biota do solo e das plantas

(Jenkinson & Ladd, 1981; Saggar et ai., 1981; Brookes e/a/., 1985).

O baixo potencial para o suprimento de nutrientes é devido ao elevado

intemperismo e lixiviações, bem como o histórico geológico da região e às altas

concentrações de alumínio e hidrogênio que ocupam os sítios onde os nutrientes podem

ser retidos (Jordan, 1985). Estes solos de baixa fertilidade natural, ocorrentes



principalmente na Amazônia Central, podem sofrer processos de degradação que

diminuem mais ainda esse nível de fertilidade.

Uma alternativa viável, para evitar o declínio da fertilidade destes solos, é o

reflorestamento com espécies nativas. O recobrimento do solo, a ciclagem de nutrientes,

o acúmulo de matéria orgânica e a formação de liteira, apoiada em sistemas radiculares

mais profimdos e eficientes em buscar nutrientes, são algumas características desejáveis

em uma espécie para o reflorestamento (Zech & Drechsel, 1991; Carvalho, 2000).

Todas essas características desejáveis em uma espécie resultam no aumento da atividade

biológica do solo, exercendo grande influência também na recuperação da estrutura

física destes solos como a macroporosidade (Grimaldi et ai, 1993).

Porém, a grande maioria dos solos usados para reflorestamento apresenta

fertilidade natural muito baixa, que pode ser traduzida em termos de baixos teores de

bases (Ca, Mg, K e Na) e de P disponível, baixa capacidade de troca de cátions (CTC) e,

algumas vezes, alta porcentagem de saturação de alumínio. Esses solos, distróficos

(saturação por bases < 50%) ou álicos (saturação por Al > 50%), também apresentam

baixa reposição natural de nutrientes, via intemperização de minerais primários. Sendo

assim, pode-se considerar a deficiência de nutrientes como o mais importante fator que

pode limitar o crescimento de árvores sobre solos degradados (Carmo & Figueiredo,

1985 apud^HQXo et al., 2000; Nussbaum et ai, 1995).

Alterações na cobertura florestal afetam também a produtividade primária

líquida, grau de cobertura vegetal e as condições do solo. Tais alterações podem ter

importantes efeitos nos estoques de matéria orgânica e carbono dos solos. É de se

esperar também, que haja alterações nos estoques dos outros nutrientes após a formação

de plantios florestais sobre área degradada (Batjes, 1996). Essas considerações impõem

algumas precauções relevantes, como por exemplo, a escolha das espécies e de sítios, no

manejo de espécies nativas a serem implantadas nos reflorestamentos (Laclau et al,

2000).

3.3 Alterações nas Propriedades Físicas dos Solos

O solo é um sistema vivo podendo-se denominar como "ecossistema solo", por

possuir tanto estruturas como funções. Suas estruturas são de natureza biótica

(organismos produtores, consumidores e decompositores) e abiótica (frações gasosas.



líquidas e sólidas). Entre suas funções, temos o fluxo de energia, a ciclagem dos

nutrientes, a sustentação da produtividade e a diversidade de plantas e animais (Barrow,

1991).

A estrutura física do solo é definida como a organização espacial das partículas

sólidas, orgânicas ou minerais e do espaço poroso (Marshall & Holmes, 1988), sendo

muito importante por afetar processos: 1) Físicos: infiltração, erosão, aeração,

drenagem, capacidade de retenção de água e evaporação; 2) Químicos: ciclagem de

nutrientes: imobilização, mineralização e trocas iônicas; 3) Biológicos: ciclagem do

carbono (respiração, decomposição e humificação) e atividade biológica (Jastrow &

Miller, 1991).

As alterações na cobertura vegetal, além de influenciarem os teores e estoques

de nutrientes, têm efeitos importantes na estrutura física dos solos. O manejo incorreto

do solo pode provocar a compactação, alterando a sua estrutura e a sua densidade. Esta

última geralmente aumenta com a profundidade no perfil devido à pressão exercida

pelas camadas superiores sobre as subjacentes, reduzindo a porosidade (Barros, 1999).

A movimentação do material fino dos horizontes superiores para os inferiores por

eluviação também contribui para reduzir espaços porosos e aumentar a densidade nessas

camadas inferiores (Kiehl, 1979).

As mudanças na estrutura física dos solos afetam a dinâmica da água (Libardi et

ai, 1982), a dinâmica dos solutos no solo (Landina & Klevensk, 1984), bem como

aumentam a obstrução ao desenvolvimento radicular e provocam a má aeração do solo.

Com a remoção da cobertura vegetal, o impacto mecânico das gotas de chuva

desagrega a estrutura superficial do solo. As pequenas partículas resultantes selam os

poros, diminuindo a infiltração. Ao mesmo tempo, a precipitação, que era interceptada

pela folhagem, passa a atingir diretamente o solo, provocando o aumento do

escorrimento superficial e, conseqüentemente, o aumento da erosão (Molion, 1985). O

uso intensivo com pastagens pode compactar o solo, ocasionando mudanças nas

propriedades físicas, como o aumento na densidade natural; decréscimo no volume de

macroporos; redução na velocidade de infiltração e no movimento interno de água;

redução na aeração e aumento da resistência mecânica do solo ao crescimento das raízes

(Seixas, 1988).



3.4 Estoques de Nutrientes nos Solos

Os estudos sobre estoques de nutrientes em solos da região amazônica podem

ser considerados raros, apesar de já existir um grande número de estudos sobre teores de

nutrientes.

Um dos mais importantes locais de estoque e troca de carbono com a atmosfera

é o solo orgânico (Follet, 2001; Alvarenga et ai, 1999), sendo então, o estoque de

carbono um importante indicador de alterações de ecossistemas.

Muitos estudos na Amazônia têm observado a redução dos estoques de carbono

logo após a queima da vegetação primária, sendo que esta redução ocorre

principalmente nas camadas mais superficiais do solo (Fearnside, 1998). Guimarães

(1993) observou uma redução de 361 ha*^ nos primeiros vinte centímetros do solo após

a retirada da vegetação. Cerri et ai (1991), registrou uma redução de 9 t ha'', nos

estoques de carbono nos primeiros 20 cm, logo após a derrubada e queima da floresta e

uma redução adicional de 3 t ha"' na implantação de pastagens sobre esta área.

Salomão et ai (1998), observando a biomassa e estoque de carbono de florestas

tropicais primária e secundária localizadas no município de Peixe-Boi no Estado do

Pará, concluíram que quando as florestas tropicais são derrubadas, os estoques de

carbono na vegetação e nos solos são reduzidos drasticamente; parte do carbono

existente nos solos é liberada para a atmosfera na forma de CO2 e uma outra é

redistribuída no solo.

Em florestas primária e secundária localizadas no Pará (Amazônia Oriental),

Johnson et ai (2001) determinaram os estoques de macronutrientes e concluíram que a

maioria das diferenças nos estoques de nutrientes dos solos desses dois ecossistemas

ocorrem nas profundidades de 0-5 cm. Em determinadas profundidades, o estoque de

cálcio foi maior nos solos de floresta secundária comparados com os estoques

encontrados nos solos da floresta primária. Para elementos como o fósforo, os estoques

foram maiores em solos de floresta primária, em qualquer profundidade. Em relação

aos estoques de potássio no solo, a floresta secundária possui valores mais baixos do

que a floresta primária.

Schroth et al (2000), trabalhando em três ecossistemas de terra firme na

Amazônia Central (áreas de floresta primária, capoeira e de cultivo permanente),

observaram que os estoques totais de nutrientes como carbono e nitrogênio e a
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capacidade efetiva de troca catiônica era similar nos três ecossistemas, demonstrando

que estas variáveis respondem lentamente à mudança do uso da terra. Os efeitos do tipo

de vegetação e manejo foram refletidos mais claramente pelos índices disponíveis de

fósforo e de cátions.

Estudos sobre estoques de nutrientes nos solos e na vegetação de pastagens

abandonadas na Amazônia oriental, realizados por Buschbacher et ai (1988),

concluíram que os estoques de nutrientes no solo diminuem com a intensidade de uso.

Pastagens com pouco uso tiveram diminuição nos estoques de nitrogênio; pastagens de

uso moderado tiveram diminuição nos estoques de nitrogênio e potássio; e pastagens de

uso intenso tiveram diminuição de nitrogênio, potássio, magnésio, cálcio e fósforo.

Furch (2000), estudando os estoques de nutrientes em diferentes tipos de solos

da floresta amazônica (solos de várzea, igapó e terra firme), observou que os solos de

igapó e terra firme possuem baixos teores de elementos nutrientes comparados com os

solos de várzea. Os teores de elementos como carbono, nitrogênio e enxofre diminuem

com a profundidade, isto porque seus teores são influenciados pela camada de matéria

orgânica do solo.

Em áreas de manejo florestal de terra firme na Amazônia Central, os estoques de

fósforo disponível, potássio, magnésio, cálcio e alumínio trocáveis aumentaram no

período chuvoso e diminuíram no período seco. Possivelmente isso ocorre pela

decomposição dos restos vegetais deixados nestas áreas, contribuindo assim para a

manutenção dos estoques de nutrientes nestes solos, por um período de pelo menos dois

anos (Ferreira et al., 2001).
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4.0 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Área de Estudo

4.1.1 Localização

O presente estudo foi realizado no município de Presidente Figueiredo, situado a

107 km ao norte de Manaus. As coletas foram realizadas na área da Serraria Teixeira,

localizada no km 1 do ramal Boa Esperança, km 120 da BR-174, situada entre as

coordenadas geográficas de 1®56'30" e 1°56'00" graus de latitude sul e 60®02'15" e

60°0r45" de longitude oeste (Fig. 1) e na Fazenda Santa Claudia localizada próxima à

Serraria Teixeira.

4.1.2 Clima

Em uma área próxima ao local do plantio, os dados meteorológicos médios

mensais foram levantados através de isotermas e isoietas, entre as estações

meteorológicas do INEMET em Balbina, Fazenda Dimona, Reserva Biológica do

Cuieiras, Estação Experimental Rio Negro, Rio Preto da Eva e municípios de Barcelos,

Manaus, Itacoatiara e Caracarai, relativos ao período de 1988 a 1998 (JAYORO, 1998).

Segundo a classificação de Kõppen, o clima é do tipo "Af, onde "A" significa clima de

zona tropical com chuvas abundantes, com ou sem temporada seca e a temperatura

média do mês mais frio é maior que 18° C; "f' indica um clima constantemente úmido,

com chuvas em todos os meses (Kõppen, 1948), embora pelo menos um mês a

precipitação seja inferior a 100 mm. O total de precipitação anual é de 2500 milímetros.

O trimestre mais chuvoso (900 mm) 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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Presidente Figueiredo

9 1 SO KtAf

Figura 1 - Localização da área de estudo na Serraria Teixeira, ramal Boa Esperança -
Municipio de Presidente Figueiredo. Imagem LANDSAT-5/TM. Bandas 3,
4 e 5. Ano 1999.

A amplitude anual da temperatura mínima média é de cerca de 1 ®C,

apresentando variações de 20 a 21 ®C. A temperatura máxima média apresenta variações

de 30 a 33 °C, com uma respectiva amplitude anual de cerca de 3 °C; as amplitudes

diárias chegam a 10 °C. A umidade relativa do ar apresenta valores constantes e sempre

acima dos 80% (JAYORO, 1998). Os totais mensais médios de precipitação e

temperaturas máxima e mínima são apresentados na Fig. 2.
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Figura 2 - Variações mensais das médias de precipitação (mm), médias das
temperaturas máxima e mínima (°C) na região de Presidente Figueiredo,
no período de 1988 a 1998 (JAYORO 1998).

4.1.3 Geologia

Nas suas partes norte e sul, a Amazônia é cercada pelos escudos da Guiana e do

Brasil Central. Estas formações são muito antigas, com origem no Pré-Cambriano (entre
4500 - 570 milhões de anos). No lado oeste, encontra-se uma outra elevação, formada
pelos Andes, de idade mais recente (Mioceno, de 7 - 26 milhões de anos). A maior
parte ocidental da planície amazônica é formada por sedimentos erodidos dos Andes,
que podem atingir mais de 1000 m de espessura. Na área da Bacia, entre os escudos pré-
Cambrianos, os sedimentos vêm-se acumulando desde o Paleozóico (225-570 mühões
de anos), sendo que a superfície dessa área é formada por sedimentos mais recentes, do

Cretáceo (65-136 mühões de anos; Irion, 1989). Presume-se que a formação do atual

sistema de drenagem do Amazonas tenha ocorrido no final do Terciário (há 2 mühões

de anos) ou no início do Pleistoceno (< 2 milhões de anos; Grabert, 1893 apuà Irion,

1989).

Diferentemente das regiões próximas a Manaus que pertencem à Formação Alter
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do Chão, a região de Presidente Figueiredo pertence à Formação Trombetas, localizada

entre a formação Maecuru e o grupo Iricoumé (DNPM, 1981). A Formação Trombetas

ocorre nas bacias do alto, médio e baixo Amazonas, aflorando nos flancos norte e sul da

bacia sedimentar Paleozóica do Amazonas, em trechos compreendidos entre os altos de

Gurupá e Purus (Schobbenhaus, 1984).

4.1.4 Relevo

A região de Presidente Figueiredo pode ser dividida em três compartimentos

geomorfológicos principais: 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 (RADAMBRASIL, 1978).

As Depressões Periféricas apresentam-se na forma de relevo variado, formado

por processos erosivos diversos, proporcionando um nivelamento parcial da região. Nas

áreas de rochas vulcânicas predomina um relevo de colinas de topo semitabular, e de

interflúvios tabulares, com drenagem bem definida (RADAMBRASIL, 1978).

O Planalto da Bacia Sedimentar do Amazonas corresponde ao relevo

desenvolvido sobre as rochas areniticas. Apresenta superfícies tabulares de diferentes

estádios de dissecação. Em alguns locais o relevo é amorreado; nessas encostas, as áreas

têm a tendência a formar solos arenosos muito susceptíveis aos processos erosivos

(RADAMBRASIL, 1978). É neste último planalto, em uma área fora das encostas, que

se encontra a área deste estudo.

4.1.5 Solos

Os solos mais freqüentes na região ao norte de Manaus pertencem à classe dos

Latossolos, (Oxissolos) (Lucas et ai, 1996). Esses solos são altamente intemperizados,

compostos de minerais primários residuais (quartzo), pouco intemperizáveis, e pela neo-

formação de minerais secundários, principalmente, caulinita, gibsita, goetita e hematita



15

(Lucas et al., 1996). Tais solos podem ser situados no final de uma seqüência climática

e geoquímica (Pedro, 1968 qpwí/Lucas et ai, 1996; Jordan, 1985).

Na região ao norte de Manaus, os platôs com Latossolos consistem de camadas

de 3-8 m de espessura de argilas cauliniticas cobrindo um horizonte mais gibsitico de

nódulos espessos ou bauxitico (Lucas et ai., 1996). Tal diferenciação geoquímica do

perfil ocorre in situ (Irion, 1994). A permanência do material caulinítico na superfície

desses solos da região é mantida pelo efeito da vegetação sobre a ciclagem geoquímica

nos solos. Esse efeito das plantas na ciclagem de nutrientes já foi detectado por autores,

como Jordan, 1985.

Os Latossolos Amarelos, álicos e argilosos foram descritos por vários autores

(Falesi et al, 1969; Ranzani, 1980; Chauvel, 1982). Este último autor observou que no

estádio "de referência", sob floresta primária, os Latossolos têm uma distribuição

regular e profunda de matéria orgânica no perfil; na floresta secundária, tal distribuição

é alterada, mas tende a evoluir em direção ao perfil original. Já os solos que sofreram

cultura mecanizada apresentam diminuição dos teores de matéria orgânica.

4.1.6 Vegetação

A região está caracterizada, em quase sua totalidade, por um sistema de Floresta

Tropical Densa. Esta fisionomia ocorre em dois ecossistemas distintos: Floresta das

Baixas Altitudes e Floresta Submontana, sendo que a Floresta de Baixas Altitudes

ocupa os terraços do quaternário e os platôs do terciário e é um tipo de formação

caracterizada por apresentar uma cobertura uniforme, com árvores emergentes. A

Floresta Submontana, que ocupa as áreas do Paleozóico e do Pré-Cambriano, é

caracterizada pela presença de imensas árvores que emergem do dossel superior

(RADAMBRASIL, 1978).

A Floresta Tropical Densa ocorre sob um clima pluvial sem período

biologicamente seco durante o ano. E caracterizada por possuir solos de baixa

fertilidade, podendo ser álicos ou distróficos (IBGE, 1993). Segundo Pires & Prance

(1985), a Floresta Tropical Densa é uma formação com uma grande quantidade de

biomassa, onde ocorrem condições ambientais ótimas e não existem fatores limitantes

(como escassez ou excesso de água) que impeçam o desenvolvimento e crescimento da

mesma. Na área do município de Presidente Figueiredo, um levantamento preliminar
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realizado por Cáuper et ai (1992) cita as seguintes famílias botânicas como sendo as

mais características: Sapotaceae, Fabaceae, Crysobalanaceae, Annonaceae, Moraceae,

Mimosaceae, Burseraceae, Lecythidaceae, Caesalpiniaceae e Myrísticaceae. O dossel

dessa floresta apresenta altura entre 20 a 25 m e as árvores emergentes chegam até 35

m.

4.2 Histórico de Uso da Área

A área do estudo foi recoberta por floresta primária até 1983. A partir daí foi

usada para o corte seletivo de madeira. Em 1985, grande parte da mata foi derrubada

com motosserra, queimada e logo em seguida abandonada por cerca de oito anos. No

ano de 1991, quando a área estava recoberta por capoeira baixa, foi vendida a Adelmo

Teixeira Mendes, o atual proprietário. Em agosto-setembro de 1992, foi realizada uma

limpeza manual e queima. Em 1993 foram realizados plantios de capim quicuio

{Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick), banana (cerca de 1 ha) e mandioca (cerca

de 0,5 ha). A produção dessas culturas foi, porém, tão baixa que o cultivo foi

abandonado (A.T. Mendes, comunicação pessoal, 2001).

Em maio de 1998, no âmbito do projeto Jacaranda, foram estabelecidos nessa

área, plantios florestais com espécies pioneiras, intermediárias/é^ímax (Fig. 3),
objetivando a recuperação dessas áreas degradadas pela agricultura. A área foi dividida

em seis parcelas, cada parcela possui aproximadamente 3744 m^. Nas parcelas de um a

três ocorreu o preparo do solo por meio de aração (arado de três discos) e gradagem rasa

(20-30 cm), com trator agrícola Massey Fergunson - MF235. Em cada parcela as

espécies foram plantadas no espaçamento 3 x 3 m e em cada cova aplicados 50g de

calcário dolomítico e 150 g de fosfato de magnésio (Barbosa et ai, 2000).

4.3 Áreas de Coleta

As coletas de amostras de solos utilizadas para este estudo foram realizadas em

área de mata primária, em capoeira, em plantios florestais de espécies pioneiras,

intermediárias e clímax (Fig. 3) na Serraria Teixeira e em área degradada na Fazenda

Santa Cláudia localizada próximo à Serraria.

Foram escolhidos dez plantios de pau-de-balsa, cinco realizados sobre uma área

arada e gradeada e cinco outros sobre área não arada e gradeada. Cada um dos cinco
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plantios, em cada uma dessas áreas, é formado por uma espécie clímax ou intermediária

(Fig. 4) plantada em qüincôncio com o pau-de-balsa. Para cada plantio foram feitas três

repetições (Fig. 4). Para diminuir o efeito da influência das espécies clímax ou

intermediárias, as coletas de solos foram feitas entre as linhas duplas de pau-de-balsa.

As áreas onde foram feitos os plantios são similares, tanto no histórico de uso da

terra quanto na posição topográfica, estando distantes cerca de 300 m uma da outra.

Para ter-se certeza da uniformidade dos solos, ao longo das áreas foram realizadas

coletas anteriores por meio de tradagens, que mostraram que os solos da região, nas

áreas de platôs, não apresentam diferenças significativas (Lourenço, et ai 2001).

r Ramal Boa Esperança

A
N

Galpão

48i

Aroa nao Gradeada

Plantio de pao-de-balsa
+

espécies clímax oa
intermediárias

Plantio de caroba

+

espécies ritmax

ou

inteimediárias

Serraria

Plantio dee^écies

dimax

ou

intermediárias

Area Gradeada

Hantio de pau-de-balsa

espécies climas ou
intermediárias

Flantb de caroba

c^éciescIÍBiax

intermediárias

Floresta Fritnaria

Figura 3 - Croqui das áreas de coleta nos plantios de pau-de-balsa, área degradada,
mata primária e capoeira, na Serraria Teixeira (Ramal Boa Esperança,
Município de Presidente Figueiredo). Área total: aproximadamente 2 ha.

Em cada uma das cinco áreas (área arada e gradeada, não arada e gradeada,

floresta primária, capoeira e área degradada) foi aberto um perfil de solo para descrição

morfològica e coleta de amostras.
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4.4 Coleta das Amostras de Solos e Preparo do Material

Em cada um dos plantios da área gradeada e da área nao-gradeada (Fig. 4) foram

coletadas oito amostras compostas de solos, nas entrelinhas dos plantios. Nas áreas de

mata primária e área degradada, também foram coletadas oito amostras compostas de

solos. Cada amostra composta era formada por três pontos de coleta.

As profundidades de coleta das amostras de solo foram: 0-2,5; 2,5-7,5; 7,5-20,0

e 20,0-40,0 cm. Em cada área também foram coletadas três amostras compostas nas

profundidades de 40,0-100,0 e 100,0-150,0 cm, totalizando 190 amostras compostas.

As amostras de solos mais superficiais (até 7,5 cm) foram coletadas com

cilindros de Kopecky (100 cm^, Fig. 5a). Para as outras proflmdidades, as amostras

foram coletadas com irado tipo "holandês" (Fig. 5b). Também foram abertos perfis de

solo para a descrição morfológica. Esta foi feita de acordo com as normas da FAO-

ISRIC (1990) e Lemos & Santos (1996). As cores do solo foram determinadas por meio

da Carta de Munsell (Munsell Soil Color Charts, 1994).

N|>

H-H

o  9 m

R2 = Pau-de-balsa (<59 plantas)
C1 . Cumaru (48 plantas)
02 "Jatobá (48 plantas)
03= Castanha-de-macaco (40 plantas)
04 = Mogno (49 plantes)
CS o VIsgueiro (48 plantas)

Pioneira = 459 plantas
Clímax = 340 plantas
E spaçam ento = 3 x 3 m

Figura 4 - Croqui da disposição dos plantios com espécies clímax (ou intermediárias)
em qüincôncio com espécies pioneiras, nas áreas gradeada e não-gradeada.



m

19

#

Figura 5 - a) Coleta das amostras superficiais com cilindro de Kopecky (100 cm^); b)
Coleta com trado tipo holandês de amostras de 7,5 a 150 cm de
profundidade.

No laboratório, as amostras de solo foram secas ao ar e destorroadas

manualmente, retirando-se cuidadosamente os resíduos vegetais e carvão. Em seguida

foram passadas em peneira com malha de 2 mm, obtendo-se dessa forma, a terra fina

seca ao ar "TFSA" (Curi et aL, 1993). Posteriormente estas amostras foram submetidas

às análises físicas e químicas.

4.5 Análise Física do Solo

4.5.1 Textura

A determinação da textura das amostras foi efetuada pela análise granulométrica,

segundo o método EMBRAPA (1997). As frações grosseiras (areia fina e grossa) foram

separadas por tamisação, e após secas em estufa (105° C), foram pesadas para obtenção

dos respectivos percentuais. A destruição da matéria orgânica foi feita com a aplicação

de peróxido de hidrogênio - H2O2 (Kunze & Dixon, 1986). A fração argila foi

determinada pelo método da pipeta, após a ação de dispersante químico (pirofosfato de

sódio), secagem em estufa (105° C) e pesagem. Os percentuais de silte foram calculados

em função dos complementos dos percentuais das frações anteriores para 100%
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(EMBRAPA, 1997; Gee & Bauder, 1986).

4.5.2 Penetrabilídade do Solo ("Compactação")

Nos perfis de solo a resistência à penetração (compactação) foi determinada pelo

penetrômetro estático do tipo Yamanaka (Bradford, 1986), onde cada milímetro de

penetração da ponta do cone no solo corresponde a uma carga de 0,08 kgf cm . Para

cada horizonte foram realizadas cinco repetições.

4.5.3 Densidade

A densidade aparente (pb) do solo foi determinada pelo método do anel

volumétrico. Foram coletadas três amostras com cilindro de 100 cm^ em cada horizonte

de cada perfil. Após a coleta, estas amostras de solo foram secas a 105^ C até chegarem

m

a um peso constante. A densidade aparente (pò) foi calculada pela fórmula; pb - — ̂

onde "m" é a massa (g) da amostra seca a 105° C até peso constante; "V" é o volume

(cm^) da amostra (Blake & Hartge, 1986; EMBRAPA, 1997).

4.6 Análise Química do Solo

Para cada amostra, foram determinados o pH em água e KCl IN, Al e os

teores de Ctot, Hot, Pdisp, Ktroc, Catroc, Mgtroc, Fe, Zn, Mn , utilizando-se a metodologia da

EMBRAPA (1997). As amostras foram inicialmente tratadas com solução de duplo

ácido (H2SO4 0,025M + HCl 0,050M) e KCl IN. Para a determinação dos teores de Na,

K, Mg, Ca, P, Fe, Zn e Mn foi utilizado um espectrofotômetro de absorção atômica

(PERKIN ELMER - 1100 B). A determinação de C e N foi feita por meio de combustão

e cromatografia gasosa, com um analisador de CN (SHIMADZU - NC 900), utilizando-

se amostras-padrão de C eN. Para a determinação da capacidade efetiva de troca

catiônica foi utilizada a soma das bases e alumínio trocáveis (CTCefeüva = SB + Al;

Tomé Jr, 1997). Os estoques de nutrientes foram determinados a partir dos teores

obtidos e da densidade calculada para as amostras de solo coletadas.
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4.7 Análise Estatística dos Dados

De acordo com os objetivos deste estudo, foi utilizado o delineamento

experimental inteiramente casualizado, em esquema fatorial 5x6, cinco tipos de

manejo de solos e seis profundidades (Fig. 6).

CA

Cd

O
<
O
I.H

O
2
D

O
Qc;
eu

PI 0-2,5

P2 2,5--7,5

P3 7,5--20

P4 20- 40

ô

P5

P6

40-100

100- 150

8 repetições

ôô ô
3 repetições

ÁREAS

1 - mata primária (MP)
2 - área degradada (AD)
3 - capoeira (C AP)
4 - plantio arado e gradeado (PAG)
5 - plantio não arado e gradeado (PNAG)

TRATAMENTOS:

MP-Pl AD-Pl CAP-Pl PAG-Pl PNAG-Pl

MP-P2 AD-P2 CAP-P2 PAG-P2 PNAG-P2

MP-P3 AD-P3 CAP-P3 PAG-P3 PNAG-P3

MP-P4 AD-P4 CAP-P4 PAG-P4 PNAG-P4

MP-P5 AD-P5 CAP-P5 PAG-P5 PNAG-P5

MP-P6 AD-P6 CAP-P6 PAG-P6 PNAG-P6

Figura 6 - Disposição dos tratamentos em função das áreas e das profundidades de
coleta.

Na avaliação dos dados foram realizados a análise da variância (ANOVA), e o

teste de Tukey, com nível de significância a de 0,05 para a comparação de médias. As

análises estatísticas foram executadas utilizando-se o programa SISTAT 8.0.

Foram testadas as seguintes hipóteses;

1) Hipótese Nula - Não há diferença entre os estoques de nutrientes e matéria

orgânica dos solos localizados em área de mata primária, plantio florestal

sob solo arado e gradeado, plantio florestal sob solo não arado e gradeado,

capoeira e área degradada.

Ho: 1^1 = m,2 = 1^3 = 1^4 = li5

2) Hipótese Alternativa - Há diferença entre os estoques de nutrientes e
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matéria orgânica dos solos localizados em área de mata primária, plantio

florestal sob solo arado e gradeado, plantio florestal sob solo não arado e

gradeado, capoeira e área degradada.

Hr. tli ̂  |i2 ̂  M-S |Í4 tl5

i#

!/•
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5.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta parte do trabalho serão apresentados os resultados obtidos sobre a

descrição morfológica dos perfis de solo, as análises químicas, as análises físicas e os

estoques calculados para as amostras coletadas.

5.1 Perfis de Solo;

5.1.1 Descrição Morfológica dos Solos do Perfil 1 (MP)

i#

Perfil:

Data:

Classificação:

Localização:

Situação:

Relevo:

Vegetação:

Uso atual:

Clima:

1 - Área de mata primária (Fig. 7: a, b, c e d)

09.05.2002

Latossolo Amarelo

Ramal Boa Esperança, km 1 (BR-174, km 120)
Município de Presidente Figueiredo - AM.
Coordenadas geográficas:

Latitude sul: 1°56'30" - r56'00"

Longitude oeste: 60®02'15" - 60°0r45"

Platô

Plano

Floresta ombrófila densa (Pires & Prance, 1985).
Dentre as espécies que ocorrem na na área,
encontram-se: Dinisia Excelsa (angelim pedra),
Naiicleopsis calonenra (Hub.) Ducke (muiratinga),
Manilkara huberi (Ducke) A. Chev.
(maçaranduba), Copaifera mídtijuga Hayne
(copaíba), Lecythis usitata Miers (sapucaia),
Eníerolohium schomhitrgkii Benth. (sucupira),
Eschweilera sp. (mata-matá), Minquartia
guianemis Aubl. (acariquara), Astronium lecoiniei
Ducke (muiracatiara), MicrophoUs williamii Aubr.
Et Pellegr. (abiurana), Beríholletia excelsa H.B.K.
(castanheira).

Reserva particular da vegetação nativa

"Af



24

Na tabela abaixo são apresentados os dados da descrição morfológica do Perfil

de solo aberto em área de mata primária localizada na Serraria Teixeira, município de

Presidente Figueiredo, AM.

Nas descrições morfológicas, as avaliações qualitativas feitas (por exemplo:

"comuns", grandes", etc.) foram estimadas de acordo com as classes quantitativas

descritas no "Manual of Soil Description" (FAO-ISRIC, 1990).

Tabela 1 - Dados morfológicos do Perfil 1 (MP) da mata primária. Serraria Teixeira,
Presidente Figueiredo-AM.

Prof.

(cm)

0-5

5-22

22-40

Horiz.

Ah

AB

BA

Cor

(Munsell, 1994)

7.5YR 4/3

(Marrom)

10YR6/6

(Amarelo bninado)

10YR6/6

(Amarelo brunado)

DESCRIÇÃO

Estrutura: Grau - fraca; Tamanho - média; Tipo -
granular.
Consistência: fnável; pouco aderente a aderente;
plástico.
Poros: Abundância - comuns; Tamanho - grande;
Tipo - intesticial.
Porosidade: Muito alta

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou
Nódulos Minerais: não observados

Raízes: Abundância - comuns; Tamanho - médias a
grossas.

Características Biológicas: Grande quantidade de
canais e dejetos de oligoquetas. Presença de térmitas e
formigas.
Estrutura: Grau - fraca; Tamanho - média; Tipo -
blocos subangulares.
Consistência: fnável; aderente; plástico.
Poros: Muitos poros de tamanho médio a grande dos
tipos intesticial, canais e vesiculas.
Porosidade: Muito alta

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou
Nódulos Minerais: não observados.

Raízes: Abundância - comuns; Tamanho - médias.
Características Biológicas: Grande quantidade de
canais e dejetos de oligoquetas. Presença de térmitas e
formigas.
Estrutura: Grau - forte; Tamanho - média; Tipo -
blocos subangulares e angulares.
Consistência: firme a fnável; aderente; levemente
plástico.
Poros: Abundância - comuns; Tamanho - pequenos e
muito pequenos; Tipo - vesiculas, intesticial e canais.
Porosidade: Alta.

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou
Nódulos Minerais: não observados.

Raízes: Abundância - poucas; Tamanho - finas.
Características Biológicas: Grande quantidade de
canais e dejetos de oligoquetas. Presença de térmitas e
formigas.
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0

40-60

60 -100

100 - 140

140 - 150+

Bwl

Bw2

Bw3

Bw4

10YR6/6

(Amarelo bnmado)

7.5YR6/8

(Amarelo avermelhado)

7.5YR6/8

(Amarelo avermelhado)

7.5YR 7/8

(Amarelo avermelhado)

Estrutura: Grau - moderada; Tamanho - muito
pequenas; Tipo - blocos subangulares e angulares.
Consistência: muito firiável a friável; levemente
aderente; plástico.
Poros: Abundância - comuns; Tamanho - pequenos e
grandes; Tipo - vesículas.
Porosidade: Alta.

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou
Nódulos Minerais: nâo observados.

Raízes: Abundância - poucas; Tamanho - finas.
Características Biológicas: Reduzida quantidade de
canais e dejetos de oligoquetas. Presença de térmitas e
formigas.
Estrutura; Grau - fraca; Tamanho - muito pequenas;

Tipo - blocos subangulares.
Consistência: muito fiiável a friável; levemente
aderente; plástico.
Poros: Abundância - muitos; Tamanho - pequenos e
muito pequenos; Tipo - vesículas.
Porosidade: Alta.

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou
Nódulos Minerais: não observados.

Raízes: Abundância - muito poucas; Tamanho -
finas.

Características Biológicas: Reduzida quantidade de
canais e dejetos de oligoquetas. Presença de térmitas e
formigas.
Estrutura: Grau - fraca; Tamanho - muito pequenas;
Tipo - blocos subangulares.
Consistência: friável; aderente; plástico.
Poros: Abundância - muitos; Tamanho - pequenos e
muito pequenos; Tipo - vesículas.
Porosidade: Alta.

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou
Nódulos Minerais: não observados.

Raízes: Abundância - muito poucas; Tamanho -
finas.

Características Biológicas: Reduzida quantidade de
canais e dejetos de oligoquetas. Presença de térmitas e
formigas.
Estrutura: Grau - fraca; Tamanho - muito pequenas;
Tipo - blocos subangulares.
Consistência: fiiável; aderente; plástico.
Poros: Abundância - muitos; Tamanho - pequenos e
muito pequenos; Tipo - vesículas.
Porosidade: Alta.

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou
Nódulos Minerais: não observados.

Raízes: Abundância - muito poucas; Tamanho -
finas.

Características Biológicas: Reduzida quantidade de
canais e dejetos de oligoquetas. Presença de ténnitas e
formigas.

Neste perfil foi observada uma espessa zona de enraizamento (Fig. 7b). A zona

principal de enraizamento atinge até 30 cm de profundidade, e a presença de raízes

grossas (de 4 a 5 cm de diâmetro) foi observada até os 5 cm de profundidade (Fig. 7c).
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De 30 a 50 cm de profundidade notou-se uma diminuição na quantidade de raízes. De
50 a 140 cm de profundidade as raízes são freqüentes, e possuem aproximadamente 3
mm de diâmetro. Foram encontrados pedaços isolados de carvão entre 7 e 35 cm de
profundidade. A 15 cm de profundidade foi observada uma galeria, aparentemente
formada pelo escoamento de água (Fig. 7d). Manchas de solo amarelo-amarronzadas
foram encontradas a 15 cm e 120 cm de profundidade, sendo observada infiltração de
matéria orgânica até 50 cm. De 50 a 90 cm de profundidade, o solo mostrou-se muito
fiiável.

Figura 7 - a) Vegetação primária local; b) Perfil 1 (MP); c) Detalhe do solo superficial;
d) Canais feitos por animais e pela ação da água. Serraria Teixeira,
Presidente Figueiredo-AM.
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5.1.2 Análise Física dos Solos do Perfil 1 (MP)

Na Tab. 2 são apresentados os dados da análise física realizada nos solos do

Perfil 1, sob área de vegetação primária, localizado na Serraria Teixeira no município de

Presidente Figueiredo, Manaus - AM.

Tabela 2 - Densidade aparente, resistência à penetração e análise granulométrica do
Perfil 1 (MP) da mata primária. Serraria Teixeira, Presidente Figueiredo -
AM.

Prof.

(cm)
Horiz. P Resistência

Penetração
(Kgf.cni')

Granulometría

% Areia

Grossa

% Areia

Fina

% Silte % Ai^ila

0-5 Ah 0,63 1,0 6,88 3,39 4,10 85,62

5-22 AB 0,95 3,8 4,30 2,60 7,92 85,18

22-40 BA 1,13 13,0 3,52 2,16 3,41 90,92

40-60 Bwl 1,09 9,5 2,79 1,96 3,36 91,89

60 - 100 Bw2 1,01 6,0 2,78 1,94 3,38 91,91

100 - 140 Bw3 0,98 5,8 2,78 1,64 3,44 92,15

140 - 150 Bw4 1,00 7,5 2,75 1,85 3,80 91,59

Os valores de densidade variaram de 0,63 g cm"^ a 1,13 g cm""^. Estudos

realizados nos horizontes superficiais (até 20 cm) de florestas primárias localizadas

próximas a Manaus, encontraram valores de densidade aparente que variaram de 0,95 a

1,15 g cm'^ (por exemplo, Desjardins et aL, 2000; Barros, 1999; Kato, 1995). Neste

estudo foi observado um valor de densidade menor no horizonte mais superficial (até 5

cm), devido à maior quantidade de matéria orgânica nesse horizonte que faz com que a

porosidade do solo aumente, assim como maiores percentuais de areias grossa e fina e

menor percentual de silte. De 5 até 22 cm de profundidade os valores ficaram próximos

aos encontrados por esses autores. Do horizonte BA até Bw4 (22 a 150 cm de

profundidade) observou-se um aumento da densidade, juntamente com a diminuição da

quantidade de matéria orgânica, fato este observado também por Ranzani (1980), Kato

(1995), Barros (1999) e Desjardins et ai (2000).

A resistência à penetração no solo é uma propriedade física que, dependendo do

grau de intensidade, pode limitar o crescimento das plantas e dificultar a infiltração de

água (Pedrotti & Dias Jr., 1996). A resistência à penetração no Perfil 1 (MP) variou de

1,0 a 13,0 kgf cm . Nos horizontes superficiais foi observada uma menor resistência a

penetração em comparação com os horizontes mais profundos, devido à influência da

grande quantidade de matéria orgânica nestes horizontes. De 22 a 60 cm de

profundidade foi observada uma maior resistência à penetração, coincidindo com o
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aumento da densidade. Este aumento da resistência à penetração com o aumento da

profundidade, em área de mata nativa também foi observado por Dias et ai. (2002).

Pelos valores obtidos através da análise granulométrica, o solo deste perfil é

considerado como muito argiloso (60 a 100% de argila), Porém as propriedades físicas

dos Latossolos Amarelos, no que se refere à porosidade e permeabilidade, podem ser

consideradas boas (Chauvel, 1982). Os teores de argilas encontrados variaram entre

85% a 90%. Os teores de areia (areia grossa + areia fina) variaram de 4,4 a 10,3%,

enquanto que os de silte, de 3,36 a 7,92%.

A variação dos teores de argila encontrados neste estudo está dentro dos limites

encontrados por Chauvel (1982) e Bravard & Righi (1991), nos solos de mata primária

da Estação Experimental de Silvicultura Tropical - INPA, 60 km ao norte de Manaus e

por (Jahnel, 1993) nos solos de mata primária da Fazenda Aruanã, estrada AM-010,

Manaus - Itacoatiara. Esses autores encontraram cerca de 80 a 90 % de argila nos

horizontes até 150 cm de profundidade de solos sob vegetação primária. Entretanto,

Chauvel (1982) encontrou teores de areia, tanto no horizonte A como no B, superiores

aos deste estudo e teores de silte inferiores aos encontrados.

Falesi eíal. (1969), Chauvel et al. (1987), Botschek e/a/. (1996), Barros (1999),

Desjardins et aí. (2000) encontraram menores valores de argila e maiores valores de

areia e silte nos horizontes A e B de solos de florestas primárias próximas a Manaus.

S.1.3 Descrição Morfológica dos Solos do Perfil 2 (PAG)

Perfil:

Data:

2 - Plantio de pau-de-balsa (Fig. 8: a e b)

21.05.2002

Classificação:

Localização:

Latossolo Amarelo

Ramal Boa Esperança, km 1 (BR-174, km 120)
Municipio de Presidente Figueiredo - AM.
Coordenadas geográficas:

Latitude sul: 1°56'30" - r56'00"

Longitude oeste: 60°02'15" - 60°0r45"

Situação:

Relevo:

Vegetação:

Platô

Levemente ondulado

Plantio florestal de Ochroma pyramidales (pau-de-
balsa), Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. (cumaru).
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Uso atual;

Hymenaea cotirbaril L. (jatobá), Cariniana
decandra Ducke (castanha-de-macaco), Swietenia
macrophylla King (mogno) e Parkia pendida Benth.
ex Walp. (visgueiro)

Plantios florestais para recuperação de áreas
degradadas com processos de aração e gradagem
do solo.

Clima: 'Af'

Na Tab. 3 são apresentados os dados da descrição morfológica do perfil aberto

em área de plantio de pau-de-balsa sob solos com aração e gradagem prévias, localizado

na Serraria Teixeira, município de Presidente Figueiredo, AM.

Tabela 3 - Dados morfológicos do Perfil 2 (PAG) no plantio de pau-de-balsa com
aração e gradagem prévias. Serraria Teixeira, Presidente Figueiredo-AM.

Prof.

(cm)

Horiz. Cor

(MunselU 1994)

DESCRIÇÃO

0-35 Ap lOYR 5/6

Bruno amarelado

Estrutura: Grau - ftaca; Tamanho - pequena a média;
Tipo - granular.
Consistência: muito friável a friável; levemente aderente;
levemente plástico.
Poros: muitos poros pequenos e grandes do tipo - canais e
vesículas.

Porosidade: Alta

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou Nódulos
Minerais: não observados

Raízes: Muitas raízes de tamanho muito finas a grossas.
Características Biológicas: Grande quantidade de canais e
dejetos de oligoquetas. Presença de térmitas e formigas.

35-50 Bhl 10YR6/4

Bruno amarelado claro

Estrutura: Grau - fiaca a moderada; Tamanho - pequenas;
Tipo - blocos subangulares.
Consistência: fiiável a firme; aderente; plástico.
Poros: Poucos poros grandes do tipo canais e Muitos poros
pequenos do tipo vesisculas.
Porosidade: Alta.

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou Nódulos
Minerais: não observados.

Raízes: Abimdância - poucas; Tamanho - finas.
Características Biológicas: Grande quantidade de canais e
dejetos de oligoquetas. Presença de térmitas e fonnigas.
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50-80 Bh2 lOYR 7/6

Amarelo

Estrutura: Grau - ôaca a moderada; Tamanho - pequenas;
Tipo - blocos subangulares.
Consistência: friável; aderente; plástico a muito plástico.
Poros: Abundância - muitos; Tamanho - médios; Tipo -
vesículas.

Porosidade: Alta.

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou Nódulos
Minerais: não observados.

Raízes: Poucas raízes finas e médias.

Características Biológicas: não observada a presença de
canais e dejetos de oligoquetas, de térmitas e formigas.

80 - 140 Bwl 7.5YR 7/8

Amarelo avermelhado

Estrutura: Grau - fraca a moderada; Tamanho - médias;
Tipo - blocos subangulares.
Consistência: muito fhável a fiiável; levemente aderente;
levemente plástico.
Poros: Abundância - muitos a comuns; Tamanho -
pequenos a médios; Tipo - vesículas.
Porosidade: Alta.

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou Nódulos
Minerais: não observados.

Raízes: Poucas raízes finas.

Características Biológicas: não observada a presença de
canais e dejetos de oligoquetas, de térmitas e formigas.

140 - 150 Bw2 7.5YR7/8

Amarelo avermelhado

Estrutura: Grau - moderada; Tamanho - médias; Tipo -
blocos subangulares.
Consistência: friável; levemente aderente; levemente
plástico.
Poros: poucos poros médios do tipo vesículas e muitos
poros pequenos do tipo vesículas.
Porosidade: Alta.

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou Nódulos
Minerais: não observados.

Raízes: Poucas raízes finas.

Características Biológicas: não observada a presença de
canais e dejetos de oligoquetas, de térmitas e formigas.

No perfil 2 (PAG) foi observada uma quantidade menor de raízes até 150 cm de

profundidade comparando com o perfil 1 (Fig. 8b). As áreas com maior teor de matéria

orgânica apresentaram maior número de raízes. Foi observada a presença de raízes finas

(menores que Imm de diâmetro) até 150 cm. A 30 cm de profundidade, observou-se a

existência de uma linha completa (ao longo da parede do perfil) de

carvão, e outra linha não completa a 55 cm de profundidade, indicando queimas

anteriores da vegetação (Fig. 8b). Foram observados muitos depósitos de fezes de

minho^ - até 50 cm de profundidade, leve compactação entre 30 e 50 cm de

profundidade, e mancha de matéria orgânica a 85 cm de profundidade.
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Figura 8 - a) Plantio de pau-de-balsa sob solo arado e gradeado; b) Perfil 2 (PG).
Serraria Teixeira, Presidente Figueiredo-AM.

5,1.4 Análise Física dos Solos do Perfil 2 (PAG)

Na Tab. 4 são apresentados os dados da análise física realizada para os solos do

perfil aberto em área de plantio de pau-de-balsa sob solos com aração e gradagem

prévias, localizado na Serraria Teixeira, município de Presidente Figueiredo, AM.

Tabela 4 - Densidade aparente, resistência à penetração e análise granulométrica do
solo do Perfil 2 (PG) de área de plantio de pau-de-balsa sob solo arado e
gradeado. Serraria Teixeira, Presidente Figueiredo-AM.

Prof. Horiz. P Resistência Granulometria

(cm) (g.cm-^) Penetração
(Kgfcm-')

% Areia

Grossa

% Areia

Fina

% Silte % Argila

0-35 Ap 0,63 2,50 5,76 3,52 3,83 86,89

35-50 Bhl 0,88 10,0 4,67 2,73 7,93 84,67

50-80 Bh2 1,03 6,20 3,27 2,19 4,81 89,73

80-140 Bwl 1,06 4,90 2,67 1,79 2,12 93,43

140 - 150 Bw2 1,11 10,1 2,27 1,66 3,60 92,47

Os valores de densidade aparente variaram de 0,63 g cm"^ a 1,11 g cm^. A
densidade observada para este perfil apresentou valores menores até o horizonte Bhl

(50 cm de profundidade), isto talvez devido ao revolvimento do solo pela ação da

aração e da gradagem rasa ocorridas nesta área. Do horizonte Bh2 a Bw2 (50 a 150 cm
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de profundidade) ocorreu um aumento nos valores da densidade aparente. Este aumento

de densidade em áreas de plantios também foi observado por Ranzani (1980) na Estação

Experimental de Silvicultura tropical do INPA, Medina (1986), em plantios de dendê

próximos a Manaus e Kato (1995), em plantios de castanheiras sob solos degradados na

Fazenda Aruanã (Itacoatiara-AM).

As medições da resistência à penetração neste perfil variaram de 2,5 a 10,0 kgf

cm"^. A menor resistência foi observada nos horizontes mais superficiais, de O a 35 cm

de profundidade. No horizonte Bhl, que vai de 35 a 50 cm de profundidade, ocorreu

uma maior resistência à penetração, provavelmente devido à diminuição da matéria

orgânica com o aumento da profundidade.

Pelos valores obtidos através da análise granulométrica, o solo deste perfil

também é considerado como muito argiloso. Os teores de argila encontrados variaram

entre 86,9% para o horizonte A e de 84,7 a 93,5% para o horizonte B. Os teores de areia

(areia grossa + areia fina) variaram de 9,3% para o horizonte A e de 3,9 a 7,4% para o

horizonte B. Os teores de silte variaram entre 3,8% para o horizonte A e 2,1 a 7,9% para

o horizonte B.

A variação dos teores de argila encontrados neste estudo está dentro dos limites

encontrados por Chauvel (1982), nos solos de plantios de seringueira localizados na

Estação Experimental de Silvicultura Tropical - E^A, 60 km ao norte de Manaus.

Entretanto, o mesmo autor encontrou teores de areia, tanto no horizonte A como no B,

superiores e teores de silte inferiores aos encontrados neste estudo.

5.1.5 Descrição Morfológíca dos Solos do Perfil 3 (PNAG)

Perfil: 3 - Plantio de Ochroma pyramidales (pau-de-balsa)
(Fig. 9:a, b, c e d)

Data: 26.05.2002

Classificação:

Localização:

Latossolo Amarelo

Ramal Boa Esperança, km 1 (BR-174, km 120)
Município de Presidente Figueiredo - AM.
Coordenadas geográficas:

Latitude sul: r56'30" - 1®56'00"

Longitude oeste: 60°02'15" - 60°0r45"

Situação: Platô
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Relevo:

Vegetação:

Uso atual:

Plano

Ochroma pyramidales (pau-de-balsa), Dipteryx
odorata (Aubl.) Willd. (cumarú), Hymemea
courbaril L. (jatobá), Cariniana decandra Ducke
(castanha-de-macaco), Swietenia macrophylla King
(mogno) e Parkia pêndula Benth. ex Walp.
(visgueiro)

Plantios florestais para recuperação de áreas
degradadas aração e gradagem prévias.

Clima: 'Af'

ê

Na tabela 5 são apresentados os dados da descrição morfológica do perfil aberto

em área de plantio de pau-de-balsa sob solos sem aração e gradagem prévias, localizado

na Serraria Teixeira, município de Presidente Figueiredo, AM.

Tabela 5 - Dados morfológicos do Perfil 3 (PNAG) da área de plantio de pau-de-balsa,
sem aração e gradagem prévias. Serraria Teixeira, Presidente Figueiredo-
AM.

Prof.

("»)

Horiz. Cor

(Munsell, 1994)
DESCRIÇÃO

0-10 Ah 7.5YR 5/4

Bruno oliváceo

Estrutura: Grau - fraca; Tamanho - média a grande ; Tipo
- granular.
Consistência: fnável; pouco aderente; levemente plástico.
Poros: Muitos poros pequenos do tipo intesticial; Muitos
poros médios do tipo vesículas; poros comuns de tamanho
médio a grande do tipo canais.
Porosidade: Muito alta

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou Nódulos
Minerais: não observados

Raízes: Muitas raízes muito finas; as raízes finas são
comuns; poucas raízes médias.
Características Biológicas: Presença de canais e dejetos de
oligoquetas, de ténnitas e formigas.

10-20 AhB lOYR 7/6

Amarelo

Estrutura: Grau - moderada; Tamanho - muito pequenas a
pequenas; Tipo - blocos subangulares.
Consistência: fnável; levemente aderente; levemente
plástico a plástico.
Poros: Muitos poros pequenos a muito pequenos dos tipos
intesticial e vesículas; poucos poros médios do tipo
vesículas; poucos poros grandes do tipo canais.
Porosidade: Muito alta.

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou Nódulos
Minerais: não observados.

Raízes: Muitas raízes muito finas; as raízes finas são
comuns; poucas raízes médias.
Características Biológicas: Presença de canais e dejetos de
oligoquetas, de térmitas e formigas.
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20-40 BAl 10YR7/6

Amarelo

40-75 BA2 10YR7/6

Amarelo

75-90 Bwl lOYR 7/6

Amarelo

Estrutura: Grau - fraca; Tamanho - pequenas a muito
pequenas; Tipo - blocos subangulares.
Consistcncia: friável; aderente; levemente plástico.
Poros: Abundância - comuns; Tamanho - muito pequenos
a médios; Tipo - vesiculas e intesticial.
Porosidade: Alta.

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou Nódulos
Minerais: nâo observados.

Raízes: Muitas raízes muito finas; raízes finas são comuns;
poucas raízes médias.
Características Biológicas: Reduzida atividade biológica.
Presença de canais e dejetos de oligoquetas, de térmitas e
formigas.
Estrutura: Grau - fraca; Tamanho - muito pequenas a
pequenas; Tipo - blocos subangulares.
Consistência: friável; aderente; plástico.
Poros: Abundância - comuns; Tamanlio - muito pequenos
a médios; Tipo - vesiculas, intesticial e canais.
Porosidade: Alta.

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou Nódulos
Minerais: nâo observados.

Raízes: Muitas raízes muito finas; poucas raízes finas;
muito poucas raízes médias.
Características Biológicas: Reduzida atividade biológica.
Presença de canais e dejetos de oligoquetas, de térmitas e
formigas.

90 - 135 Bw2 7.5YR 7/8

Amarelo avermelhado

Estrutura: Grau - fraca; Tamanho - muito pequenas a
pequenas; Tipo - blocos subangulares.
Consistência: muito friável a fnável; levemente aderente a
aderente; plástico.
Poros: São comuns os pequenos a muito pequenos do tipo
intesticial; poucos poros médios do tipo canais.
Porosidade: Média.

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou Nódulos
Minerais: não observados.

Raízes: As muito finas são comuns; as finas são poucas; as
médias são muito poucas.
Características Biológicas: Não observada a presença de
canais e dejetos de oligoquetas, de térmitas e formigas.

Estrutura: Grau - fraca a moderada; Tamanho - pequenas
a médias; Tipo - blocos subangulares.
Consistência: muito fhável; muito aderente; muito
plástico.
Poros: Poucos poros pequenos a muito pequenos do tipo
intesticial; poucos canais de tamanho médio.
Porosidade: Média.

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou Nódulos
Minerais: não observados.

Raízes: As muito finas são comuns; as finas são poucas; as
médias são muito poucas.
Características Biológicas: Não observada a presença de
canais e dejetos de oligoquetas, de téraiitas e formigas.



35

135 -150 Bw3 7.5YR6/8

Amarelo avennelliado

Estrutura: Grau - fiaca; Tamanho - pequenas a médias;
Tipo - blocos subangulares.
Consistência: friável a muito friável ; muito aderente;
muito plástico.
Poros: Abundância - poucos; Tamanho - pequenos a
médios; Tipo - intesticial.
Porosidade: Média

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou Nódulos
Minerais: nâo observados.

Raízes: Abundância - poucas; Tamanho - muito finas.
Características Biológicas: Nâo observada a presença de
canais e dejetos de oligoquetas, de térmitas e formigas.

No perfil 3 (PNAG) foram observadas zonas de raízes a 10, 70 e de 90 a 110 cm

de profundidade (Fig. 9b) e um intenso enraizamento das gramíneas, até 5 cm de

profundidade (Fig. 9c). Nas camadas mais ffiáveis do solo (70 a 95 cm) foi observado

um maior número de raízes. Foi encontrada uma raiz grossa morta a 40 cm de

profundidade (Fig. 9d). A existência de linhas de carvão a 20 e 40 cm de profundidade

indica a queima da vegetação anterior. A atividade biológica mais intensa foi observada

no horizonte Ah. Entre 20 e 40 cm foram observadas poucas manchas de fezes de

minhocas.
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Tabela 6 - Densidade aparente, resistência à penetração e análise granulométrica do
solo do Perfil 3 (PNAG) da área de plantio de pau-de-balsa sob solo não
arado e gradeado. Serraria Teixeira, Presidente Figueiredo-AM.

Prof. Horiz. P Resistência Granulometría

(cm) (g.cm-^ Penetração

(Kgf.cm-b
% Areia

Grossa

% Areia

Fina

% Silte % Argila

0-10 Ah 0,60 2,90 7,32 3,36 7,23 82.09

10-20 AhB 1,03 19,0 4,35 2,62 6,63 86,40

20-40 BAl 1,14 13,0 3,83 2,27 6,54 87,36

40-75 BA2 1,14 9,5 3,07 1,99 1,10 93,95

75-90 Bwl 1,14 7,0 2,82 2,14 4,97 90,07

90-135 Bw2 1,08 4,0 2,45 1,77 5,06 90,72

135 -150 Bw3 1,14 6,5 2,45 1,56 2,64 93,35

Os valores da densidade aparente variaram de 0,60 g cm"^ a 1,14 g cm"^. Valores
menores de densidade só foram observados até os primeiros 10 cm, talvez devido ao

intenso enraizamento de gramíneas até esta profundidade. De 10 até 150 cm os valores

de densidade não variaram. Apesar de não terem ocorrido diferenças claras, os valores

da densidade aparente deste perfil foram maiores (Tab. 6) que os do perfil aberto em

área de plantio de pau-de-balsa sob solo arado e gradeado. Como nos outros perfis, a

densidade aparente do horizonte mais superficial foi menor, quando comparada com

horizontes mais profundos.

A resistência à penetração encontrada no Perfil 3 variou de 2,9 a 19,0 kgf cm .

Uma maior resistência foi observada nos horizontes AhB e BAl. A resistência à

penetração até 40 cm de profundidade observada neste perfil foi maior que a do perfil

aberto sob plantio de pau-de-balsa sob solo arado e gradeado, mostrando a influência

dos processos de aração e gradagem sob a estrutura das camadas mais superficiais do

solo. Kluthcouski (1998) apud Goedert et ai (2002), constatou uma resistência maior à

penetração nos solos em áreas de plantio onde não se faz a movimentação do solo.

O solo deste perfil também é considerado como muito argiloso. Os teores de

argilas encontrados variaram entre 82,1 a 93,8%. Os teores de areia (areia grossa + areia

fina) variaram de 4,0 a 10,7%. Os teores de silte variaram entre 1,1a 7,2%.

A variação dos teores de argila encontrados neste estudo está dentro dos limites

encontrados por Chauvel (1982), nos solos de plantios de seringueira localizados na

Estação Experimental de Silvicultura Tropical - INPA, 60 km ao norte de Manaus.

Entretanto, o mesmo autor encontrou teores de areia superiores no horizonte B e teores

de silte, tanto no horizonte A como no B, inferiores aos encontrados neste estudo.
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5.1.6 A
nálise Física dos Solos do P
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N
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)

Na Tab. 6 são apresentados os dados da análise física realizada para os solos do

perfil aberto em área de plantio de pau-de-balsa sob solos sem aração e gradagem
prévias, localizado na Serraria Teixeira, m

unicípio de Presidente Figueiredo, AM
.
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5.1.7 Descrição Morfológica dos Solos do Perfil 4 (CAP)

Perfil:

Data:

Classificação:

Localização:

Situação:

Relevo:

Vegetação:

Uso atual:

Clima:

4 - Capoeira (Fig. 10:a, b, c e d)

02.06.2002

Latossolo Amarelo

Ramal Boa Esperança, km 1 (BR-174, km 120)
Município de Presidente Figueiredo - AM.
Coordenadas geográficas:

Latitude sul: r56'30" - r56'00"

Longitude oeste: 60°02'15" - 60®0r45"

Platô

Plano

Cecropia sp, Brachiaria sp. e Panicum sp.

Área de regeneração natural

"Af'

Na Tab. 7 são apresentados os dados da descrição morfológica do perfil aberto

em área de capoeira, localizada na Serraria Teixeira, município de Presidente

Figueiredo, AM.

Tabela 7 - Dados morfològicos do Perfil 4 na área de capoeira. Serraria Teixeira,
Presidente Figueiredo-AM.

Profund.

(cm)

Horiz. Cor

(Munsell, 1994)
DESCRIÇÃO

0-10 Ah lOYR 5/3

Marrom

Estrutura: Grau - fraca a forte; Tamanho - média a
grande; Tipo - granular e blocos subangulares.
Consistência: firme; aderente; levemente plástico.
Poros: Abundância - comuns; Tamanho - pequeno; Tipo -
vesiculas; Abundância - muitos; Tamanho - grande; Tipo -
canais.

Porosidade: Muito alta

Cerosidade, Cimentaçâo, Concentrações ou Nódulos
Minerais: não observados.

Raízes: Abundância - muitas; Tamanho - finas a grossas.
Características Bioló^cas: Grande quantidade de canais e
deietos de oligoquetas, de térmitas e formigas.
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i

10-40 AhB 10YR6/8

Amarelo bninado

Estrutura: Grau - fiaca a moderada; Tamanho - pequenas
a médias; Tipo - blocos subangulares.
Consistência: friável; não aderente; levemente plástico.
Poros: Muitos poros de tamanho pequeno dos tipos
intesticial e vesículas; Poucos poros de tamanho médio a
grande do tipo canais.
Porosidade: Alta.

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou Nódulos
Minerais: não observados.

Raízes: Abundância - comuns; Tamanho - finas a médias.
Características Biológicas: Grande quantidade de canais e
dejetos de oligoquetas, de térmitas e formigas.

40-60 BA 7.5YR 7/6

Amarelo avermelhado

Estrutura: Grau - moderada; Tamanho - pequenas; Tipo -
blocos subangulares.
Consistência: muito friável a fríável; levemente aderente;
plástico.
Poros: Abundância - comuns; Tamanho - pequenos e
muito pequenos; Tipo - vesículas, intesticial e canais.
Porosidade: Média.

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou Nódulos
Minerais: não observados.

Raízes: Abundância - poucas; Tamanho - médias a finas.
Características Biológicas: Presença de canais e dejetos de
oligoquetas, de térmitas e formigas.

60-90 Bwl 7.5YR7/8

Amarelo avermelhado

Estrutura: Grau - firaca; Tamanho - média; Tipo - blocos
subangulares.
Consistência: muito friável a friável; aderente; levemente
plástico.
Poros: Muitos poros finos do tipo intesticial; poros do tipo
canais de tamanho médio a pequenos são comuns.
Porosidade: Média.

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou Nódulos
Minerais: não observados.

Raízes: Abundância - poucas; Tamanho - finas e muito
finas.

Características Biológicas: Não observada a presença de
canais e dejetos de oligoquetas, de térmitas e formigas.

90 - 140 Bw2 7.5YR6/6

Amarelo avermelhado

Estrutura: Grau - fraca; Tamanho - médias; Tipo - blocos
subangulares.
Consistência: muito fiiável a fnável; levemente aderente;
levemente plástico.
Poros: Muitos poros finos do tipo intesticial; poucos poros
grossos do tipo canais.
Porosidade: Média.

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou Nódulos
Minerais: não observados.

Raízes: Abundância - poucas; Tamanho - muito finas a
finas.

Características Biológicas: Presença de térmitas.
140-150 Bw3 7.5YR 7/8

Amarelo avermelhado

Estrutura: Grau - fraca a moderada; Tamanho - médias;
Tipo - blocos subangulares.
Consistência: fnável a muito fnável; muito aderente;
levemente plástico.
Poros: Muitos poros finos do tipo intesticial; poucos poros
grossos do tipo canais.
Porosidade: Média.

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou Nódulos
Minerais: não observados.

Raízes: Abundância - poucas; Tamanho - finas.
Características Biológicas: Presença de ténnilas.

/
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Neste perfil, a zona de principal enraizamento alcança até 8 cm de profundidade
(Fig. 10b). Notou-se um grande acúmulo de fezes de minhocas no horizonte Ah, indo
até 60 cm de profundidade. Não foi observada a presença de raízes grossas como no
perfil da mata primária e a penetração de raízes foi observada ate 140 cm. Uma camada
uniforme de carvão de mais ou menos 3mm de espessura foi encontrada a 10 cm de
profundidade (Fig. 10c), assim como pedaços isolados de carvão entre 10 e 30 cm.
Entre 0-7 cm de profundidade, observou-se uma camada uniforme de matéria orgâmca.
Do horizonte A para o B, a transição é abrupta e o solo é bem compacto ate 35 cm de
profundidade. Na profundidade de 120 cm, observou-se um solo fiáável.
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Figura 10 - a) Vegetação secundária; b) Perfil 4 (CAP) e horizontes diagnósticos; c)
Matéria orgânica, canais e enraizamento superficial; d) Manchas e
fi-agmentos de carvão.
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5.1.8 Análise Física dos Solos do Perfil 4 (CAP)

Na Tab. 8 são apresentados os dados da análise física realizada para os solos do

perfil aberto em área de plantio de pau-de-balsa sob solos sem aração e gradagem

prévias, localizado na Serraria Teixeira, município de Presidente Figueiredo,AM.

Tabela 8 - Densidade aparente, resistência à penetração e análise granulométrica do
solo do Perfil 4 (CAP) na área de capoeira. Serraria Teixeira, Presidente
Figueiredo-AM.

Prof.

(cm)
Horíz. P Resistência

Penetração
(Kgf.cm-2)

Granuiometria

% Areia

Grossa

% Areia

Fina

% Silte % Argila

0-10 Ah 0,93 4,9 6,63 3,32 5,54 84,51

10-4 0 AhB 1,27 10,1 3,14 1,99 4,03 90,84

40-60 BA 1,19 7,5 2,75 1,77 3,85 91,63

60-90 Bwl 1,19 5,1 2,55 1,76 4,21 91,48

90 - 140 Bw2 1,21 6,0 2,51 1,65 4,09 91,76

140-150 Bw3 1,21 7,5 2,23 1,61 5,92 90.24

Os valores da densidade aparente variaram de 0,93 g.cm"^ a 1,27 g cm"^. Em

todos os horizontes foram observados valores de densidade maiores que nos perfis 1, 2 e

3. Os valores de densidade encontrados neste estudo estão próximos aos encontrados

por Barros (1999) em áreas de regeneração natural, anteriormente utilizadas como

pastagens, localizadas próximas a Manaus, onde os valores de densidade aparente

variaram de 1,02 a 1,27 g.cm'^ . Desjardins et ai (2000), trabalhando também em áreas

de regeneração natural, anteriormente utilizadas como pastagens, próximas a Manaus

encontraram valores de densidade aparente que variaram entre 1,02 a 1,27 g cm'^ nos

primeiros 20 cm de profundidade.

A resistência à penetração encontrada no perfil 4 variou de 4,9 a 10,1 kgf cm'^.

No horizonte Ah a resistência à penetração foi um pouco menor, comparada com os

horizontes mais profundos. A resistência à penetrabilidade encontrada nesta área está

dentro da faixa de valores encontrados para o plantio de pau-balsa com solo arado e

gradeado. Como o esperado, a menor resistência foi observada no horizonte mais

superficial, de O a 10 cm de profundidade. No horizonte AhB (10 a 20 cm de

profundidade), ocorreu uma maior resistência à penetração, talvez devido à grande

atividade biológica observada neste horizonte. Segundo Barros (1999) algumas espécies

existentes na fauna do solo, são consideradas compactantes, pois modificam a estrutura
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do solo e diminuem a porosidade.

Os teores de argilas encontrados variaram entre 84,5 a 91,8%. Os teores de areia

(areia grossa + areia fina) variaram de 3,8 a 9,9%. Os teores de silte variaram entre 3,8 a

5,9%.

Em área de capoeira na ZF-2, nos primeiros 5 cm de profundidade, Chauvel

(1982) encontrou teores de argila menores ao relatados neste estudo. Nos horizontes

mais profundos, a variação dos teores de argila encontrados neste estudo está dentro dos

limites encontrados por Chauvel (1982), em áreas de capoeira localizadas na Estação

Experimental de Silvicultura Tropical - INPA, 60 km ao norte de Manaus e por Barros

(1999) e Desjardins et ai. (2000) em áreas de regeneração natural, anteriormente

utilizadas como pastagens, próximas a Manaus.

5.1.9 Descrição Morfológtca dos Solos do Perfil 5 (AD)

Perfil; 5 - Área degradada, Sta Cla

Data:

Classificação:

Localização:

Situação:

Relevo:

Vegetação:

Uso atual:

Clima:

udia (Fig. 11: a, b, c e
d)

16.11.2002

Latossolo Amarelo

BR-174, Município de Presidente Figueiredo -
AM, km 108.
Coordenadas Geográficas:

Latitude sul: 2° 05'53"

Longitude Oeste: 60° 0r46"

Platô

Plano a levemente ondulado

Plantio florestal de Ochroma pyramidales (pau-de-
balsa), Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. (cumaru),
Hymenaea courbaril L. (jatobá), Swietenia
macrophylla King (mogno), Carapa guianensis
Aubl. (andiroba), Cedrela odorata L. (cedro).

Área degradada entre blocos de plantio

^Af

Na tabela 9 são apresentados os dados da descrição morfològica do perfil aberto

em área degradada, localizada na Fazenda Santa Claudia, município de Presidente
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Figueiredo, AM.

Tabela 9 - Dados morfológicos do Perfil 5 (AD) na área degradada sem cobertura de
gramíneas. Fazenda Santa Cláudia, Presidente Figueiredo-AM.

i

Prof.

(cm)

0-15

15-25

25-60

Horiz.

Ah

AhB

Bwl

Cor

(Munsell, 1994)

lOYR 6/6

Amarelo brunado

Estrutura: Grau - moderada; Tamanho - média; Tipo -
Ijlocos subangulares.
Consistência: firme; aderente; levemente plástico.
Poros: Abundância — comuns; Tamanho — pequeno a
médios; Tipo - vesiculas, intesticial e canais
Porosidade: Muito alta

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou Nódulos
Minerais: não observados

Raízes: Abundância — comuns; Tamanho — médias a
grossas.

Características Biológicas: Atividade biológica
moderada. Presença de canais e dejetos de oligoquetas,
térmitas e formigas

10YR6/8

Amarelo brunado

7.5YR 6/8

Amarelo avermelhado

DESCRIÇÃO

Estrutura: Grau - fraca; Tamanho - pequenas a médias;
Tipo - blocos subangulares.
Consistência: firme; levemente aderente; levemente
plástico.
Poros: Abundância - comims; Tamanho - pequeno a
médios; Tipo - vesiculas, intesticial e canais
Porosidade: Alta.

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou Nódulos
Minerais: não observados.

Raízes: Abundância - poucas; Tamanho - finas a médias.
Características Biológicas: Atividade biológica
moderada. Presença de canais e dejetos de oligoquetas,
térmitas e formigas.
Estrutura: Grau - fraca; Tamanho - pequenas; Tipo -
granular.
Consistência: muito friável; levemente aderente;
levemente plástico.
Poros: Abundância - poucos; Tamanho - pequenos
muito pequenos; Tipo - vesiculas, intesticial.
Porosidade: Média.

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou Nódulos
Minerais: não observados.

Raízes: Abundância - poucas; Tamanho - finas a muito
finas.

Características Biológicas: Atividade biológica
moderada. Presença de canais e dejetos de oligoquetas
térmitas e formigas.
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60-90 Bw2 7.5YR6/8

Amarelo avermelliado

Estrutura: Grau - moderada a fraca; Tamanho - média;
Tipo - granular.
Consistência: muito friável a friável; levemente aderente;
plástico.
Poros: Poucos poros pequenos a muito pequenos do tipo
intesticial, canais e vesiculas.
Porosidade: Média.

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou Nódulos
Minerais: não observados.

Raízes: Abundância - poucas; Tamanho - finas e muito
finas.

Características Biológicas: Pouca atividade biológica.
Presença de canais e dejetos de oligoquetas, témutas e
formigas

90-130 Bw3 7.5YR7/8

Amarelo avermelhado

Estrutura: Grau - moderada; Tamanho - pequenas; Tipo
- blocos subangulares.
Consistência: friável; levemente aderente; levemente
plástico.
Poros: Poucos poros pequenos a muito pequenos do tipo
intesticial e vesiculas.

Porosidade: Média.

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou Nódulos
Minerais: nâo observados.

Raízes: Abundância - muito poucas; Tamanho - muito
finas a finas.

Características Biológicas: nenhuma atividade
observada.

130-150 Bw4 7.5YR 7/8

Amarelo avermelhado

Estrutura: Grau - moderada; Tamanho - pequenas; Tipo
- blocos subangulares.
Consistência: fnável; levemente aderente; levemente
plástico.
Poros: Poucos poros pequenos do tipo intesticial e
vesícula.

Porosidade: Média.

Cerosidade, Cimentação, Concentrações ou Nódulos
Minerais: nâo observados.

Raízes: Abundância - poucas; Tamanho - finas.
Características Biológicas: nenhuma atividade
observada.

Neste perfil foram encontrados restos de raízes mortas a 30, 50 e 70 cm (Fig.

11 c). Foram observadas também poucas galerias de cupins a 45 cm de profundidade e

fragmentos isolados de carvão até 50 cm de profundidade (Fig. 1 Id). O solo mostrou-se

bem compactado nos horizontes Ah e AhB (Fig. 1 Id).

/
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Tabela 10 - Densidade aparente, resistência à penetração e análise granulométrica do
solo do Perfil 5 (AD) na área degradada. Fazenda Santa Cláudia,
Presidente Figueiredo-AM.

Prof. Horíz. P Resistência Granulometría

(cm) (gxra^ Penetração.
(Kgf.cm-2)

% Areia

Grossa

% Areia

Fina

% Silte % Ai^ila

0-15 Ah 1,24 15,0 6,41 3,24 3,58 90,2

15-25 AhB 1,16 22,0 3,55 1,95 3,04 92,1

25-60 Bwl 1,03 13,0 3,20 1,80 2,29 94,4

60-90 Bw2 0,96 6,3 2,95 1,68 2,00 93,0

90-130 Bw3 1,08 6,3 2,60 1,62 4,03 87,3

130-150 Bw4 1,12 9,4 2,20 1,61 5,11 86,1

Os valores da densidade variaram de 0,96 g cm*^ a 1,24 g cm"^. Os maiores

valores ocorreram até 25 cm, devido à influência de uma camada bem compacta até essa

profundidade. Este fato pode ser explicado pelo pastejamento anterior do gado, aliado

ao efeito das máquinas utilizadas para a limpeza da área antes do plantio e nas

manutenções posteriores.

Esse aumento da densidade aparente nos primeiros 15 cm de profundidade

também foi observado por Ranzani (1980) em um perfil aberto em área de mata

primária sob Latossolos Amarelos na EEST - INPA, por Kato (1995) na Fazenda

Aruanã (AM 010) e Desjardins et ai (2000) em pastagens degradadas de 4 a 10 anos de

idade em áreas próximas a Manaus.

A resistência à penetração variou de 6,3 a 22,0 kgf cm^. Os valores medidos até

60 cm de profundidade foram superiores aos dos demais perfis abertos. Uma maior

resistência foi observada nos horizontes AhB e BAl. Segundo Muller et al (2001), o

pisoteio do gado e a utilização de máquinas para limpeza e manutenção das áreas

realizam um adensamento das camadas superficiais dos solos, que dificulta a

penetração.

Os teores de argilas encontrados variaram entre 86,1 a 94,4%. Os teores de areia

(areia grossa + areia fina) variaram de 3,8 a 9,6%. Os teores de silte variaram entre 2,0 a

5,11%. A variação dos teores de argila encontrados neste estudo é maior do que as

descritas por autores como Chauvel (1982), Kato (1995) e Desjardins et al (2000) em

ecossistemas degradados localizados em áreas próximas a Manaus.
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5.2 Dados Analíticos das Amostras de Solos dos Perfís

5.2.1 pHh20 e pHkci

Os valores de pH em H2O variaram de 4,4-5,4 e em KCl de 3,5-4,7 (Tab. 11).

De acordo com Sánchez et ai. (1984), os resultados obtidos para o pH mostraram que os

solos dos perfis podem ser considerados como ácidos em todas as profundidades. A

predominância de solos ácidos em terra firme coloca a acidez e a toxidez de alumínio

entre as mais freqüentes restrições da fertilidade dos solos da Amazônia (Smyth, 1996).

As características químicas dos solos mostram que os mais ácidos são os da área

degradada e do plantio com preparo prévio. Os menos ácidos são aqueles sob capoeira e

plantio sem aragem e gradagem.

Em todos os perfis abertos, os solos dos horizontes mais profundos são menos

ácidos que os dos horizontes superficiais. Tal fato pode indicar tanto a relação inversa

entre a matéria orgânica e o pH do solo, pois com o aumento da profundidade ocorre

uma redução nos teores de matéria orgânica e conseqüentemente um aumento nos

valores de pH do solo, como também, o deslocamento de cátions por lixiviação para os

horizontes profundos (Diez et ai, 1991). Essa maior acidez nos solos superficiais foi

também observada por Chauvel (1982), em áreas de mata primária, capoeira e plantios

de Hevea brasiliensis, na Estação Experimental de Silvicultura Tropical - INPA, por

Jahnel (1993) e Botschek et ai (1996) em floresta primária na Fazenda Aruanã - (AM-

010) e Furch (2000), em área de floresta de terra firme na Reserva Ducke.

Os solos dos horizontes superficiais dos plantios sem aração e gradagem são

menos ácidos (pHh2o: 5,2 e pHkci: 4,2) quando comparados com os dos plantios com

preparo prévio (pHh2o: 4,4 e pHkci: 4,0), mostrando a influência direta da aragem e

gradagem no aumento da acidez do solo superficial.

Nos solos da capoeira e da área degradada, os maiores valores de pH em H2O e

KCl, foram observados nos horizontes mais profundos.

Kato (1995) encontrou semelhança de valores de pH de plantios de castanheira

sob ecossistemas degradados próximos a Manaus, em relação aos valores de pH dos

solos dos plantios de pau-de-balsa deste estudo.
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Tabela 11 - pH, capacidade de troca catiônica (CTC) e a saturação por bases (%V).
Presidente Figueiredo - AM.

i

Horiz. Prof. pH ApH SB Al+H Al^^ %V CTC

(cm) H2O KCI cmolc.kg~^ — Efetiva

Perfil 1 - Mata Primária

Ah 0-5 4,6 3,5 -1,03 0,65 4,45 2,75 13 3,40

AB 5-22 4,6 4,1 -0,52 0,21 2,20 1,20 9 1,41

BA 22-40 4,8 4,2 -0,58 0,20 2,90 1,25 7 1,45

Bwl 40-60 5,1 4,3 -0,73 0,21 1,65 1,00 11 1,21

Bw2 60 -100 5,2 4,4 -0,79 0,17 0,60 0,55 22 0,72

Bw3 100 -140 5,2 4,5 -0,64 0,14 0,55 0,20 20 0,34

Bw4 140-150 5,1 4,7 -0,46 0,15 0,10 0,30 60 0,45

Perfil 2 - Plantio de pau-de-balsa com aração e gradagem

Ap 0-35 4,4 4,0 -0,43 1,04 2,60 1,55 29 2,59

Bhl 35-50 4,7 4,1 -0,64 0,69 1,80 1,20 28 1,89

Bh2 50-80 4.5 4,2 -0,33 0,25 2,10 1,00 11 1,25

Bwl 80-140 5,4 4,6 -0,81 0,34 0,50 0,40 40 0,74

Bw2 140-150 4,7 4,7 0,03 0,29 0,50 0,30 37 0,59

Perfil 3 - Plantio de pau-de-balsa sem aração e gradagem

Ah 0-10 5,2 4,2 -1,00 3,61 1,75 1,25 67 4,86

AhB 10-20 4,8 4,1 -0,72 0,77 2,20 1,85 26 2,62

BAI 20-40 5,0 4,2 -0,81 0,31 0,75 0,35 29 0,66

BA2 40-75 5,1 4,3 -0,75 0,25 0,65 1,00 28 1,25

Bwl 75-90 5,3 4,4 -0,92 0,22 2,50 0,40 8 0,62

Bw2 90-135 5,5 4,5 -0,93 0,19 0,80 0,25 19 0,44

Bw3 135-150 5,4 4,7 -0,61 0,15 0,50 0,15 23 0,30

Perfil 4 - Capoeira

Ah 0-10 5,0 4,4 -0,60 1,53 2,05 1,00 43 2,53

AhB 10-40 5,0 4,3 -0,71 0,38 1,75 0,70 18 1,08

BA 40-60 5,0 4,3 -0,74 0,30 1,30 0,40 19 0,70

Bwl 60-90 5,3 4,4 -0,91 0,37 0,95 0,50 28 0,87

Bw2 90 -140 5,3 4,6 -0,74 0,26 1,05 0,40 20 0,66

Bw3 140-150 5,3 4,7 -0,61 0,23 0,60 0,45 27 0,68

Perfil 5 - Área Degradada
Ah 0-15 4,5 4,1 -0,35 0,41 2,75 1,60 13 2,01

AhB 15-25 4,6 4,2 -0,45 0,13 2,05 1,90 6 2,03

Bwl 25-60 4,7 4,3 -0,43 0,11 1,80 1,00 6 1,11

Bw2 60-90 4,8 4,5 -0,31 0,20 1,35 0,90 13 1,10

Bw3 90-130 4,8 4,6 -0,24 0,13 1,10 0,70 11 0,83

Bw4 130-150 4,9 4,6 -0,34 0,10 0,80 0,55 11 0,65

Os valores encontrados para o delta pH foram em sua maioria negativos,

indicando a predominância de cargas negativas e, portanto, uma maior capacidade de

reter cátions (Botschek et al, 1996). A predominância dessas cargas negativas tem sido

citada para outros Latossolos Amarelos da região a leste de Manaus (Jahnel, 1993;

Botschek et al, 1996). Os raros valores positivos de delta pH podem ter sido

influenciados pela matéria orgânica e óxidos livres (Botschek et al 1996).

d
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5.2.2 CTCefetiva

A capacidade efetiva de troca de cátions corresponde às cargas do solo que estão

disponíveis para os processos de troca (Ferreira & Botelho, 1999). Os valores de

CTCefetiva (Tab. 11) variaram de 0,3 a 4,86. A capacidade de troca catiônica foi mais

elevada nos horizontes superficiais de todas as áreas estudadas e segundo Alfaia &

Oliveira (1997), a quantidade de matéria orgânica contribui mais para o aumento da

CTC nas camadas superficiais dos Latossolos do que nos horizontes mais profundos. No

solo do perfil do plantio de pau-de-balsa não arado e gradeado, a capacidade de troca de

cátions apresentou valores mais altos quando comparados com as demais áreas.

Entretanto, nos horizontes superficiais dos solos da área degradada e capoeira esta

propriedade teve valores menores.

Valores de CTC mais altos que os encontrados neste estudo, nas camadas

superficiais e nas mais profundas, foram descritos para Latossolos sob vegetação

primária na região por Ranzani (1980), Furch (2000) e Desjardin et al (2000).

5.2.3 Saturação por bases (%V)

A saturação por bases nos fornece uma idéia da proporção ocupada pelos cátions

trocáveis (Ca, Mg e K) em relação ao total de cargas negativas existentes no complexo

de troca do solo (Tomé Jr, 1997). Os valores da saturação por bases (Tab. 11) variaram

de 6 a 67%. Em todos os perfis estudados ocorreu a predominância de solos distróficos,

com valores de saturação por bases (%V) menores que 50%.

Segundo Falesi (1969), apesar da maioria dos solos da região possuírem

elevados teores de argila, taxas de saturação por bases que variam entre 4 a 20% são

consideradas baixas. Nos solos da área de mata primária ocorreu um decréscimo da taxa

de saturação até a profundidade de 40 cm. Este mesmo fato ocorreu na área degradada

até 60 cm e no plantio de pau-de-balsa com preparo prévio até 80 cm de profundidade.

Nos solos do plantio de pau-de-balsa sem aração e gradagem e na capoeira, a

taxa de saturação por bases foi maior nos horizontes superficiais e menor nos horizontes

mais profundos. Tal fato foi observado por Desjardins et al (2000), em área de floresta

primária na região de Manaus. Estes autores observaram que em solos degradados com

diferentes níveis de regeneração, a taxa de saturação é significativamente mais elevada
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que a da floresta.

5.3 Dados Analíticos das Amostras de Solos nas Áreas de Estudo - Coletas Aleatórias

Os estoques foram determinados a partir dos teores de nutrientes e da densidade

das amostras de solo coletadas nas profundidades de 0-2,5; 2,5-7,5; 7,5-20,0; 20,0-40,0;

40,0-100,0 e 100,0-150,0, para cinco áreas estudadas. Os teores encontrados estão

anexados no final do trabalho.

5.3.1 Estoques de Carbono, Nitrogênio e Matéria Orgânica

Os estoques de carbono, nitrogênio e matéria orgânica até a profundidade de 150

cm, nos solos da mata primária, dos plantios de pau-de-balsa, da capoeira e da área

degradada estão apresentados na Tab. 12 e Fig. 12 e 13.

O estoque de carbono dos solos é um importante indicador de alterações de

ecossistemas, isto porque quando as florestas são derrubadas, estes estoques são

reduzidos drasticamente (Salomão et al, 1998; Alvarenga ei al, 1999; Follet, 2001).

Os estoques de carbono total nos solos apresentaram diferenças significativas em

relação ao sistema de manejo e à profundidade (0,0 - 150,0 cm), de acordo com o teste

de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

Tabela 12 - Estoques médios de carbono, nitrogênio e matéria orgânica em solos com
diferentes tipos de manejo (0,0 - 150,0 cm).

Áreas

Componentes

Mata

Primária

Plantio arado e

gradeado

Plantio não arado

e gradeado

Capoeira Área Degradada

Mgha' - -

Ctol*l 196,58 a 165,07 ab 168,25 ab 200,7 a 148,23 b

N(otal 9,15 a 8,82 a 8,94 a 9,05 a 10,35 a

M.O. 338,12 a 283,88 ab 289,35 ab 345,19 a 254,93 b

0,05).

Os estoques de carbono e matéria orgânica na área de capoeira, até 150 cm de

profundidade, foram maiores que os estoques das outras áreas, apesar de não ocorrer

uma diferença significativa de acordo com o teste de Tukey, ao nível de 5% de
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probabilidade, em relação aos estoques dos solos da mata primária e dos plantios

florestais. Segundo Feller (1988), a intensa cobertura de gramíneas em áreas de capoeira

pode aumentar a estocagem de carbono e matéria orgânica nos solos, devido às altas

entradas deste elemento pelo abundante raizame. Chauvel (1982), também encontrou

estoques de carbono em capoeiras recentes (até 1 m de profundidade) maiores que os da

floresta primária de terra firme sob Latossolos, em estudos realizados na estação

experimental do INPA, localizada ao norte de Manaus.

Os estoques de carbono, nitrogênio e matéria orgânica dos solos dos plantios de

pau-de-balsa com e sem processos de aração e gradagem não diferiram estatisticamente.

Segundo Schroth et ál. (2000), variáveis como os estoques totais de carbono e

nitrogênio respondem lentamente às mudanças do uso da terra.

Os estoques de carbono, matéria orgânica e nitrogênio, observados na área

degradada foram, em quase todas as profundidades, menores que os das outras áreas.

Possivelmente isso ocorra devido à esparsa cobertura vegetal existente nesta área (Fig.

12).

■ mata primária

■ plantio arado e ̂adeado

■ plantio nSo arado e gradcado

□ capoeira
Q área degradada

mata primária
plantio arado e g'adeado
plantio não arado e grade

□ capoeira
ES área deg-adada

0-2^ 2.5-7^ 7^-20 20-40 40-100 100-150
Profundidade

(cm)

a

0-2,5 2,5-7.5 7,5-20 20-40 40-100 100-
Profutdidade

(cm)

b

Figura 12 - a) Estoques médios de carbono; b) Estoques médios de nitrogênio.
Presidente Figueiredo - AM.

Os estoques de carbono, nitrogênio e matéria orgânica por profundidade de
coleta, dos solos da mata primária, dos plantios de pau-de-balsa, da capoeira e da área
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degradada estão apresentados na Tab. 13.

Quando se comparam os estoques de carbono, nitrogênio e matéria orgânica dos

solos superficiais e das camadas mais profundas, nota-se que estes aumentam até 100

cm de profundidade. Este fato pode estar relacionado ao efeito do carreamento da

matéria orgânica para os horizontes mais profundos (Chauvel et a/. ,*1987).

Comparando-se a acumulação de carbono, nitrogênio e matéria orgânica nos

solos, na camada mais superficial da floresta (0,0-2,5 cm; Tab. 13) foram observados

valores superiores em relação às demais áreas. Nessa mesma profundidade, observa-se

uma diferença nos estoques destes elementos, entre os plantios com e sem preparo do

solo. Segundo Jhonson et al (2001), a maioria das diferenças nos estoques de nutrientes

dos solos ocorrem nas profundidades de 0,0-5,0 cm.

Tabela 13 - Estoques médios de carbono, nitrogênio e matéria orgânica por
profundidade de coleta. Município de Presidente Figueiredo - AM.

Áreas Mata

Primária

Plantio arado e

gradeado

Plantio não arado

e gradeado

Capoeira Área Degradada

Prof. (cm)

C 11,64 a 8,50 ab 9,94 a 9,25 ab 5,82 b

0-2,5 N 0,86 a 0,75 ab 0,85 a 0,76 ab 0,57 b

M.O. 20,02 a 14,61 ab 17,10 a 15,92 a 10,01 b

C 14,10 a 14,40 a 14,21 a 14,13 a 9,22 b

2,5-7,5 N 0,99 a 0,98 a 0,93 a 0,83 a 0,81 a

M.O. 24,25 a 24,76 a 24,40 a 24,30 a 15,85 b

C 34,03 a 32,44 a 33,06 a 33,42 a 26,14 a

7,5-20 N 1,55 a 1,50 a 1,49 a 1,50 a 1,21 a

M.O. 58,54 a 55,80 a 56,86 a 57,48 a 44,96 a

C 38,08 a 27,49 a 32,60 a 37,34 a 37,18 a

20-40 N 1,68 b 1,36 b 1,48 b 1,69 b 2,54 a

M.O. 65,50 a 47,27 a 56,08 a 64,22 a 63,94 a

C 64,18 a 51,31 a 46,77 a 65,85 a 38,92 a

40 -100 N 2,13 b 2,37 ab 2,17 ab 2,05 b 2,93 a

M.O. 110,39 a 88,25 a 80,44 a 113,26 a 66,94 a

C 34,55 a 30,93 a 31,67 a 40,71 a 30,95 a

100 -150 N 1,94 a 1,86 a 2,02 a 2,22 a 2,29 a

M.O. 59,42 a 53,19 a 54,47 a 70,01 a 53.23 a

As médias das áreas para cada profundidade seguidas da mesma letra na horizontal não diferem entre si pelo

0.05).

Nos plantios de pau-de-balsa com e sem preparo do solo, de O

profundidade não houve diferenças significativas entre os estoques

nitrogênio e matéria orgânica. Este fato mostra que o efeito de acumulação

a 40 cm de

de carbono,

de elementos
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como carbono, nitrogênio e de matéria orgânica no solo, após o desmatamento e nos

primeiros anos do reflorestamento, é temporário. Porém, quando se consideram os
efeitos do reflorestamento a longo prazo, pode-se supor que os estoques no solo voltem

a subir. Os estoques de carbono, nitrogênio e matéria orgânica da área degradada foram
menores para todas as proílmdidades.

Os estoques de carbono, matéria orgânica e nitrogênio determinados nas áreas

deste estudo estão pr6?dmos daqueles determinados para outras áreas com florestas

primária e secundária, plantios florestais e capoeiras localizadas próximas de Manaus e

de áreas com o mesmo tipo de solo (Latassolo Amarelo) localizadas em outros estados

da Amazônia, descritos por Klinge & Rodrigues (1975), Chauvel (1982), Kato (1995),
Guimarães (1993), Johnson et al. (2001), Teixeira & Oliveira (1999), Hughes &

Kauffinan (2000) e Schroth et ai (2002).

mata primaria

■ plantio arado e ̂deado
S plantio não arado e gradeado
□ capoeira
□ área d^adada

S 80 -

O-y 2^-7^ 7,5 - 20 20-40 40-100 100-150
PiDlúndidade

(cm)

Figura 13 - Estoques médios de matéria orgânica nos solos das áreas de estudo
localizadas em Presidente Figueiredo - AM.

5.3.2 Estoques de Ca, Mg ,K e P

Dentre as bases trocáveis que compõem o sistema 'solo', o potássio, o cálcio e o
magnésio são as mais importantes, existindo a tendência de considerá-los em conjunto,
por causa da influência que cada um exerce nos outros (Raij et ai, 1987).

Os valores médios de cálcio, até a profundidade de 150 cm, variaram de 0,01 a

0,45 Mg ha"V Os estoques de cálcio dos plantios com e sem preparo prévio do solo
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apresentaram diferenças significativas no horizonte mais superficial (0,0-2,5 cm)

comparando-se com os estoques da mata primária e da área degradada (Tab. 14).

Observações semelhantes foram feitas por Chauvel (1982), para áreas de mata primária

e plantios de Hevea Brasiliensis em áreas próximas a Manaus. Também foram

semelhantes às descritas por Guimarães (1993) e Johnson et ai (2001), em áreas de

florestas primária e secundária sob Latossolos Amarelos, localizadas no Pará.

Entretanto, Hughes & Kauffman (2000) observaram estoques de cálcio variando

entre 0,3-0,4 Mg ha"\ até 10 cm de profundidade, em florestas secundárias sob

Latossolos Amarelos, na região de Rondônia.

Apesar de não diferirem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nivel de 5% de

probabilidade, os maiores estoques de cálcio, nas profundidades de 2,5 até 150 cm,

foram observados nas áreas de mata primária e no plantio de pau-de-balsa sob aração e

gradagem.

Os valores dos estoques médios de magnésio (Tab. 14 e Fig. 14b), até a

profundidade de 150 cm, variaram de 0,01 a 0,77 Mg ha'V Os estoques de magnésio das

cinco áreas estudadas foram maiores nos horizontes mais profimdos. No horizonte mais

superficial (0,0-2,5 cm) os maiores estoques de magnésio foram observados nos

plantios de pau-de-balsa com e sem aração e gradagem e na capoeira localizada na

Serraria. O aumento nos valores dos estoques ocorreu conforme o aumento da

profimdidade. Furch (2000) e Johnson et ai. (2001) encontraram valores semelhantes,

até 20 cm de profundidade, em florestas primárias e secundárias. Chauvel (1982)

descreveu estoques de magnésio variando em tomo de 1,3 Mg ha"\ até Im de

profundidade. Esta variação observada por ele foi a mesma tanto para área de floresta

primária como para capoeira e plantios de Hevea brasiliensis.

Segundo Sanchez et al. (1984), 56% dos solos das áreas de terra firme

apresentam baixa reserva de potássio.

Os estoques médios de potássio, até a profundidade de 150 cm, variaram de 0,01

a 0,30 Mg ha"^ Os estoques médios de potássio das cinco áreas estudadas (Tab. 14 e

Fig. 14c), foram maiores nos horizontes mais profundos.

Os estoques de potássio, na profundidade de 0,0 a 2,5 cm, no plantio de pau-de-

balsa sob solo sem aração e gradagem, diferiram estatisticamente das outras áreas.

Os maiores estoques de potássio foram observados entre 40 e 100 cm de

profundidade. Chauvel (1982) e Kato (1995) descreveram valores superiores aos
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encontrados neste estudo para floresta primária e em plantios florestais. O primeiro

autor descreveu valores semelhantes para capoeira.

Tabela 14 - Estoques médios de cálcio, magnésio, potássio e fósforo por profundidade
de coleta. Município de Presidente Figueiredo - AM.

Áreas Mata

Primária

Plantio arado e

gradcado

Plantio não arado

e gradcado

Capoeira Área Degradada

Prof. (cm)

Ca 0,02 b 0,06 a 0,06 a 0,05 ab 0,01 b

Mg 0,03 b 0,05 a 0,06 a 0,05 a 0,01b

0-2,5 K 0,02 b 0,02 b 0,03 a 0,03 ab 0,01c

P 0,67 a 0,50 abe 0,73 a 0,26 c 0,35 bc

Ca 0,05 a 0,03 a 0,05 a 0,08 a 0,03 a

Mg 0,04 a 0,04 a 0,07 a 0,07 a 0,04 a

2,5-7,5 K 0,03 bc 0,03 c 0,04 ab 0,05 a 0,03 c

P 0,88 bc 0,90 bc 1,14 ab 0,43 c 1,45 a

Ca 0,11 a 0,09 a 0,11a 0,11a 0,09 a

Mg 0,14 ab 0,06 b 0,11 ab 0,17 a 0,10 ab

7,5-20 K 0,07 cb 0,05 c 0,08 b 0,11a 0,06 bc

P 2,26 ab 0,84 b 2,57 ab 1,25 b 3,03 a

Ca 0,15 a 0,07 a 0,08 a 0,16 a 0,14 a

Mg 0,17 a 0,06 a 0,10 a 0,14 a 0,14 a

20-40 K 0,11 a 0,05 a 0,08 a 0,09 a 0,07 a

P 2,93 a 2,77 a 1,85 a 0,76 a 2,42 a

Ca 0,45 a 0,17 a 0,21 a 0,40 a 0,20 a

Mg 0,69 a 0,15 a 0,15 a 0,33 a 0,33 a

40-100 K 0,24 a 0,12 a 0,17 a 0,30 a 0,13 a

P 6,46 a 0,97 a 1,94 a 1,17a 2,90 a

Ca 0,37 a 0,13 a 0,13 a 0,16 a 0,13 a

Mg 0,77 a 0,12 b 0,10 b 0,18 b 0,22 b

100-150 K 0,17 a 0,14a 0,09 a 0,11 a 0,25 a

P 3,71 a 0,95 a 1,22 a 1,0 a 0,95 a

As médias das áreas para cada profundidade seguidas da mesma letra na horizontal não diferem entre si

(P< 0,05).

Os estoques de fósforo variaram entre 0,2 a 6,4 Mg ha'^ (Tab. 14; Fig. 14d). Nos

horizontes superficiais (até 2,5 cm), os maiores estoques de fósforo foram encontrados

no plantio sem preparo prévio do solo com diferenças significativas em relação aos

estoques da capoeira. Até os primeiros 10 cm de profundidade valores inferiores (0,1-

0,2 Mg ha"') aos encontrados neste estudo foram descritos por Hughes & Kauffman

(2000) para florestas secundárias sob Latossolos Amarelos na Amazônia.De 2,5 a 20,0
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cm de profundidade, os estoques foram maiores na área degradada, diferindo

estatisticamente dos estoques da mata primária, do plantio arado e gradeado e da

capoeira. Nas profundidades de 20,0 a 150,0 cm, os maiores estoques de fósforo foram

observados na área de mata primária, apesar de não diferirem estatisticamente dos

estoques encontrados nos plantios com e sem preparo prévio do solo e da área

degradada.

B nnata primária
■ pianlio aaii» e gabado
B F^io nâo aiad) e gaiiai}
□ capoeiia
a área<Ègaiíiiii

mata primária
plantio aado e gradeado

Q plantio não arado e gradeado
□ c^xoéra
náreadegacáíi

•V 0,30 -

0.40-

Ct30

'.Q20
r

£

aio

OOO

0 - 2,5 2,5 - 7,5 7,5 - 20 20-40 40- 100 100-150
pFoflnickle

(cm)
a

Bnâapnmána
i plantio arado egai±ad3
□ pãanüo nã) aado e gradeado
□ cafK)dra
Q áreac^iaebcfa

0 - 2,5 2,5 - 7,5 7,5 - 20 20-40 40-100 100-150
Profiiiii{kfe

(cm)

imatapiimária ^
■ plantio arado e gackado
H plantio não arado e gadeado
n c^po6ira

í 3,00 -

0-25 2,5-7,5 7,5-20 20-40
PiofindUads

(cm)

C

40-100 ICO-150 0-24 24-7,5 74-20 20-40 40-100 100-150
PiDÍindidade

(cm)

Figura 14 - a) Estoques médios de cálcio trocável; b) Estoques médios de magnésio
trocável; c) Estoques médios de potássio trocável; d) Estoques médios de
fósforo disponível . Presidente Figueiredo - AM.
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5.3.3 Estoques de Micronutrientes (Fetotai* Zn fotai e Mn totai)

Os estoques médios de ferro, zinco e manganês, por profundidade de

coleta, são apresentados na tabela 15 e figuras 15 e 16.

O ferro é o micronutriente mais abundante no solo. Sua presença está ligada aos

òxidos de ferro que ocorrem em solos argilosos (Malavolta, 1980).

Os estoques médios de ferro, até a profundidade de 150 cm, variaram de 23 a

1183Mgha'\Em todas as áreas ocorreu o aumento dos estoques de ferro até a

profundidade de 100 cm. Este fato ocorre devido à presença maior de óxidos de ferro
nos horizontes mais profundos (Ferraz et ai, 1998). Até os 20 cm, os estoques de ferro

na área degradada foram maiores que nas outras áreas. Nos plantios de pau-de-balsa

com aração e gradagem do solo, até 40 cm de profundidade, estes estoques foram

superiores aos do plantio sem aração e gradagem do solo, apesar da mediana ou

nenhuma diferença significativa. De 20 a 100 cm de profundidade, os estoques de ferro

da área degradada não diferiram estatisticamente dos estoques da mata primária.

O manganês é o segundo micronutriente mais abundante depois do ferro. Ele

ocorre em minerais ferromagnesianos, em nódulos de òxido de manganês e de ferro

(Malavolta, 1980). Os estoques médios de manganês, até a profundidade de 150 cm,

variaram de 0,3-13,6 Mg ha"V Nos primeiros 2,5 cm de profundidade os maiores

estoques de manganês foram encontrados no plantio sob solo sem aração e gradagem e

na capoeira. De 2,5 a 40 cm de profundidade os estoques de manganês não variaram

significativamente para as áreas estudadas. Os maiores estoques de manganês

encontrados, para as cinco áreas, estavam localizados entre 40 e 100 cm.

Segundo Malavolta (1980), uma parte da reserva do zinco nos solos encontra-se

localizada nos minerais de argila e na matéria orgânica.

Os estoques médios de zinco, até a profundidade de 150 cm, variaram de 0,1 a

9,5 Mg ha'V Assim como os estoques de manganês, nos primeiros 2,5 cm de

profundidade, os maiores estoques de zinco foram encontrados no plantio sob solo sem

aração e gradagem e na capoeira. De 2,5 a 100 cm de profimdidade os estoques de

manganês não variaram significativamente para as áreas estudadas. Os menores

estoques de zinco encontrados, para a área degradada, estavam localizados entre 2,5 e

40 cm. Ocorrendo o inverso, de 40 a 150 cm de profimdidade.
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B plantio não arado e gradeado
□ capoeira
□ área <

1200 ■
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a
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Figura 15 - a) Estoques médios de ferro; b) Estoques médios de zinco. Presidente
Figueiredo - AM.

Tabela 15 - Estoques médios (Mg ha"^) de ferro, zinco e manganês em todas as
profiindidades de coleta. Município de Presidente Figueiredo - AM.

Áreas

Prof. (cm)

Mata

Primária

Plantio arado e

gradeado

Plantio não arado e

gradeado

Capoeira Área Degradada

0-2,5

Fe 51,63 a 49,02 a 39,73 ab 34,77 ab 23,94 b

Zn 0,21 ab 0,33 a 0,37 a 0,38 a 0,13 b

Mn 0,55 bc 1,31 ab 1,76 a 1,51 a 0,33 c

2,5-7,5

Fe 116,07 ab 95,73 ab 81,I0bc 45,96 c 128,02 a

Zn 0,38 a 0,52 a 0,52 a 0,52 a 0,35 a

Mn 1,60 a 1,77 a 1,51 a 2,04 a 0,91 a

74-20

Fe 351,53 a 224,85 b 228,71 b 175,43 b 388,63 a

Zn 0,68 a 1.00 a 0,74 a 0,84 a 0,68 a

Mn 2.82 a 3,68 a 3,40 a 2,85 a 246 a

20-40

Fe 570,52 a 434,5 ab 324,7 bc 267,73 c 550,52 a

Zn 1,64 a 1,74 a 0,88 a 1,61 a 0,79 a

Mn 4,38 a 3,87 a 4,17 a 2,72 a 2,90 a

40-100

Fe 11834 a 540,6 a 660,0 a 521,1 a 598,6 a

Zn 4,45 a 4,03 a 1,91a 4,34 a 5,28 a

Mn 11,15 ab 6,80 b 8,62 ab 5,63 b 13,63 a

100-150

Fe 899 a 283,4 b 369,6 b 201,8 b 181,7b

Zn 2,34 b 3,53 b 2,75 b 9,51 a 5,02 ab

Mn 4,01 b 2,97 b 3,98 b 2,43 b 10,05 a
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0-2^ 2,5-7,5 7,5-20 20-40 40-100 100-150

Profundidade
(cm)

Figura 16 - Estoques médios de manganês nos solos das áreas em estudo, localizadas
no município de Presidente Figueiredo - AM.
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6.0 CONCLUSÕES

■  O sistema de uso da terra influencia o grau de intensidade de

compactação do solo, sendo que antigas áreas de pastoreio apresentaram

os maiores valores de resistência à penetração do solo.

■  A observação nos perfis de solo indica que a remoção da floresta

primária e a agricultura itinerante seguida ou não de plantios florestais,

leva a uma redução do número de raízes ao longo do perfil.

■ Maiores teores de matéria orgânica nos horizontes superficiais levam a

menores densidades (aparentes).

■  As formas de uso da terra indicam que tais tipos e intensidades de

atividades não influenciaram significativamente o pH do solo.

■  Os valores de saturação por bases menores que 50%, em todas as áreas,

indicam a presença de solos distróficos.

■  Nos horizontes superficiais da floresta primária, os estoques de carbono,

nitrogênio e matéria orgânica são superiores aos estoques dos demais

ecossistemas estudados.

■  A transformação da floresta primária em ecossistema de agricultura

itinerante promove uma redução drástica nos estoques de matéria

orgânica. A formação de uma capoeira pode recompor os estoques de

matéria orgânica em níveis iguais ao da floresta primária.

■  Uma intensa cobertura de gramíneas pode aumentar os estoques de

carbono e nitrogênio nas camadas mais superficiais do solo.

■  Uma avaliação dos estoques até 150 cm de profundidade, não indica

diferenças significativas entre a gradagem prévia ou não dos plantios

florestais.

■  As formas de uso da terra estudadas conduzem a um aumento dos

estoques de bases trocáveis nos horizontes mais profundos.

■  Em todos os ecossistemas estudados, os estoques de ferro, zinco e

manganês aumentaram com a profundidade. Os estoques de ferro foram

maiores na área degradada até os 20 cm de profundidade.

■  Uma avaliação dos estoques de fósforo até 150 cm de profimdidade
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indica diferenças significativas entre os ecossistemas estudados. O

ecossistema de floresta primária possui um aumento dos estoques de

fósforo até a profundidade de 100 cm. Nas demais áreas este aumento só

ocorre até a profundidade de 20 cm.

f

f

/
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ANEXOS



Quadro 1 - Análise da varíância dos estoques de carbono dos solos das áreas de estudo nas
diferentes profundidades.

Fontes de Variação GL SQ QM P

Áreas

Profundidades

Áreas x Profundidades
Erro

4

5

20

160

1701,679

34459,338

1917,180

7175,418

425,420

6891,868

95,859

44,846

0,000

0,000

0,005

Quadro 2 - Análise da variância dos estoques de nitrogênio dos solos das áreas de estudo
nas diferentes profundidades.

Fontes de Variação GL SQ QM P

Áreas

Profundidades

Áreas x Profundidades
Erro

4

5

20

160

50,781
465,988

134,613

149,464

12,695
93,198

6,731

0,934

0,000
0,000

0,000

Quadro 3 - Análise da variância dos estoques de matéria orgânica dos solos das áreas de
estudo nas diferentes profundidades.

Fontes de Variação GL SQ QM p

Áreas

Profíindidades

Áreas x Profundidades
Erro

4

5

20

160

5034,248
101944,506

5671,785
21227,756

1258,562
20388,901

283,589
132,673

0,000
0,000

0,005

Quadro 4 - Análise da variância dos estoques de cálcio dos solos das áreas de estudo nas
diferentes profundidades.

Fontes de Variação GL SQ QM p

Áreas

Profundidades

Áreas x Profundidades
Erro

4

5

20

160

0,235

0,898

0,323

2,981

0,059
0,180

0,016

0,019

0,016

0,000

0,629

Quadro 5 - Análise da variância dos estoques de magnésio dos solos das áreas de estudo
nas diferentes profundidades.

Fontes de Variação GL SQ QM P

Áreas

Profundidades

Áreas x Profimdidades
Erro

4

5

20

160

0,985

1,487

1,281

1,920

0,246

0,297

0,064
0,012

0,000

0,000

0,000



Quadro 6 - Análise da varíância dos estoques de potássio dos solos das áreas de estudo nas
diferentes profundidades.

Fontes de Variação GL SQ QM P

Áreas

Profundidades

Áreas x Profundidades
Erro

4

5

20

160

0,043

0,471

0,117

0,554

0,011

0,094

0,006

0,003

0,017

0,000

0,039

Quadro 7 - Análise da varíância dos estoques de fósforo dos solos das áreas de estudo nas
diferentes profundidades.

Fontes de Variação GL SQ QM P

Áreas

Profundidades

Áreas x Profundidades
Erro

4

5

20

160

74,255
99,435

85,737

345,259

18,564
19,887

4,287

2,158

0,000
0,000

0,010

Quadro 8 - Análise da varíância dos estoques de Ferro dos solos das áreas de estudo nas
diferentes profundidades.

Fontes de Variação GL SQ QM p

Áreas

Profundidades

Áreas x Profundidades
Erro

4

5

20

160

1859847,478
7363320,968

1694583,463

4155739,461

464961,870
1472664,194

84729,173

25973,372

0,000
0,000

0,000

Quadro 9 - Análise da variância dos estoques de zinco dos solos das áreas de estudo nas
diferentes profundidades.

Fontes de Variação GL SQ QM p

Áreas

Profijndidades

Áreas x Profundidades
Erro

4

5

20

160

47,725

356,319

111,883

175,514

11,931

71,264

5,594

1,097

0,000

0,000

0,000

Quadro 10 - Análise da varíância dos estoques de manganês dos solos das áreas de estudo
nas diferentes profundidades.

Fontes de Variação GL SQ QM p

Áreas

Pro&ndidades

Áreas x Profundidades
Erro

4

5

20

160

79,728

854,901

213,011
340,515

19,932
170,980

13,654

2,128

0,000
0,000

0,000



Teores de nutrientes nos solos localizados sobre área de mata primária, capoeira, plantios florestais e área degradada
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