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RESUMO 

 

As planícies das florestas de várzea do estuário amazônico são inundadas, diariamente, 

pelas marés oceânicas que carreiam para seu interior elevada carga de material 

sedimentar. Essas florestas são cortadas por inúmeros canais de marés, igarapés e 

afluentes do rio Amazonas, com diferentes dinâmicas de inundação que podem gerar 

gradientes de fertilidade e física do solo e, consequentemente, influenciar a estrutura 

arbórea. A Mora paraensis (Ducke) Ducke (pracuúba) é uma árvore com elevada 

importância socioeconômica para as populações ribeirinhas do estuário amazônico. 

Atualmente, é a madeira mais serrada e comercializada na região, sendo também a 

espécie que apresenta maior dominância na floresta de várzea. O objetivo geral desta 

dissertação  é descrever detalhadamente os resultados de análises de solos inundáveis 

sob floresta de várzea e analisar parâmetros da estrutura das pracuubeiras da floresta de 

várzea, relacionando-os com atributos do solo e da rede de drenagem. Em cada uma das 

três regiões (Mazagão, Maracá e Ajuruxi) estudadas, foram instalados 4 transectos, 

distantes pelo menos 1 km um do outro, com 20 parcelas de 250 m² em cada transecto. 

Foi estudada a drenagem e medidas as distâncias de igarapés, dos afluentes e do 

Amazonas até cada parcela. Todas as árvores com DAP ≥ 5 cm foram mensuradas. Foi 

realizada a descrição e caracterização dos perfis do solo, análise mineralógica do solo e 

do sedimento, bem como análises químicas e físicas do solo. Os dados foram 

submetidos à análise de correlação de Spearman para distintas escalas de análise 

(região, transecto, parcela). Os solos sob florestas da várzea estuarina do município de 

Mazagão-AP são solos rasos, classificados como Gleissolos Melânicos Tb eutrófico 

típico. O perfil do solo apresentou a sequência de horizontes A-ABG-BAG-BG1 e BG2. 

Tanto o sedimento quanto o solo são formados por esmectita, ilita, caulinita, goetita, 

anatasio e quartzo. De modo geral, os solos são siltosos, férteis, com elevados teores de 

cálcio e magnésio, teores médios de potássio, mas com possibilidade de apresentar 

deficiências de alguns nutrientes como o fósforo. Os teores de alumínio no solo 

geralmente foram baixos, mas com valores altos em algumas amostras, que podem estar 

associados a regiões mais distantes do Amazonas com maior influência da bacia de 

drenagem do afluente. Quanto às pracuubeiras, foram inventariados 953 árvores, 

distribuídas com diferentes densidades entre as regiões e transectos, gerando densidade 

média de 162 árv ha
-1

. A alteração da escala de análise modificou a significância de 

algumas associações, mas não a estrutura das populações de pracuubeiras, que é sempre 

dominante, com valores elevados de densidade e área basal, em qualquer nível 

analisado. As correlações mais fortes entre as variáveis foram em nível de transecto, que 

representa um gradiente de distância do canal norte do Amazonas. Os transectos mais 

próximos do Amazonas apresentaram maior densidade de pracuubeiras. Tanto a 

densidade de pracuubeiras como sua estrutura diamétrica foram associadas, 

principalmente, com a acidez do solo, argila,  fósforo e com a presença de pequenos 

canais de maré. As relações com a rede de drenagem foram observadas em nível de 

transecto e região, enquanto que, aquelas com o solo foram em nível de transecto e 

parcela. Isso mostra a importância de considerar os diferentes níveis de análise na 

amostragem e interpretação dos dados coletados. 

 

Palavras-chave: solo hidromórfico. Mora paraensis. Distribuição diamétrica. Florestam 

 



ABSTRACT 

 

The plains of the floodplain forests of the Amazon estuary are flooded daily by ocean 

tides, leading into the forest high load of sediment material. These forests are 

interspersed with numerous tidal channels, streams and tributaries, flood with different 

dynamics that can generate gradients of fertility and soil physics and consequently 

influence the tree structure. Mora paraensis (Ducke) Ducke (Pracuuba) is a woody 

species with high economic importance to Amazon estuary coastal communities. 

Currently, its timber is the most sawed and commercialized in the region, moreover, this 

species has hightest dominance in floodplain forest. The general aim of this dissertation 

is to describe in detail the results of analyzes of wetland soils under lowland forest 

parameters and analyze the structure of pracuubeiras of floodplain forest, relating them 

to soil properties and drainage network. For each of three regions (Mazagão Maraca and 

Ajuruxi ) studied, 4 transects were installed away at least 1 km of each other, with 80 

plots (250m²). In all plots, we collected soil samples (0-20 cm), identified drainage and 

measured distances to streams, affluent and Amazonas. All trees with DBH ≥ 5 cm were 

measured. Description and characterization of soil profiles, mineralogical analysis of 

soil and sediment ware performed, as well as chemical and physical soil analyzes.  Data 

were analyzed using Spearman correlation for different scale analysis (region, transect, 

plot). The soils of the estuarine floodplain of the city of Mazagao-AP forests are 

shallow soils, classified as Gleysoil Melanic Tb Eutrophic Typic.  The soil profile 

showed the sequence of horizons A-ABG-BAG-BG1 and BG2, with silt predominating 

in all horizons and clay increasing with increasing depth. The sediment and soil are 

composed of smectite, illite, kaolinite, goethite, anatase and quartz. In general, soils are 

silty, fertile, contains high levels of  calcium and magnesium, medium content of 

potassium, but able to have deficiencies of some nutrients such as phosphorus. The 

aluminum levels in the soil were generally low, but with high values in some samples, 

which may be associated with more distant regions of the Amazon with major influence 

of the drainage basin of the tributaries. 953 individuals distributed in different densities 

among regions and transects were inventoried, with average density of 162 stems ha
-1

. 

Analysis scale changing modified the associations’ significance, but not pracuubeiras 

structure, which is always dominant, regardless of level analyzed. The stronger 

correlations between variables was level transect, representing a gradient away from the 

north channel of the Amazon. The nearest transects of the Amazon showed higher 

density pracuubeiras. Both the pracuubeiras density as its diameter structure were 

associated with soil acidity, clay, phosphorus content and presence of small tidal 

channels. Relations with the drainage network were observed in level of transect and 

region, while with the soil were level transect and plot. This shows the importance of 

considering the different scales of analysis in sampling and interpretation of data 

collected. 

 

Keywords: Hidromorfic soil. Mora paraensis. Diameter distribution. Florestam 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A Amazônia é internacionalmente conhecida por deter grande parte da 

biodiversidade do planeta. Estima-se que existam pelo menos 45.000 espécies de 

plantas, 1.800 espécies de borboletas, 150 espécies de morcegos, 1.300 espécies de 

peixes de água doce, 163 espécies de anfíbios, 305 espécies de serpentes, 1.000 espécies 

de aves e 311 de mamíferos (C.I., 2012). Muitos estudos são desenvolvidos para 

conhecer essa biodiversidade e para melhor compreender as interações ecológicas 

existentes nas diferentes tipologias e em função de variações com os fatores abióticos 

como o solo e a água, e assim subsidiar planejamentos de ações conservacionistas.  

Um bom exemplo de interação entre a vegetação, solo e água, são as florestas de 

várzea. As várzeas são áreas úmidas, que podem ser periódica ou permanentemente 

alagadas, cuja profundidade varia e é definida com os pulsos hídricos (JUNK, 1982). As 

várzeas do Alto Amazonas são submetidas a dois grandes pulsos anuais de inundação, 

enquanto que no estuário do rio Amazonas, são dois pulsos diários. O rio Amazonas é 

divido em três partes (1) Alto Amazonas ou Solimões, da foz do rio Negro para cima; 

(2) Baixo Amazonas ou simplesmente Amazonas, do rio Negro até a foz do rio Xingu, 

e, (3) Estuário, do rio Xingu para baixo. A parte superior do estuário é também 

conhecida por região das Ilhas ou região dos Furos (GOROU, 1949 apud 

SALOMÃO;TEREZO;JARDIM, 2007).  

A região do estuário do rio Amazonas é alimentada pelas águas que descem dos 

Andes, pelas águas de seus inúmeros afluentes e pelas águas das chuvas que caem na 

área de captação de sua bacia (QUEIROZ, 2004). A repercussão das marés oceânicas 

empurra de volta as águas do Amazonas, inundando as planícies pela elevação de seu 

nível, dando origem às florestas de várzea de maré (PRANCE, 1980; QUEIROZ, 2008), 

que podem chegar a 4 m de altura (ALMEIDA, 1996) em regiões de mesomarés. 

Os solos e a floresta de várzea estão em constante interação com a água e sua 

rede de drenagem, dependendo do constante embate de forças entre a água do 

Amazonas que sobe os afluentes com a enchente das marés e a água das bacias de 

drenagem dos afluentes que atinge o Amazonas durante a vazante. 

Essa mistura de águas do Amazonas e do afluente entra nas respectivas florestas 

de cada afluente, que são cortadas por inúmeros canais (rios secundários, terciários e 

canais de maré), mais ou menos extensos e profundos, interligados, formando uma vasta 
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rede de drenagem. Durante a maré alta, principalmente durante as luas nova e cheia, e 

no período de chuvas mais intensas, a força do Amazonas aumenta, os canais enchem 

mais e o rio principal transborda, inundando toda a floresta com a água barrenta do 

Amazonas. A constante entrada e saída da água com as marés é a força que vai 

formando os canais de maré dentro da floresta, pois não existem nascentes nessas áreas. 

A força das águas também favorece, tanto a entrada, quanto a saída de sedimentos, por 

isso, o solo dessas florestas está em constante formação. 

Ferreira (2012) garante que as variações topográficas dentro das florestas de 

várzea são atribuídas à deposição de sedimentos. Lima et al. (2001) descrevem que a 

maré adentra a superfície da floresta e as partículas maiores e mais pesadas se 

depositam na faixa próxima à margem, as mais finas sedimentam logo em seguida e as 

finíssimas são transportadas mais adiante, o que acarreta em mudanças nas propriedades 

do solo, formando um gradiente do solo, com áreas de melhor drenagem na margem do 

rio. 

Do ponto de vista pedológico, os ambientes de várzea têm sido pouco estudados. 

As investigações realizadas nas terras de várzea demonstraram que as características 

químicas das unidades componentes dos solos dominantes, como os Gleissolos, são 

eutróficos, ou seja, possuem saturação de bases permutáveis acima de 50%, 

evidenciando sua elevada fertilidade (FALESI; SILVA, 1999). Porém, deve-se 

considerar o gradiente de deposição de sedimento, que pode gerar diferentes padrões de 

fertilidade ao longo da floresta. Pereira (2012), analisando a associação dos atributos do 

solo com a distância do rio em floresta de várzea do estuário amazônico, observou 

relação positiva da distância com o pH, potássio (aumentam com a maior distância do 

rio) e uma relação negativa com Matéria Orgânica e Cálcio+Magnésio (reduzem com a 

distância). 

O regime de inundação, as diferenças no teor de sedimentos na água, a distância 

do ponto de origem dos sedimentos e das várzeas das margens dos respectivos rios, a 

intensidade da inundação e a influência da maré e da água do mar determinam 

desigualdades significativas no revestimento florístico, na formação do solo, nas suas 

características físicas e químicas (LIMA; TOURINHO, 1994; SANTOS; JARDIM, 

2006; QUEIROZ, 2008). Acredita-se que a dinâmica de maré, bem como a maior ou 

menor distância dos rios e igarapés (braços de rio) têm forte influência sobre a 

densidade e diversidade de espécies florestais.  
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Levantamentos florísticos realizados em áreas de várzea do estuário amazônico 

demonstraram elevada densidade de indivíduos e riqueza de espécies nesses ambientes 

de inundação diária (COSTA NETO; ROSÁRIO, 2006; CARIM et al., 2008). Aparício 

(2011), estudando florestas de várzea na região de Ajuruxi, no Amapá, observou que a 

medida que a vegetação se afasta da margem do rio, a diversidade aumenta. Isso pode 

ser explicado principalmente por uma provável mudança nas características físicas e 

químicas do solo, que favorece a regeneração e o estabelecimento das espécies, por 

meio de uma melhor condição para fixação de fontes de propágulos, brotação de cepas 

e/ou banco de sementes. Essa modificação, no entanto, não foi observada em relação à 

estrutura da comunidade. Por outro lado, Abreu (2010) detectou a influência da 

distância do rio Amazonas na distribuição de andirobeiras adultas em floresta de várzea 

no município de Macapá-AP. Isso indica diferentes respostas adaptativas para as 

espécies. No mesmo estudo de Aparício (2011), a espécie Mora paraensis  (Ducke) 

Ducke  (pracuuba) teve maior representatividade nas quatro escalas (75 m, 150 m, 225 

m e 300 m) avaliadas em função da distância do rio. 

Dessa forma, acredita-se que características hidrológicas e do solo influenciam 

na estrutura florestal. Assim, os estudos que investiguem essas interações são 

importantes para a elaboração do plano de manejo e de legislação específica para as 

florestas periodicamente inundadas, principalmente, porque espécies de interesse 

comercial podem se adaptar melhor em regiões mais próximas ou distantes do rio, em 

função de condições específicas de solos ou drenagem. Souza (2011) considera que 

pequenas variações espaciais relacionadas à micromorfologia da área e a presença dos 

pequenos igarapés e canais de drenagem podem ser mais importantes para definir as 

variações na vegetação do que o efeito dos rios maiores, analisado em um nível mais 

ampliado. 

Esse parece ser o caso da Mora paraensis (Ducke) Ducke, popularmente 

conhecida como pracuúba, uma espécie economicamente importante, pois sua madeira é 

muito utilizada nas serrarias ribeirinhas (QUEIROZ; MACHADO, 2007). Além disso, é 

a espécie com maior dominância na floresta de várzea, apresentando elevada ocorrência 

nas várzeas estuarinas (QUEIROZ, 2004; CARIM et al., 2008; APARÍCIO, 2011). 

Jesus et al. (2011) afirmam existir uma relação da área basal da pracuúba com os teores 

de areia em solo de várzea, indicando que quanto maior a quantidade de areia maior a 

ocupação de indivíduos no solo. O inverso acontece para a densidade de indivíduos.  
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Diante do exposto e, considerando o incipiente número de levantamentos 

científicos em ambientes de florestas inundadas, espera-se contribuir para a ampliação 

de informações que embasem planejamentos estratégicos para promover o 

desenvolvimento das comunidades ribeirinhas e garantir a sustentabilidade dos sistemas 

produtivos. Para tanto, este trabalho foi planejado em nível diagnóstico, para 

caracterizar as variações existentes em atributos químicos e físicos do solo e da rede de 

drenagem em diferentes escalas de análise (parcela, transecto, região) da planície com a 

floresta de várzea. Em relação às interações das pracuubeiras com os fatores abióticos 

estudados, testou-se a seguinte hipótese: existem padrões diferenciados de atributos das 

populações de árvores de pracuúba em função de variações no solo e de diferenças nas 

condições de drenagem, sendo que a significância das interações diferem de acordo com 

o escala analisada. 

Vale enfatizar, que este trabalho faz parte do projeto “ecologia e manejo florestal 

para uso múltiplo de várzeas do estuário amazônico – FLORESTAM”, liderado pela 

Embrapa Amapá. Esse projeto tem como objetivo geral conhecer a ecologia, o 

funcionamento, a forma de uso pelos ribeirinhos, os estoques de madeira e produtos não 

madeireiros da várzea estuarina, como forma de subsidiar o desenvolvimento de 

técnicas silviculturais, de manejo e monitoramento da sustentabilidade da produção.O 

presente trabalho teve como objetivo geral estudar os solos e analisar parâmetros da 

estrutura das pracuubeiras da floresta de várzea, relacionando-os com os atributos 

edáficos e com a presença, tamanho e distância dos canais de drenagem. Para isso, a 

dissertação foi dividida em dois capítulos: o primeiro enfatiza o solo de florestas de 

várzea estuarina e o segundo se refere à associação da estrutura das populações de 

pracuúba com as variáveis abióticas. 
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RESUMO 

 

As planícies das florestas de várzea do estuário amazônico são inundadas diariamente 

pelas marés oceânicas que carreiam para seu interior elevada carga de material 

sedimentar. Por esta razão, apesar de não se conhecer detalhadamente suas variações e 

os efeitos da constante inundação, geralmente seus solos são considerados férteis. 

Assim, o objetivo desse trabalho foi classificar e caracterizar, química, física e 

mineralogicamente, solos de várzea do estuário amazônico, verificando se as relações 

clássicas da ciência do solo são mantidas para esses solos hidromórficos e analisando as 

relações com o sedimento trazido pelas marés. O estudo foi conduzido no município de 

Mazagão – AP em áreas de estudo do projeto Florestam. Foi realizada a descrição e 

caracterização dos perfis do solo, análise mineralógica do solo e do sedimento, bem 

como análises químicas e físicas de 240 amostras de terra. O perfil do solo apresentou a 

sequência de horizontes A-ABG-BAG-BG1 e BG2, com predominância de silte em 

todos os horizontes e aumento da quantidade de argila com a profundidade. Tanto o 

sedimento quanto o solo são formados por esmectita, ilita, caulinita, goetita, anatasio e 

quartzo. A porosidade (> 50%) e a densidade (0,5 g cm
-3

 a 1,4 g cm
-3

) evidenciam que 

este solo não pode ser considerado compactado. Os valores de pH variaram entre 4,3 a 

6,0, classificando a maioria das amostras (57,5%) como moderadamente ácida. Os 

teores de alumínio (Al
3+

) foram baixos (mais de 60% entre 0 e 0,3 cmolc dm
-3

) e apenas 

19% das amostras apresentaram valores altos (> 1,0 cmolc dm
-3

). Os altos valores do 

Al
3+

 podem ser associados a regiões mais distantes do Amazonas com maior influência 

da bacia de drenagem dos afluentes, pois não há Al disponível no sedimento. De modo 

geral, o solo apresenta elevados teores de cálcio e magnésio, mas o teor de potássio (K
+
) 

na maioria das amostras (66%) foi médio e em 30%, foi baixo. Para o fósforo (P), 

apenas 3,3% das amostras apresentaram altos valores, mas isso pode estar relacionado à 

baixa umidade no período da coleta e à absorção pelas árvores, já que houve maior 

disponibilidade desse nutriente no sedimento. Quanto ao teor de matéria orgânica (MO), 

a maioria das amostras apresentou valores médios, 22,5% apresentaram níveis baixos e 

somente 12,5% apresentaram bons níveis. Essa variação e tendência de níveis baixos de 

MO do solo deve ter ocorrido pela ineficiência na decomposição dos resíduos orgânicos 

em algumas regiões da floresta em que predomina a anaerobiose, já que o teor de MO 

no sedimento foi alto. Embora os valores de MO não tenham sido elevados no solo, 

87% das amostras apresentaram capacidade de troca catiônica (CTC) maior que 15 

cmolc dm
-3

, indicando que, além da MO, as argilas contribuem fortemente para a 

capacidade de troca catiônica nesses solos. Correlações significativas como aquelas 

entre o pH e Al e da CTC com argila, indicam que as relações clássicas da ciência do 

solo são válidas para os solos das várzeas. Os solos sob florestas de várzea estuarina da 

região de Mazagão-AP são solos rasos, classificados como Gleissolos Melânicos Ta 

eutrófico típico. Apesar de eutrófico, podem apresentar deficiência de nutrientes como 

K, P e toxidez de Al. 

 

Palavras-chave: Gleissolo. Sedimento. Fertilidade. Florestam. 
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ABSTRACT 

 

The plains of the floodplain forests of the Amazon estuary are flooded daily by ocean 

tides, leading into the forest high load of sediment material. For this reason, although it 

is not known in detail their variations and the effects of constant flooding, usually the 

soils of this forest are considered fertile. So, the objective of this study was to classify 

and characterize chemically and physically the soil of floodplain forest of the Amazon 

estuary, checking if the classical relations of soil science are kept for these soil. The 

study was conducted in Mazagão-AP. Description and characterization of soil profiles, 

mineralogical analysis of soil and sediment ware performed, as well as chemical and 

physical soil analyzes. The soil profile showed the sequence of horizons A-ABG-BAG-

BG1 and BG2, with silt predominating in all horizons and clay increasing with 

increasing depth. The sediment and soil are composed of smectite, illite, kaolinite, 

goethite, anatase and quartz. The porosity (> 50%) and the density (0.5 g cm
-3

 to 1.4 g 

cm
-3

) show that soil cannot be considered compact. The pH ranged from 4.3 to 6.0, by 

classifying most samples (57.5%) as moderately acidic. The levels of aluminium (Al
3+

) 

were low (more than 60% between 0 and 0.3 cmolc dm
-3

) and only 19% of the samples 

showed high values (> 1.0 cmolc dm
-3

). The high values of Al
3+

 may be associated with 

more distant regions of the Amazon River which has the greatest influence of the 

drainage basin of others smaller rivers as there is no available Al in the sediment. In 

general, the soil contains high levels of Calcium and Magnesium, but the content of 

potassium (K
+
) in most samples (66%) was medium and 30% was low. Only 3.3% of 

the samples had high values of phosphorus (P), but may have been the low humidity 

during the sampling period and the absorption by trees, because there was greater 

availability of this nutrient in the sediment. The Organic matter(OM) showed mean 

values for most samples, 22.5% of the samples were low levels and only 12,5% showed 

good levels. This variation and trend of low levels of soil OM must have been the 

inefficiency in the decomposition of the organic residues in some areas of the forest 

where predominates anaerobic conditions, since the OM content in the sediment was 

high. Although the OM were not elevated in the soil, 87% of the samples were Cation 

Exchange Capacity (CEC) greater than 15 cmolc dm
-3

, showing that besides the OM, the 

clays contribute strongly to CEC. The correlations of pH with Al and CEC with clay 

indicate that the traditional relations of soil science are valid for floodplains soils. In the 

Mazagão, soil of floodplain forest of the estuary is shallow soils, classified as Gleysoil 

Melanic Tb Eutrophic Typic. While the soil was eutrophic, deficiency of nutrients such 

as K, P and Al toxicity can occur. 

 

Keywords: Gleysoil. Sediment. Fertility. Florestam 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As florestas de várzeas do estuário amazônico estão localizadas na região entre 

os estados do Pará e Amapá, abrangendo desde a jusante do rio Xingu até a foz do rio 

Amazonas (LIMA et al., 2001). São áreas relativamente planas, inundadas e drenadas 

duas vezes ao dia pelos movimentos das marés, que bloqueiam o fluxo dos rios na 

região do estuário e faz com que eles inundem a floresta, as quais atingem seu pico 

máximo e mínimo em 6 horas (PRANCE, 1980; LIMA et al., 2001).  

Quando a água transborda o leito do rio entra na floresta, a vegetação diminui a 

velocidade da correnteza e provoca a sedimentação, fazendo com que a água se espalhe 

mais vagarosamente para dentro da floresta, se tornando mais pobre em material 

sedimentar (SIOLI, 1951). Complementando esse conceito, Lima et al. (2001) dizem 

que as partículas maiores e mais pesadas se depositam na faixa próxima à margem, as 

mais finas sedimentam logo em seguida e as finíssimas são transportadas mais adiante, 

criando gradientes de topografia e solo. Nota-se às margens dos rios e igarapés, áreas 

um pouco mais elevadas e melhor drenadas, e adentrando a floresta, normalmente, 

baixios com pior drenagem em áreas mais distantes dos cursos de água. A deposição 

desses sedimentos é um fator preponderante na formação e composição textural dos 

solos de várzea, e está diretamente relacionado ao relevo (FERREIRA, 2012). 

 Vários atributos do solo mudam sua valência, tornando-se mais reduzidos ou 

oxidados em função da ausência ou presença do oxigênio, que sai do sistema com a 

inundação. Assim, é plausível imaginar que, como o tempo que a água fica no sistema e 

as condições de drenagem pelo solo e pelos igarapés dependem do relevo, variações 

topográficas nos terrenos irão propiciar valores diferenciados de atributos do solo. Além 

disso, a disponibilidade de nutrientes também dependerá do embate de forças da água 

rica em sedimentos e nutrientes do Amazonas, com a água que desce da bacia dos 

afluentes, que drenam solos menos férteis na medida em que se distanciam do 

Amazonas. 

A dinâmica desse ambiente atribui ao solo características diferenciadas. A 

condição de anoxia impossibilita o estabelecimento de várias espécies vegetais e inibe o 

desenvolvimento de outras (MARTINEZ et al., 2011), o que está relacionado com os 

produtos tóxicos do metabolismo anaeróbio (FERREIRA, 2005). Quando o solo é 

inundado, a água desloca o ar dos espaços porosos, criando regiões de anaerobiose 
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devido à depleção do oxigênio e o aumento de CO2, produzido pela respiração 

microbiana (CAMARGO et al., 1999). 

A solubilidade do ferro é a principal alteração química que se processa no solo 

durante o alagamento. As transformações que ocorrem são profundamente alteradas 

pela química desse elemento, em razão da grande quantidade de óxidos e hidróxidos de 

Fe que podem sofrer redução ou reagir com outros compostos (SOUZA et al., 2009), 

principalmente com os nutrientes cálcio e magnésio (LIMA et al., 2005). O aumento do 

pH, da disponibilidade de fósforo e a perda de nitrogênio também estão entre os efeitos 

da saturação de água no solo (BRITZKE, 2010). 

A vegetação oferece diferentes respostas, de acordo com a disponibilidade de 

nutrientes no solo. No geral, a disponibilidade de nutrientes e a textura do solo são 

importantes indicadores da qualidade do solo, sendo que a compreensão da dinâmica e 

da variação da fertilidade do solo da várzea é uma importante ferramenta para o 

planejamento do manejo. Geralmente, os solos de várzea são considerados férteis, mas 

poucos são os estudos que aprofundam sua caracterização em diferentes áreas, 

relacionando com a mineralogia do sedimento e classificação dos perfis. Assim, o 

objetivo do trabalho foi classificar e caracterizar, química e física e mineralogicamente, 

solos de várzea do estuário amazônico,   verificando as associações de atributos do solo 

com o sedimento trazido pelas marés e se as relações clássicas da ciência do solo são 

mantidas para solos diariamente inundados. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Áreas de estudo 

 

O estudo foi conduzido em florestas de várzea estuarina no município de 

Mazagão, nas localidades de Mazagão Novo, Mazagão Velho, Maracá e Ajuruxi (Figura 

1). Essas localidades estão situadas no sudeste do estado do Amapá, na zona costeira 

estuarina, sempre na confluência dos afluentes (rio Mazagão, rio Maracá e rio Ajuruxi) 

com o canal norte do rio Amazonas. 

 

Figura 1 - Localização dos transectos nas áreas de estudo: Mazagão, Maracá e Ajuruxi, sudeste do 

Estado do Amapá, onde foram coletadas as amostras de terra (0-20 cm). 

 

 

Fonte: Emanuelle Pinto 

 

Na região predomina a unidade geológica Depósitos de Planície Fluvial 2, 

formados no período quaternário, correspondendo a terrenos ricos em silte e argila, 

contendo áreas parcial ou totalmente inundadas, decorrentes da ação da maré (ZEE, 

2007). O relevo não apresenta elevadas oscilações altimétricas, sendo relativamente 

plano, o que caracteriza certa limitação quanto à drenagem do solo, potencializado 
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também pelas áreas de relevo mais rebaixado e pela superficialidade do lençol freático 

(ZEE, 2008). A ação da hidromorfia geralmente caracteriza esses solos como Gleissolo, 

que mesmo sendo rasos, de formação recente e sob condições de alagamento, são solos 

que sustentam uma flora bastante diversa, rica em palmeiras e espécies florestais de uso 

múltiplo. De acordo com o IBGE (2012) a vegetação que cobre a área é classificada 

como Floresta Ombrófila Densa Aluvial.  

O clima da região é do tipo Ami, segundo a classificação de Köppen, com 

precipitação pluviométrica média anual de 2.531 mm, irregularmente distribuída 

durante o ano, com meses de maior precipitação pluviométrica entre janeiro e junho, e 

estação pouco chuvosa no segundo semestre, principalmente de setembro a novembro. 

A temperatura anual média é de 27,64°C (INMET, 2014). 

 

2.2 Avaliação do perfil do solo 

 

Para realizar a classificação do solo foi identificada uma área mais elevada e 

com menor influência da maré por meio de mapas de altitude, declividade e curvatura 

vertical, através de Modelo Digital de Elevação – MDE (NASA, 2012). Uma trincheira 

foi aberta na região de Mazagão Velho, nas dimensões 1,2 m x 0,70 m, com 

profundidade de 1,00 m. Os horizontes foram descritos e coletados de acordo com 

Lemos e Santos (1996). Não foi possível coletar horizontes abaixo de 60 cm devido ao 

excesso de água no perfil. Após a descrição dos perfis na trincheira, a classificação do 

solo das outras regiões foi confirmada por meio de tradagens em diferentes 

profundidades, até o aparecimento de água no perfil. As amostras de terra coletadas no 

perfil foram encaminhadas para o laboratório de solos da Embrapa Amapá para 

realização das análises de fertilidade e física do solo. 

Para realizar as análises mineralógicas, as amostras foram encaminhadas para o 

laboratório de Raio-X do Instituto de geociências da UFPA, onde foram submetidas à 

análise de difração de raio-X, conforme o descrito por Moore & Reynolds (1997). Foi 

empregado difratômetro modelo X’Pert Data Collector, e para o tratamento de dados 

empregou-se o sofware X’Pert HighScore. 

 



23 

 

2.3 Avaliação da mineralogia do sedimento e solo 

 

 Para realizar as comparações entre os atributos do sedimento e do solo, foram 

realizadas coletas de sedimento e de terra no Mazagão Novo. Para tanto, foram abertos 

três transectos de 700 m de comprimento com equidistância em 100 m, perpendiculares 

ao Furo do Mazagão, criando um gradiente de distância do mesmo. Ao longo de cada 

transecto foram alocadas quatro bandejas plásticas (capacidade para 17 L) para a coleta 

de sedimento, totalizando 12 bandejas. Cada bandeja foi colocada em uma cavidade no 

chão da floresta e presa com ganchos de ferro para que não fosse levada pela maré, 

ficando em nível com o solo. O material depositado nas bandejas foi coletado 

considerando as variações nos ciclos das marés em função da lua, totalizando 6 coletas, 

no período de abril a agosto de 2011. O material foi armazenado em sacos plásticos 

resistentes, identificados e transportados para o laboratório de solos da Embrapa 

Amapá, onde foram dispostos em baldes para decantação. O sedimento, já separado do 

sobrenadante, foi seco em estufa de circulação forçada a 45°C. Em cada coleta foram 

analisadas 4 amostras, após mistura do material dos pontos de coleta nos transectos 

localizados na mesma distância do furo do Mazagão, totalizando 24 amostras de 

sedimento ao longo do período de coleta. Nos mesmos pontos de coleta de sedimento 

foi realizada  uma amostragem de terra, totalizando 12 amostras. As coletas foram 

realizadas com auxílio de trado holandês a uma profundidade de 0–10 cm para retirada 

de 3 sub amostras, visando constituir uma amostra composta por ponto de coleta para 

análise de fertilidade. 

As amostras de sedimento e de solo foram encaminhadas para o laboratório de 

solos da Embrapa Amapá para realização de análises de fertilidade. Amostras de 

sedimento também foram enviadas para o laboratório de Raio-X do Instituto de 

geociências da UFPA, para realização de análise mineralógica conforme descrito no 

tópico anterior. 

 

2.4 Avaliação da fertilidade e física do solo 

 

A amostragem para análise dos atributos químicos e físicos do solo foi realizada 

nas regiões de Mazagão Velho, Maracá e Ajuruxi (Figura 1), onde foram alocados 4 

transectos de 1000 metros de comprimento em cada região. Ao longo de cada transecto 
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foram implantadas 20 parcelas de 10 m x 25 m, totalizando 80 parcelas por região e um 

total de 240 unidades amostrais. 

Em cada unidade amostral foram coletadas, com auxílio de um trado holandês, 

cinco amostras simples de terra (uma em cada extremidade e uma no centro de cada 

parcela), na profundidade de 0-20 cm, para análise de fertilidade e da granulometria do 

solo. As amostras simples de cada parcela foram homogeneizadas para formar uma 

amostra composta por parcela. Para análises físicas, foi coletada uma amostra 

indeformada (0-5 cm) no centro de cada parcela, com auxílio de anel metálico de 98 

cm
3
 acoplado a um trado. Os anéis foram embrulhados em papel alumínio para ajudar 

na manutenção da amostra indeformada e evitar perda de umidade até a chegada ao 

laboratório. As coletas foram realizadas no mês de dezembro de 2012. 

As amostras foram devidamente armazenadas, etiquetadas e encaminhadas ao 

laboratório de solos da Embrapa Amapá para realização das análises de: acidez ativa 

(pH), potássio (K), fósforo (P), cálcio (Ca), magnésio (Mg), alumínio (Al), 

hidrogênio+alumínio (H+Al), com estimativas para soma de bases (SB), saturação por 

bases (V), saturação por alumínio (m), capacidade de troca catiônica (CTCpH7). Os 

atributos físicos determinados foram: granulometria, densidade do solo e de partícula, 

umidade e porosidade total. As análises foram realizadas conforme Embrapa (2005) e os 

resultados para P, K, Ca, Mg e Al foram interpretados, segundo Brasil; Cravo (2007). O 

índice de acidez ativa (pH) foi interpretado de acordo com Embrapa (2006) e H+Al, SB 

e CTC de acordo com Guimarães; Alvarez  (1999). A textura do solo foi classificada de 

acordo com a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (SBCS). 

 

2.5 Análise estatística 

 

Os resultados dos atributos físicos e químicos dos solos foram submetidos à 

estatística descritiva, calculando-se a média, valor mínimo, valor máximo e coeficiente 

de variação para cada atributo (n=240). Para atributos com interesse em visualizar 

melhor as variações entre classes de valores, foram confeccionados histogramas de 

distribuição da frequência observada dos valores nas classes. Foram efetuadas análise de 

correlação de Spearman para verificar as relações existentes entre as variáveis, 

utilizando o programa Statistica trial 7.0. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Classificação do solo 

 

A classificação final do solo analisado foi assim caracterizada: Gleissolo 

Melânico Ta Eutrófico típico, sendo típico por não se enquadrar em nenhum outro nível 

categórico (EMBRAPA, 2006). 

O perfil do solo apresentou a sequência de horizontes A-ABG-BAG-BG1 e BG2 

(Tabela 1), os quais não apresentaram grandes diferenças em sua composição para a 

maioria dos atributos. Os horizontes apresentaram valores de pH variando de 5,5 a 5,8 

(Tabela 1), caracterizando o solo como moderadamente ácido, mas sem apresentar 

toxidez de alumínio. 

 

Tabela 1 - Propriedades químicas do perfil do solo sob floresta de várzea do estuário amazônico, no 

município de Mazagão-AP. 

Símbolo 
Prof.  pH MO P K

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 Al

3+
 H

+
+Al

3+
 SB CTC V m 

(cm) (H2O) g kg-1 mg dm-3 ------------------------cmolc dm-³------------------------- ----%----- 

A 0-7 5,5 84,3 14 0,33 14,7 2,4 0,1 6,1 17,4 23,5 74 1 

ABG 7-15 5,6 22,9 9 0,23 10,1 2,6 0,1 2,8 12,9 15,7 82 1 

BAG 15-22 5,8 12,9 2 0,26 9,1 2,2 0,1 3,1 11,6 14,7 79 1 

BG1 22-38 5,6 10,0 2 0,2 9,3 2,7 0,2 1,7 12,2 13,9 88 2 

BG2 38-60 5,6 9,8 1 0,23 11,9 2,9 0,4 2,0 15,0 17,0 88 3 

Prof.: profundidade, MO: matéria orgânica, P: fósforo, K: potássio, Ca: cálcio, Mg: magnésio, Al: 

alumínio, H+Al: hidrogênio+alumínio, SB: soma de base, CTC: capacidade de troca de cátion, V: 

saturação por base, m: saturação por alumínio.  

 

Foram observados elevados valores de cálcio (Ca
2+

) e magnésio (Mg
2+

), 

contribuindo para a maior saturação por bases do perfil, que variou de 74% a 88% 

(Tabela 1), caracterizando o solo como eutrófico.  

A matéria orgânica (MO) apresentou uma tendência decrescente em relação à 

profundidade (0 a 60 cm), de 84,3 g kg
-1

 a 9,8 g kg
-1 

(Tabela 1). Esse comportamento da 

MO deve estar relacionado à maior deposição superficial dos resíduos vegetais e 

animais. No período de menor pluviosidade, em que a ação da maré não é intensa, há 

acúmulo de material orgânico com posterior decomposição, elevando o teor de MO na 

superfície do solo. Além disso, o próprio sedimento que chega até essas áreas, que tem 
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alto teor de MO (em média 84,38 g kg
-1

) contribui para elevar o teor desse atributo na 

superfície. Segundo Martinelli (1986), a principal fonte de carbono para o sedimento de 

várzea é a matéria orgânica particulada carreada pelo rio Amazonas, advinda 

principalmente das gramíneas e das macrófitas aquáticas em suspensão no mesmo, 

gerando um alto teor de MO. Os elevados valores de matéria orgânica no horizonte A 

permitem classificar esse solo como Melânico.  

 Quanto à textura, em todos os horizontes predomina a fração silte, sempre acima 

de 60% (Tabela 2), e, em seguida, a fração argila. Pode-se verificar que há uma relação 

sistemática de diminuição dos teores da fração silte com o aumento da profundidade no 

perfil do solo, enquanto que a fração argila aumenta. Isso mostra que há migração de 

argila no perfil, que é concentrada nas maiores profundidades. Poderia também ter 

ocorrido que o material sedimentar que iniciou a formação do solo tivesse maior teor de 

argila, mas não é plausível imaginar que essa relação de diminuição do teor de argila no 

sedimento das águas do Amazonas seja linear com o tempo, como observado na 

variação com a profundidade. 

 

Tabela 2 - Propriedades físicas do perfil do solo sob floresta de várzea do estuário amazônico, no 

município de Mazagão-AP. 

Símbolo 
Prof.  Argila Areia grossa Areia fina Silte 

(cm) ------------g kg
-
¹---------- 

A 0-7 111 63 12 814 

ABG 7-15 185 40 31 744 

BAG 15-22 207 39 35 719 

BG1 22-38 228 50 39 683 

BG2 38-60 301 50 28 621 

Prof.:profundidade. 

 

 As análises de difração de raio-X das amostras coletadas no perfil do solo e das 

amostras de sedimento demonstraram que os mesmos são compostos pelos minerais 

esmectita, ilita, caulinita, goetita, anatasio e quartzo. Na figura 2 A, observa-se o 

difratograma para o sedimento e na figura 2 B, para o horizonte A (0-7 cm). Por se 

tratar de um solo de formação sedimentar, é coerente que o solo e o sedimento 

apresentem mineralogia semelhante. 
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Figura 2 - (A) Minerais de argila presentes em amostra de sedimento de várzea do estuário amazônico, 

no município de Mazagão-AP. (B) Minerais de argila presentes em amostra de terra (0-7) de várzea do 

estuário amazônico, no município de Mazagão-AP. S- esmectita, ILL-Ilita, KLn-Caulinita, GTh-Goetita, 

An-Anatasio, QTh-Quartzo. 

 
 

Fonte: Sérgio Brazão 

 

 Os argilominerais do tipo 2:1 detectados, como por exemplo, a esmectita e a 

ilita (Figura 2), dão suporte para caracterizar o solo como TTaa (atividade alta). Em todos 

os horizontes do perfil do solo analisado, a atividade da argila foi igual ou superior a 27 

cmolc kg
-1

.A classificação da da argila como de alta atividade (TTaa), foi confirmada pela 

observação, em campo, de vários indícios da presença de argilas de alta atividade, como 

o endurecimento do solo quando seco e as fendas formadas devido sua 

expansão/contração em função dos ciclos de umidecimento ou secagem. Apesar de 

esses solos receberem inundações diárias pelas marés, durante o período de menos 

chuva (setembro a novembro), a inundação não alcança algumas áreas de várzea alta, 

sendo comum observar o solo rachado. 

A composição mineralógica do sedimento e do solo influencia na sua fertilidade. 

Conforme o tipo de mineral, a reserva de nutrientes no solo pode variar (MELO; 

CASTILHOS; PINTO, 2009). A presença de minerais 2:1 no sedimento e no solo, 

também ajudam a explicar os altos teores de alguns nutrientes como potássio, 

constituinte da ilita, que pode ser liberado pelo intemperismo desse mineral secundário 

e a elevada saturação por base do solo em estudo. Dentre as características desses 

minerais está a capacidade de expandir-se, expondo o espaço entre camadas, o que 

A B 
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aumenta sua área superficial específica, e consequentemente sua reatividade 

(AZEVEDO; VIDAL-TORRADO, 2009). 

 

3.2 Atributos físicos e químicos do solo de várzea 

 

Quanto à composição granulométrica,  a partícula silte sempre foi predominante, 

seguida da partícula argila, com menor contribuição das partículas arenosas de maior 

tamanho. A distribuição granulométrica ressalta a natureza sedimentar dos solos de 

várzea. De acordo com Amorim et al. (2009), o material mais fino, que é carreado pelo 

rio Amazonas, tem sua origem nas regiões andinas e sub-andinas. Além dessa 

influência, o rio Amazonas também recebe sedimentos e influências de seus mais de mil 

afluentes ao longo de toda a bacia hidrográfica.  

O teor de silte foi predominante em todas as amostras, variando entre 245 g kg
-1

  

a 807 g kg
-1

 (Tabela 3). A maioria (74%) das amostras teve menos de 270 g kg
-1

 de 

argila em sua composição, tendo sua textura classificada como Franco-siltosa. As 

demais amostras, que tiveram mais de 271 g kg
-1

 de argila foram classificadas como 

Franco-argilossiltosa, de acordo com a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (SBCS). 

As mesmas classificações texturais foram evidenciadas por Guimarães et al. (2013) para 

os Gleissolos das várzeas do rio Solimões. 
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Tabela 3 - Valores mínimos, médios, máximos (n=240) e coeficiente de variação de atributos químicos e 
físicos de amostras de terra (0-20 cm) de várzea do estuário amazônico, coletadas no município de 

Mazagão, sudeste do Amapá. 

Atributos Mínimo Médio Máximo CV (%) 

pH (H2O) 4,3 5 6 6,8 

H + Al³
+ 

(cmolc dm
-3

) 3,7 5,8 12,1 23,1 

Al
3+ 

(cmolc dm
-3

) 0 0,6 3,7 131,66 

Ca
2+ 

(cmolc dm
-3

) 1,1 7,7 14,3 35,19 

Mg
2+ 

(cmolc dm
-3

) 0,5 4,0 7,6 26,75 

K
+ 

(cmolc dm
-3

) 0,07 0,15 0,33 26,66 

P (mg dm
-3

) 1 10 39 69,8 

Matéria Orgânica (g kg
-¹
) 11,21 29,4 76,2 39,55 

SB (cmolc dm
-3

) 3,8 11,9 17,4 23,36 

CTC pH7 (cmolc dm
-3

) 11,4 17,6 23,5 14,31 

Saturação por Bases (%) 30 67 79 14,25 

Saturação por Alumínio (%) 0 6 46 145,66 

Argila (g kg
-
¹) 116 249 683 21,46 

Areia Grossa (g kg
-
¹) 5 47 169 70,14 

Areia Fina (g kg
-
¹) 2 28 154 58,96 

Areia Total (g kg
-
¹) 13 75 177 53,98 

Silte (g kg
-
¹) 245 676 807 9,52 

Porosidade (%) 50,99 63,36 79,62 8,01 

Umidade (%) 12,4 31,5 124,3 47,14 

Densidade Aparente (g cm
-
³) 0,5 1,0 1,4 15,0 

Densidade Partícula (g cm
-
³) 2,5 2,8 3,2 3,21 

pH: potencial de hidrogênio, H+Al: hidrogênio+alumínio, Al: alumínio, Ca: cálcio, Mg: magnésio, K: 

potássio, P: fósforo, MO: matéria orgânica, SB: soma de base, CTC: capacidade de troca de cátion. 
 

 Embora os solos deste estudo apresentem textura fina, a porosidade apresentou 

valores maiores que 50%. Os poros formados entre as partículas de silte são menores, 

mas também são mais numerosos, justificando o percentual encontrado. Os valores de 

densidade do solo variam de 0,5 g cm
-3

 a 1,4 g cm
-3

. Observou-se que 80% das amostras 

apresentaram valores menores que 1,2 g cm
-3

 (Figura 3). De forma geral, quanto menor 

o valor de densidade, menos compactado é o solo e maior será sua porosidade. 

Segundo USDA (1999), solos Franco-siltosos e Franco-argilossiltosos que 

apresentem valores de densidade aparente acima de 1,55 g cm
-3

 começam a apresentar 

restrições ao crescimento das raízes, sendo ideais os valores menores que 1, 44 g cm
-3

. 
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Figura 3 - Frequência de distribuição (n=240) dos valores de densidade aparente de solos (0-20 cm) 

hidromórficos de áreas sob floresta de várzea do estuário amazônico, em Mazagão, no sudeste do Amapá. 

 
Fonte: Emanuelle Pinto 

 

Os valores de densidade do solo juntamente com a porosidade evidenciam que 

este solo, não se apresenta compactado. Por estar submetido a condições de anoxia em 

boa parte do tempo, a presença dos pequenos vazios (porosidade) é importante para a 

drenagem e para o desenvolvimento de raízes. No entanto, por se tratar de solo Franco 

Siltoso é necessário considerar todo o conjunto de dados físicos e mineralógicos ao 

planejar o manejo desses solos. Segundo Azevedo; Vidal-Torrado (2009), alguns 

minerais, como a esmectita, por exemplo, possuem o componente de adesão, que é 

dependente da umidade, e pode provocar o amassamento das raízes, dificultando o 

crescimento e desenvolvimento de plantas. 

Quanto à umidade (Tabela 3), a maioria das amostras apresentou valores 

menores que 30%, visto que a coleta foi realizada no verão amazônico, período em que 

o transbordamento do rio é limitado, ocorrendo uma baixa do nível de água no lençol 

freático.  Os valores de umidade, (massa de água / massa seca do solo) variaram entre 

12,4 a 124,3%. Essa elevada variabilidade foi devido à heterogeneidade de microsítios 

no terreno amostrado. As amostras de terra foram coletadas em áreas de melhor e de 
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pior drenagem, inclusive, em pequenas manchas de igapó que ocorrem nas áreas 

estudadas.  

Os valores de pH variaram entre 4,3 a 6,0. A terra da maioria das amostras 

(57,5%) foi classificada como moderadamente ácida e as demais (42,5%), como 

fortemente ácida. Resultados semelhantes foram encontrados por Fajardo; Souza e 

Alfaia (2009) e Guimarães et al. (2013), para os Gleissolos das várzeas do rio Solimões.  

Quanto ao Al
+3

, apenas 19% das amostras apresenta valores maiores que 1,0 

cmolc dm
-3

, considerados altos. Mais de 60% apresenta valores entre 0 e 0,3 cmolc dm
-3

, 

demonstrando um ambiente com baixos teores de Al
3+

 e sem problemas de toxidez de 

alumínio. Isso indica que, no geral, a saturação por alumínio e a acidez trocável nesses 

solos são muito baixas, assim como a saturação por alumínio (m%). No entanto, os 

valores de acidez potencial (H + Al³
+
) variaram de 3,7 cmolc dm

-3 
a 12,1 cmolc dm

-3
, 

com a  maioria das amostras (63%) apresentando valores considerados altos. 

Os elevados coeficientes de variação observados (Tabela 3), 132% para o Al e 

146% para a saturação por Al, mostram que houve elevada variabilidade entre as 

amostras, refletida na variação entre as regiões de estudo. Para a região do Maracá foi 

possível observar um padrão diferenciado em relação às outras áreas, em que mais de 

50% das amostras apresentaram baixos valores de pH, altos teores de Al e 

consequentemente, menores valores Ca+Mg, CTC e SB. Entre os transectos dessa 

região foi observado um acréscimo no teor de alumínio com o aumento da distância do 

rio Amazonas, sendo menor no T1 e maior no T4 (Figura 4).  
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Figura 4 - Teores mínimo, médio e máximo (n=80) de alumínio no solo (0 a 20 cm) de várzea da região 

de Maracá, no município de Mazagão-AP, em função do distanciamento do rio Amazonas causado pela 

localização dos transectos de amostragem. MART1 é o primeiro transecto, mais próximo do Amazonas. 

 

Fonte: Emanuelle Pinto 

 

Uma possível explicação para as diferenças encontradas nessa região pode ser 

relacionada às distintas características da bacia de drenagem do rio Maracá. A 

característica química do sedimento transportado pelos rios reflete os horizontes de 

intemperismo de sua área de drenagem, ou seja, a geologia local (MARTINELLI, 

1986). Portanto, por extensão, a composição química do sedimento da várzea é também 

controlada pelo substrato geológico da bacia, sendo que, quanto mais distante do 

Amazonas, menor será o efeito da maré e maior a influência da bacia hidrográfica do 

afluente. Esse mesmo autor mostrou que a concentração de H
+
 e Al

3+
 foi mais elevada 

na várzea dos afluentes do que na várzea do próprio canal do Amazonas. Esses 

resultados são corroborados pelos aqui encontrados, indicando que os dois últimos 

transectos, mais distantes do Amazonas, estão recebendo mais influência da água do rio 

Maracá do que do próprio Amazonas. 

No âmbito do projeto Florestam também foram analisadas as características 

físico-químicas da água consumida pela população residente na beira do rio Maracá. 

Foram observados altos teores de alumínio, chegando a 1,8 mg L, e pH de 4,0, em 

pontos de coleta mais distantes do Amazonas. Outra observação que confirma que água 

do Maracá é mais ácida do que a do Amazonas é que a variação do pH está associada ao 

ciclo da maré, sendo que os valores aumentam na enchente e decrescem na vazante da 
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maré, (resultados ainda não publicados). Ou seja, na vazante da maré, está saindo mais 

água da bacia do tributário, enquanto que na enchente entra mais água do Amazonas. 

A bacia hidrográfica do rio Maracá é muito mais extensa do que as dos rios 

Mazagão e Ajuruxi, conforme pode ser visualizado na Figura 1.  No médio Maracá há 

uma grande área de campos inundáveis, onde existe uma elevada quantidade de búfalos 

(comunicação pessoal) que aumentam a erosão nessa área. Devido à elevada extensão 

do rio Maracá, suas águas também drenam áreas de cerrado onde os solos normalmente 

são mais ácidos. 

O cálcio variou de 1,1 cmolc dm
-3

 a 14,3 cmolc dm
-
³, com 85,4% das amostras 

apresentando teores elevados. Quanto ao Mg
2+

, os valores variaram de 0,5 cmolc dm
-3

 a 

7,5 cmolc dm
-3

. Apenas duas amostras apresentaram baixos níveis, 97,5% possuem altos 

valores. Esses elevados teores de cálcio e magnésio, provavelmente, são originados de 

minerais primários silicatados, oriundos de rochas ígneas dos Andes. A geologia da 

bacia amazônica, principalmente na região do baixo Amazonas, mostra que a maior 

parte de seus afluentes corta Latossolos muito intemperizados, que apresentam teores 

baixos de Ca e Mg. Portanto, a origem das bases trocáveis encontradas nos solos de 

várzea do estuário deve estar muito mais relacionada aos sedimentos vindos pelo 

próprio Amazonas, da parte mais alta da bacia, do que dosafluentes. Isso foi confirmado 

em trabalho que analisou os sedimentos ao longo da calha do Amazonas, desde Vargem 

Grande, localidade próxima da cordilheira dos Andes, até Óbidos (PA), amostrando 

uma distância de quase 1700 km do rio Amazonas, e também de seus principais 

afluentes. a concentração de cátions trocáveis (Ca, Mg e K) foi mais elevada no 

sedimento do canal principal do Amazonas do que no sedimento de seus afluentes, 

sendo que a concentração desses cátions, assim como de fósforo total, foram maiores 

nos pontos de amostragem mais próximos dos Andes (MARTINELLI, 1986).  

O teor de K
+
 no solo variou entre 0,07 cmolc dm

-3
 a 0,33 cmolc dm

-3
. A maioria 

das amostras (66%) apresentou valores compreendidos entre 0,12 a 0,23 cmolc dm
-3

, 

caracterizando os solos com valores médios de potássio, sendo que 30% das amostras 

apresentaram valores baixos. A origem do K
+
 nesses solos é, provavelmente, decorrente 

do mineral ilita (AZEVEDO; VIDAL-TORRADO, 2009). Britzke (2010) considera que 

solos que tem esse mineral em sua composição são solos que possuem uma maior 

reserva potencial para liberar potássio para as plantas. 
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A variabilidade na quantidade de cátions como; Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
 e K

+ 
em solos 

inundados, não está relacionada diretamente à presença de água, pois esses são 

elementos que não sofrem reações de óxido redução. Os teores disponíveis desses 

elementos estão mais relacionados às grandes quantidades de íons NH4
+
, Fe

2+
 e Mn

2+
, 

que tem suas valências reduzidas e são liberados durante a inundação, e competem com 

os cátions como Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
 e K

+ 
pelos sítios de troca (SÁNCHEZ, 1981; SILVA, 

2012).  

Em relação ao fósforo (P), foi observado que 65,5% das amostras apresentaram 

valores baixos, entre 1 mg dm
-3

 e 10 mg dm
-3

 e apenas 3,3% apresentaram altos valores. 

Os baixos valores podem ser explicados pelo período em que as amostras foram 

coletadas (estação de menor pluviosidade), não favorecendo a inundação na maioria das 

parcelas. De acordo com Silva (2012) e Cintra et al. (2013), o maior teor de fósforo 

disponível está relacionado à saturação de água no solo, pois esse elemento fica 

disponível no solo na forma de fosfatos, com variadas valências que podem ser alteradas 

por reações de óxido redução. Outra possível explicação para os baixos teores de 

fósforo encontrados é a elevada demanda desse elemento pelas espécies da floresta de 

várzea. Com sua absorção pelas raízes, boa parte do fósforo é retida pelas árvores, 

sendo que a realimentação do fósforo do solo pela reciclagem biogeoquímica pode estar 

comprometida nesses ambientes, devido à dificuldade de decomposição da matéria 

orgânica pelo excesso de água. No capítulo 2 pode ser observado que existe uma forte 

relação negativa do fósforo disponível no solo com a densidade, altura e área basal das 

pracuubeiras. 

Outro indício de que os baixos teores de fósforo podem estar relacionados à 

saturação por água e à absorção pelas árvores, é a maior disponibilidade desse nutriente 

no sedimento em suspensão na água do rio, que fica completamente saturado e onde não 

há absorção, em comparação com o solo (Figura 5). 
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Figura 5 - Teor de fósforo no sedimento e no solo (0-10 cm) sob floresta de várzea do estuário 

amazônico, no município de Mazagão-AP. 

 
Fonte: Emanuelle Pinto 

 

Quanto ao teor da matéria orgânica, a maioria das amostras apresentou valores 

médios. Apenas 22,5% apresentaram níveis baixos e somente 12,5% das amostras 

tiveram teores maiores que 40 g kg
-1

, considerados bons níveis. A maioria dos estudos, 

sobre solos de várzea, ressalta o elevado teor de MO (FAGERIA, 2004; SILVA, 2012; 

GUIMARÃES et al., 2013), que deve ser proveniente do próprio sedimento que compõe 

este tipo de solo, já que a condição de anaerobiose propicia uma baixa taxa de 

decomposição da matéria orgânica (NASCIMENTO et al., 2009). 

O maior teor de matéria orgânica no sedimento transportado pelo Amazonas, em 

relação ao solo (Figura 6), mostra que o material particulado em suspensão é a principal 

fonte para o solo. Martinelli (1986) também considerou que a maior parte do carbono do 

sedimento de várzea do Amazonas foi oriundo da matéria orgânica particulada, 

principalmente na fração fina, transportada pelo canal principal. Essa matéria orgânica 

seria oriunda, principalmente, de substâncias húmicas dos afluentesde água preta e de 

macrófitas aquáticas que se desenvolvem no próprio rio, tendo contribuição também dos 

campos graminosos e da própria floresta de várzea, mas em menor escala. Na região do 

baixo Amazonas a proporção de carbono oriundo da decomposição das gramíneas foi 

maior em comparação ao alto Amazonas. 
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Figura 6 - Teor de Matéria Orgânica no sedimento e no solo (0 a 10 cm) sob floresta de várzea do 

estuário amazônico, no município de Mazagão-AP. 

 
Fonte: Emanuelle Pinto 

 

A diferença entre o teor de MO no sedimento e no solo pode ser atribuída ao 

efeito diluição, já que a amostragem do solo foi realizada na profundidade de 0 a 20 cm. 

Como pode ser observada nas análises do perfil do solo (Tabela 1), quando se considera 

apenas o horizonte A, o mais superficial, até 7 cm de profundidade, a concentração de 

matéria orgânica (84,3 g kg
-1

) é praticamente a mesma do sedimento (84,4 g kg
-1

). 

As elevadas quantidades de bases, principalmente de cálcio, elevaram os valores 

da SB, sendo que a maioria (96%) das amostras apresentou valores superiores a 6,0 

cmolc dm
-3

. Isso reflete claramente a boa fertilidade e o caráter eutrófico dos solos de 

várzea do estuário amazônico, que possuem elevada disponibilidade de bases trocáveis 

para absorção pelas plantas. 

A CTC apresentou valores variando de 11,4 cmolc dm
-3 

a 23,5 cmolc dm
-3

. Do 

total das amostras, 87% apresenta valor maior que 15 cmolc dm
-3

, embora os valores de 

MO não tenham sido elevados. Isso pode indicar que, além da MO, as argilas 

contribuem fortemente para a capacidade de troca catiônica desses solos, já que esses 

colóides possuem cargas eletrostáticas que adsorvem fortemente os cátions. A 
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esmectita, por exemplo, é um mineral de argila muito eletronegativo e de elevada 

superfície específica (AZEVEDO; VIDAL-TORRADO, 2009; SILVA, 2012). 

Na análise de correlação, a significância de valores de coeficientes de correlação 

é considerada baixa e explicada pela variabilidade amostral. Essas amostras foram 

coletadas em três regiões diferentes, em distintos gradientes de distância do rio 

Amazonas, representando, portanto, um elevado grau de variabilidade entre as amostras 

analisadas. Os coeficientes de variação de alguns atributos foram maiores que 100%. 

Embora o alumínio tenha apresentado baixas concentrações na maioria das 

amostras, estas foram suficientes para influenciar a acidez do solo. O pH correlacionou 

negativamente com a acidez trocável (-0,79; p<0,01) e com acidez potencial (-0,67; 

p<0,01), indicando que quanto maior o valore de Al
3+ 

e de acidez potencial, menor o pH 

(Tabela 4), o que é comumente observado nos solos brasileiros. Tebaldi et al. (2000) 

analisaram 12 classes de solo no sudeste do Brasil e apontaram tal correlação. Matos et 

al. (2012), observaram a correlação negativa e significativa entre acidez potencial e pH 

em Latossolo Amarelo, no Pará. Neste estudo, as amostras com baixos valores de Al, 

apresentaram pH maior que 5,0, o que condiz com as conclusões de Guimarães et al. 

(2013), que constataram que em solos com pH maior que 5,5 o teor de Al
+3

 tende a zero. 

O Ca
2+

 apresentou uma correlação positiva com o pH (0,70, p<0,01), e inversa 

ao Al
3+ 

(-0,84, p<0,01), ou seja, a quantidade de cálcio é menor em solos com altos 

teores de alumínio e maior em condição menos ácida. Valadares (2009) afirma que a 

correlação positiva dos valores de pH com os teores de Ca
2+ 

e a saturação por bases, 

deve-se à maior proporção de cátions básicos ocupando os sítios de troca dos solos em 

comparação aos cátions geradores da acidez; como H
+
 e Al

3+
.
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Tabela 4 - Correlação de Spearman entre as propriedades dos solos (0-20 cm) de várzea do estuário amazônico, no município de Mazagão-AP, (n=240). Valores em negrito 
são significativos em nível de probabilidade de 5%. 

 
pH MO P  K  Ca  Mg Al  H+Al  SB  CTC  V m Arg  AG AF  AT Silte Poro Umi DA DP  

pH 1,00 
                    

MO 0,14 1,00 
                   

P 0,07 0,08 1,00 
                  

K -0,21 0,05 -0,02 1,00 
                 

Ca 0,70 0,38 -0,05 0,06 1,00 
                

Mg -0,20 -0,03 -0,36 0,28 -0,10 1,00 
               

Al -0,79 -0,29 -0,02 0,01 -0,84 0,05 1,00 
              

H+Al -0,68 -0,10 -0,21 0,24 -0,53 0,34 0,65 1,00 
             

SB 0,60 0,37 -0,17 0,19 0,91 0,28 -0,78 -0,37 1,00 
            

CTC 0,31 0,40 -0,25 0,33 0,70 0,47 -0,52 0,06 0,87 1,00 
           

V 0,77 0,28 0,02 -0,02 0,86 -0,05 -0,86 -0,82 0,82 0,48 1,00 
          

m -0,77 -0,34 0,01 -0,01 -0,86 -0,01 0,98 0,61 -0,83 -0,59 -0,85 1,00 
         

Arg -0,10 -0,06 -0,36 0,39 0,20 0,33 0,04 0,23 0,34 0,49 0,09 0,01 1,00 
        

AG -0,20 0,31 -0,24 0,06 -0,02 0,24 0,12 0,34 0,08 0,25 -0,17 0,07 0,00 1,00 
       

AF 0,23 -0,12 -0,31 -0,13 0,23 0,18 -0,23 -0,17 0,28 0,18 0,26 -0,24 -0,09 0,46 1,00 
      

AT -0,09 0,21 -0,24 0,01 0,05 0,22 0,03 0,21 0,13 0,25 -0,06 -0,02 -0,06 0,92 0,71 1,00 
     

Silte 0,17 -0,13 0,44 -0,32 -0,17 -0,45 -0,07 -0,37 -0,35 -0,58 0,01 -0,01 -0,73 -0,62 -0,36 -0,58 1,00 
    

Poro -0,14 0,20 0,14 0,06 -0,17 -0,04 0,15 0,21 -0,16 -0,07 -0,22 0,13 -0,16 0,16 -0,13 0,11 0,07 1,00 
   

Umi -0,05 0,52 0,17 -0,08 -0,03 -0,07 0,04 0,10 -0,04 0,06 -0,09 0,01 -0,13 0,30 -0,20 0,15 -0,03 0,47 1,00 
  

DA 0,16 -0,22 -0,14 -0,03 0,17 0,04 -0,17 -0,21 0,16 0,07 0,22 -0,15 0,15 -0,18 0,14 -0,11 -0,04 -0,97 -0,50 1,00 
 

DP 0,15 -0,17 -0,02 0,05 0,04 0,04 -0,12 -0,11 0,04 -0,02 0,07 -0,10 -0,04 -0,13 0,07 -0,06 0,10 -0,29 -0,29 0,48 1,00 

pH-potencial de hidrogênio; MO- Matéria Orgânica; P- fósforo; K- potássio; Ca- cálcio; Mg- Magnésio; Al- alumínio; H+Al- hidrogênio+alumínio; SB- soma de bases; CTC- 

capacidade de troca de cátion; V- saturação por base; m- saturação por alumínio; Arg- argila; AG- areia grossa; AF- areia fina; AT- areia total; Poro- porosidade; Umi- umidade; 

DA- densidade aparente; DP- densidade de partícula. 
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A soma de bases pode ser associada positivamente com o pH (0,6; p<0,01), indicando 

um aumento unilateral. Demattê e Demattê (1993) encontraram a mesma relação, analisando 

76 perfis da região amazônica entre Latossolos e Podzólicos, o mesmo não foi observado para 

os 28 perfis de cerrado analisados pelos autores, justificado pela fração mineralógica rica em 

óxidos de Fe e Al naqueles solos. 

No caso dos solos estudados, parece que a contribuição das argilas para as cargas do 

solo é maior do que a da MO, já que mesmo não tendo sido uma associação muito expressiva 

(tabela 4), a correlação do teor de argila com a CTC  (0,49; p<0,01) foi maior do que aquela 

com a MO (0,39; p<0,01). Isso é corroborado pela inexistência de correlação entre os teores 

de H+Al e a matéria orgânica e pela fraca correlação da MO com o pH (Tabela 4).  

A associação positiva do potássio com o teor de argila, embora fraca (0,39, p<0,01), 

sugere uma dependência, pois quanto maior a quantidade de argila, maior será a de potássio. 

Isso é decorrente da maior CTC dos colóides, que retêm esse cátion. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os solos sob florestas da várzea estuarina da região de Mazagão-AP são solos rasos, 

classificados como Gleissolos Melânicos Ta eutrófico típico. 

O material sedimentar que dá origem a esses solos é composto de minerais primários e 

argilominerais silicatados. 

Os solos das florestas de várzea estuarina diariamente inundados são siltosos e férteis, 

mas podem apresentar caráter ácido, toxidez de alumínio e deficiência de alguns nutrientes. 

Algumas associações, como as do pH com Al e da CTC com argila, indicam que a 

maioria das relações clássicas da ciência do solo são válidas para os solos das várzeas. 
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ESTRUTURA POPULACIONAL DE MORA PARAENSIS (DUCKE) 

DUCKE E INTERAÇÕES COM FATORES ABIÓTICOS EM 

FLORESTAS DE VÁRZEA DO ESTUÁRIO AMAZÔNICO 
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RESUMO 

 

A Mora paraensis (Ducke) Ducke (pracuúba) é uma espécie madeireira com elevada 

importância econômica para as populações ribeirinhas do estuário amazônico. Atualmente, é a 

espécie mais serrada e comercializada na região, sendo também a que apresenta maior 

dominância na floresta de várzea. O objetivo deste estudo foi verificar se a estrutura da 

pracuúba varia com as alterações da fertilidade e física do solo, e da rede de drenagem nas 

florestas de várzea, em diferentes escalas de análise. Foram instalados 4 transectos, distantes 

pelo menos 1 km um do outro, com 80 parcelas (250 m²) cada, em cada uma das três regiões 

(Mazagão, Maracá e Ajuruxi) estudadas. Em todas as parcelas foram coletadas amostras de 

terra (0 a 20 cm), identificada a drenagem e medidas as distâncias para os igarapés, os 

afluentes e o Amazonas. Todas as árvores com DAP ≥ 5 cm foram mensuradas. Os dados 

foram submetidos à análise de correlação de Spearman, considerando distintas escalas (região, 

transecto, parcela). Foram inventariados 953árvores de pracuúba, distribuídas com diferentes 

densidades entre as regiões e transectos, gerando densidade média de 162 árv ha
-1

. A alteração 

da escala de análise modificou a significância das associações, mas não a estrutura das 

pracuubeiras, que é sempre dominante em qualquer nível analisado. As correlações mais 

fortes entre as variáveis foram detectadas em nível de transecto. Tanto a densidade de 

pracuubeiras como sua estrutura diamétrica foram associadas com a acidez do solo, argila, 

teor de fósforo e com a presença de pequenos canais de maré. 

 

Palavras-chave: Distribuição diamétrica. Solos hidromórficos. Maré. 
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ABSTRACT 

 

Mora paraensis (Ducke) Ducke (Pracuuba) is a woody species with high economic 

importance to Amazon estuary coastal communities. Currently, its timber is the most sawed 

and commercialized in the region, moreover, this species has hightest dominance in 

floodplain forest. This study aimed to determine whether Pracuuba structure varies with 

drainage network and, fertility and soil physics changes in floodplain forests, at different 

spatial scales. For each of three regions (Mazagão Maraca and Ajuruxi ) studied, 4 transects 

were installed away at least 1 km of each other, with 80 plots (250m²). In all plots, we 

collected soil samples (0-20 cm), identified drainage and measured distances to streams, 

affluent and Amazonas. All trees with DBH ≥ 5 cm were measured. Data were analyzed using 

Spearman correlation for different spatial levels (region, transect, plot). 953 individuals 

distributed in different densities among regions and transects were inventoried, with average 

density of 162 stems ha
-1

. Analysis scale changing modified the associations’ significance, but 

not pracuubeiras structure, which is always dominant, regardless of level analyzed. Transect 

level had the strongest correlations between variables. Both the pracuubeiras density as its 

diameter structure were associated with soil acidity, clay, phosphorus content and presence of 

small tidal channels. 

 

Keywords: Diameter distribution. Hydromorphic soil. Tidal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A espécie Mora paraensis (Ducke) Ducke, conhecida popularmente como pracuúba, 

faz parte da família das fabaceas. É uma espécie endêmica com registros de ocorrência 

somente na Amazônia brasileira, nos estados do Amapá, Pará, Roraima e Amazonas 

(MOBOT, 2014). Possui elevada abundância nas florestas de várzea (QUEIROZ, 2004; 

CARIM et al., 2008; MAUÉS et al., 2011), chegando a ter uma densidade 6 vezes maior que a 

segunda espécie de maior importância ecológica (andiroba) (APARÍCIO, 2011). Os diâmetros 

e alturas das pracuubeiras estão entre os mais acentuados da floresta de várzea, caracterizando 

sua também sua elevada dominância nesse ecossistema (QUEIROZ; MACHADO, 2008).  

A pracuúba tem alto potencial madeireiro para uso, principalmente, em peças 

estruturais. Na década de 90, a pracuúba foi considerada uma das espécies que menos sofreu 

pressão de exploração madeireira (MARTINI et al., 1998), pois é uma espécie de densidade 

elevada que não flutua. Nessa época, era priorizada a exploração de madeiras de menor 

densidade, como a virola e andiroba, cujas toras eram transportadas via hídrica, utilizando os 

próprios rios e igarapés e a energia cinética da enchente e vazante das marés. No entanto, 

atualmente, a espécie é um importante componente na renda dos ribeirinhos, donos de 

pequenas serrarias familiares. Castilho (2013) afirma que a pracuúba é a espécie madeireira 

da floresta de várzea mais comercializada, representando 36% do total de madeira processada 

em 56 microsserrarias localizadas no estuário amazônico.  

A pracuúba ainda apresenta um excelente estoque remanescente na floresta de várzea 

do estuário amapaense, com 13 árvores comerciais (DAP >= 50 cm) por hectare e volume 

médio por árvore comercial de 2,8 m
3
, gerando um volume passível de exploração de 37 m

3
 

ha
-1 

(Lima et al., 2014). No entanto, se sua exploração continuar acontecendo 

desordenadamente, esses estoques não serão suficientes para manter a capacidade produtiva 

da floresta por muito tempo, tal como ocorreu com a virola (Virola surinamensis (Rol. ex 

Rottb.) Warb.) e a com a andiroba (Carapa guianensis Aubl.) na década de 90, como 

ressaltado por Piña-Rodrigues e Mota (2000) e Fortini e Zarin (2011). Portanto, realizar 

estudos para entender a estrutura das populações remanescentes de pracuúba, torna-se 

essencial para orientar o manejo sustentável da espécie, identificando, inclusive, se existe 

algum fator geográfico ou do ambiente local que pode influenciar no estabelecimento e 

distribuição da espécie. Espera-se assim, melhorar o planejamento da colheita da madeira e 

das atividades silviculturais. A análise da distribuição diamétrica da espécie também é 

importante para avaliar sua capacidade de regeneração e para o monitoramento da própria 
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sustentabilidade ambiental da atividade produtiva, assim como para avaliar a possibilidade de 

exploração de árvores com diâmetros menores do que o comercial.  

Existem diversos estudos voltados para as florestas de várzea ou para as espécies que 

as compõem, mas, geralmente são de cunho florístico, muito pontuais e específicos, sem 

analisar as interações com o ambiente e, consequentemente, sem uma visão ecossistêmica 

dessa floresta. Na maioria, a análise é considerada para uma única escala, pouco variando o 

tamanho e abrangência das unidades amostrais, sem considerar que a maioria das variáveis 

que influenciam a vegetação tem algum tipo de dependência espacial. Por se tratar de florestas 

de várzea, em que a dinâmica de inundação pelas marés proporciona uma recarga constante de 

sedimentos que formam o solo, bem como do recurso hídrico que alimenta e forma os canais 

de maré e igarapés no interior da floresta, espera-se uma heterogeneidade de habitats, que 

podem produzir diferenças na vegetação. 

Considerando a hipótese que diferentes respostas da estrutura de populações de 

espécies arbóreas da floresta de várzea do estuário amazônico estão associadas a variações de 

atributos do solo e da hidrologia, e que essas associações dependem da escada de análise, o 

objetivo deste estudo é verificar se a estrutura de populações de pracuubeiras varia em função 

dos atributos de fertilidade e física do solo e da rede drenagem, em diferentes escalasde 

análise (região, transecto e parcela). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudo 

 

As áreas de estudo abrangem as florestas de várzeas estuarinas localizadas a sudeste 

do Estado do Amapá, na confluência dos afluentes de segunda ordem, Mazagão Velho, 

Maracá e Ajuruxi, com o canal norte do rio Amazonas (Figura 7).  

 
Figura 7 – Localização dos transectos nas áreas de estudo: Mazagão, Maracá e Ajuruxi, sudeste do Estado do 

Amapá. 

 
Fonte: Emanuelle Pinto 

 

Na região predomina a unidade geológica Depósitos de Planície Fluvial 2, formados 

no período quaternário, ricos em silte e argila, contendo áreas parcial ou totalmente inundadas 

pela ação da maré (ZEE, 2007). O relevo não apresenta elevadas oscilações altimétricas, 

sendo relativamente plano, o que caracteriza certa limitação quanto à drenagem do solo, 

potencializada também pelas áreas de relevo mais rebaixado e pela superficialidade do lençol 

freático (ZEE,2008). A ação da hidromorfia caracteriza esses solos como Gleissolos. Mesmo 

sendo rasos e sujeitos a constante alagamento, são solos que sustentam uma flora bastante 

diversa, rica em palmeiras e espécies de uso múltiplo. De acordo com IBGE (2012), a 

vegetação que cobre a área é classificada como Floresta Ombrófila Densa Aluvial. 
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O clima da região é do tipo Ami, segundo a classificação de Köppen, com precipitação 

pluviométrica média de 2.531 mm/ano, com meses de maior precipitação pluviométrica entre 

janeiro e junho. A média da temperatura anual é de 27, 64°C (INMET, 2014). 

 

2.2 Demarcação das parcelas e inventário 

 

Em cada região foram alocados 4 transectos (T1, T2, T3 e T4) de 1000 m cada, 

subindo o afluente do Amazonas, distantes pelo menos 1 km um do outro para garantir a 

independência entre eles. Dessa maneira, criou-se um gradiente de distância do rio Amazonas, 

sendo o T1 o mais próximo e o T4 o mais distante. Em cada transecto foram alocadas 20 

parcelas de 10 m x 25 m, totalizando 0,5 ha de amostragem da vegetação por transecto e 2 ha 

por região. As parcelas foram instaladas ao longo do transecto, em função do microrelevo, 

amostrando áreas de melhor e de pior drenagem. A alocação das parcelas foi realizada logo 

após a saída da maré da área, verificando os locais em que a água ficava acumulada por maior 

tempo, indicando a dificuldade de drenagem.  

Em cada parcela, todas as pracuubeiras com DAP (Diâmetro à Altura do Peito) maior 

que 5 cm foram mensuradas e plaqueadas.  

 

2.3 Coleta e análise de terra 

 

Para a avaliação da fertilidade e textura do solo foram coletadas amostras de terra em 

todas as parcelas. Com um trado holandês foram coletadas cinco amostras na profundidade de 

0-20 cm; quatro nas extremidades e uma no centro da parcela, constituindo uma amostra 

composta de terra por parcela.  As amostras foram homogeneizadas e acondicionadas em 

sacos plásticos etiquetados. Para a análise física foi coletada uma amostra indeformada no 

centro da parcela, com cilindro volumétrico (98 cm³) acoplado a um trado. Cada cilindro com 

a terra foi envolto em papel alumínio, a fim de manter umidade no momento da coleta e evitar 

deformação da amostra, sendo acondicionado em sacos plásticos etiquetados. Todas as 

amostras foram transportadas para o Laboratório de Solos da Embrapa Amapá, onde foram 

realizadas as análises, seguindo os métodos descritos em Embrapa (2005). Para as regiões 

(n=80) e transectos (n=20) foram calculados os valores médios, mínimos, máximos e 

coeficientes de variação de cada atributo analisado. 
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2.4 Avaliação da hidrologia 

 

Para cada região, foi calculada a distância da foz do Amazonas (00° 45’26’’ N, 50° 3’ 

39’’ W) até a foz de cada afluente. Também foi calculada a menor distância linear do centro 

de cada parcela e de cada transecto até a margem do rio Amazonas e até a margem do 

afluente, utilizando ferramentas de SIG. As distâncias do igarapé mais próximo a cada parcela 

foram tomadas em campo a partir de medição direta com auxílio de trena a laser. Procurou-se 

o igarapé mais próximo em um raio de 100 m da parcela e quando nenhum foi encontrado, foi 

assumido o valor de 101 m para análise (n= 44). Também foi feita a identificação e o “track” 

do igarapé principal, aquele que mais influencia o transecto, geralmente o mais largo, 

desembocando no afluente. Em cada parcela foi observada a presença ou ausência de canal de 

maré. Também foram mapeados e medidos todos os igarapés que cortam os transectos, estes 

foram classificados de acordo com a largura: menor que 4 m (pequenos), entre 4 m e 8 m 

(médios) e os maiores de 8 m (grandes). Para cada transecto e região foram totalizadas as 

distâncias dos igarapés mais próximos de cada parcela, a quantidade de igarapés e de parcelas 

com canais. 

 

2.5 Análise de dados 

 

Para analisar a estrutura da população de pracuúba foram calculadas as seguintes 

variáveis: densidade, área basal, DAP (mínimo, médio e máximo), altura comercial (mínima, 

média e máxima), K (número de classes de diâmetro geradas) e a abundância em cada classe 

de diâmetro. As classes de diâmetro foram definidas com a fórmula de Sturges (Higuchi et al., 

2008) e testado o ajuste dos centros de classe à densidade de pracuubeiras por meio do 

modelo exponencial negativo, considerando as parcelas de todas as regiões (n=240) e de cada 

região separadamente (n=80). As interações das variáveis respostas da pracuúba com os 

atributos do solo e da hidrologia, nas diferentes escalas (região, transecto e parcela) de 

análise, foram avaliadas por meio da correlação de Sperman. Para verificar se as diferenças 

nos atributos com relações significativas entre regiões (n=80) e transectos (n=20), foi 

realizada análise de Kruskal-Wallis. Para verificar as diferenças entre parcelas (n=240) com 

presença e ausência de canais de maré foi realizada a análise de Mann-Whitney. Os testes 

foram realizados no software Statística Trial 7.0. 
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3  RESULTADOS 

 

3.1 Estrutura das populações de pracuubeiras nas regiões 

 

A análise de Kruskal-Wallis mostrou diferença significativa na densidade de árvores 

de pracuúba entre as regiões (H=16,73; GLR=237; p<0,001). A região do Ajuruxi apresentou 

a maior densidade, com 219 árv ha
-1

, se distinguindo de Mazagão (151 árv ha
-1

) e Maracá 

(115 árv ha
-1

). No total foram inventariadas 973 pracuubeiras com diâmetro acima de 5 cm e a 

densidade média nas três regiões de estudo foi de 162 árv ha
-1

. Considerando o total de 

árvores de pracuúba (n=973), a distribuição por classes de diâmetro gerou 11 classes, com 

amplitude de 11,1 cm, valor mínimo de 5 cm e máximo de 127,3 cm. O mesmo padrão 

também é observado em todas as regiões (Figura 8).  

 

Figura 8 - Densidade (d) e Distribuição diamétrica de Mora paraensis (Ducke) Ducke em região de floresta de 

várzea do estuário amazônico, no sudeste do Amapá, considerando as três regiões estudadas (A), apenas a região 

da foz de Mazagão Velho (B), da foz de Maracá (C) e da foz de Ajuruxi (D). 

  

  

Fonte: Emanuelle Pinto 

 

A B 

C D 
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Em Mazagão, Maracá e Ajuruxi, respectivamente, 72,9%, 76,7% e 71,9% do total de 

pracuubeiras amostradas pertencem às duas primeiras classes de diâmetro. O ajuste do modelo 

de regressão exponencial negativa para a distribuição diamétrica foi mais significativo 

(R
2
=0,96, n=240) para equação geral, do que para Mazagão (R

2
=0,87, n=80), e Maracá 

(R
2
=0,85, n=80) e Ajuruxi (R²=0,92, n=80). Na região de Ajuruxi, o indivíduo de maior DAP 

(127,3 cm) de todas as regiões foi considerado como “outlier” e excluído da análise de 

distribuição diamétrica. Esse elemento influenciava a quantidade de classes de diâmetro, 

porque ficava isolado na última classe, resultando em duas classes anteriores que não 

apresentavam abundância, impedindo o ajuste do modelo. 

O diâmetro máximo e a área basal encontrada para as pracuubeiras, em cada região 

foram, respectivamente: Mazagão = 100,9 cm e 11,2 m² ha
-1

, Maracá = 110,1 cm e 7,5 m² ha
-1

 

e Ajuruxi = 127,3 cm e 11,7 m² ha
-1

. A média da área basal de pracuubeiras inventariadas nas 

3 regiões foi igual a 10,2 m² ha
-1

. 

 

3.2 Interações das pracuubeiras com o solo  

 

De maneira geral, o solo das três regiões não apresentaram grandes diferenças (Tabela 

5). Destacam-se apenas a maior acidez (H= 75,88; GLR= 237; p<0,01), menor teor de cálcio 

(H= 124,81, GLR= 237, p<0,01) e maior teor de alumínio disponível (H= 131,85; GLR=237; 

p<0,01) nas parcelas da região do Maracá; e o maior teor de matéria orgânica nas parcelas do 

Mazagão (H= 78,17; GLR=237; p<0,01). 

 

Tabela 5 - Valores médios (n=80) de características químicas, texturais e físicas do solo, na profundidade de 0 a 

20 cm, de três regiões (Mazagão, Maracá e Ajuruxi) de floresta de várzea do estuário amazônico, no município 

de Mazagão, sudeste do Amapá. 

Atributos Mazagão Maracá Ajuruxi 

pH (em água) 5,5 5,0 5,4 

K+ (cmolc dm-³) 0,12 0,14 0,16 

Ca²+ (cmolc dm-³) 9,5 4,9 8,7 

Al³+ (cmolc dm-³) 0,10 1,34 0,25 

H+ + Al³+ (cmolc dm-³) 5,4 6,4 5,3 

P (mg dm-³) 9,2 10,3 9,6 

MO (g Kg-1) 38,3 25,9 24,0 

Argila (g Kg-1) 261,8 244,6 240,8 

Areia grossa (g Kg-1) 30,4 52,8 57,6 

Areia fina (g Kg-1) 25,5 27,1 31,2 

Silte (g Kg-1) 682,0 675,4 670,3 

Porosidade (%) 62,3 64,1 63,5 

Densidade Aparente (g cm-3) 1,0 1,0 1,0 
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Densidade Partícula (g cm-3) 2,82 2,78 2,77 

pH: potencial de hidrogênio, K: potássio, Ca: cálcio, Al: alumínio, H+Al: hidrogênio+alumínio, P: fósforo, MO: 

matéria orgânica. 
 

Em nível de região, as diferenças nos solos não podem ser associadas às variações das 

populações de pracuubeiras. Assim, foram analisadas as variações existentes no solo dentro 

de cada região, considerando os transectos como unidades amostrais. 

Ao analisar as relações entre as características do solo com as variáveis das 

pracuubeiras na escala de transecto (n=12), notou-se que todas as variáveis florestais se 

correlacionaram com alguma variável que tem influência sobre o pH e a acidez do solo. A 

densidade de pracuubeiras em cada transecto tem correlação negativa com o teor mínimo de 

alumínio trocável (ρ= -0,68; p<0,05) (Figura 9-A). Esse atributo também se associa 

negativamente com a abundância de árvores de pracuúba nas classes 1 (ρ= -0,68; p<0,05) e 2 

(ρ= -0,69; p<0,05). Na classe 6, a abundância pracuubeiras foi correlacionada negativamente 

com o valor mínimo da acidez potencial (ρ= -0,72; p<0,05). A altura máxima das 

pracuubeiras em cada transecto apresentou correlação positiva com o pH máximo (ρ= 0,77; 

p<0,05) e  com o pH médio do solo (ρ= 0,65; p<0,05) (Figura 9-B). 

A matéria orgânica apresentou correlação positiva com a densidade geral (ρ= 0,59; 

p<0,05) e com a abundância de árvores de pracuúba nas classes 1 (ρ= 0,58; p<0,05) e 2 (ρ= 

0,73; p<0,05).  Já para a classe 7, que abrange indivíduos de maior diâmetro, a correlação foi 

negativa (ρ= -0,80; p<0,05). O teor de fósforo foi correlacionado negativamente com a 

densidade de pracuubeiras (ρ= -0,60; p<0,05), DAP máximo e médio (ρ= -0,64; p<0,05) e 

com a abundância de indivíduos na classe 2 (ρ= -0,62; p<0,05). A área basal das pracuubeiras 

também foi relacionada negativamente com os teores de fósforo mínimo (ρ= -0,61; p<0,05), 

médio (ρ= -0,82; p<0,05) e máximo (ρ= -0,78; p<0,05) (Figura 9-C). 

Quanto a textura do solo, a altura máxima das árvores foi correlacionada com o teor 

mínimo (ρ= 0,77; p<0,05) e médio (ρ= 0,60; p<0,05) de areia fina, e a altura média com o teor 

médio de areia grossa (ρ= 0,58; p<0,05). A abundância de indivíduos nas classes 1 (ρ= 0,61; 

p<0,05) e 2 (ρ= 0,70; p<0,05), a densidade de pracuubeiras (ρ= 0,66; p<0,05) e a área basal 

(ρ= 0,68; p<0,05), foram correlacionados positivamente com o teor mínimo de argila (Figura 

9-D). 
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Figura 9 - Correlação da densidade de pracuubeiras e abundância de indivíduos na classe de diâmetro 2 com o 

teor de alumínio mínimo (A); da altura máxima com os teores de pH médio e máximo (B); da área basal com os 

teores de fósforo máximo e médio (C); da área basal e densidade de indivíduos com o teor mínimo de argila (D) 
em solos sob floresta de várzea do estuário amazônico, no sudeste do Amapá. 

 
 

  

Fonte: Emanuelle Pinto 

 

Em relação à variação na densidade de pracuubeiras entre os transectos, percebe-se 

que, em todas as regiões, há maior número de árvores de pracuúba nos primeiros transectos 

T1 e T2 (Figura 10), que estão localizados em áreas mais próximas ao canal norte do rio 

Amazonas. 

 

 

 

 

 

A B 

C D 
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Figura 10 - Densidade de Mora paraensis (Ducke) Ducke em floresta de várzea do estuário amazônico, no 

sudeste do Amapá, considerando a variação existente entre os transectos (T1 a T4) em cada região de estudo.  

 
Fonte: Emanuelle Pinto 

 

Na região de Mazagão, o T2 apresentou maior densidade e diferiu estatisticamente do 

T3 (H=12,77; GLR=77; p<0,01). No T4 da região de Maracá, foi inventariada a menor 

densidade de árvores de pracuúba, diferenciando-o dos demais transectos (H=26,94; GLR=77; 

p<0,01). Em Ajuruxi, o T3 teve o menor número de pracuubeiras, diferindo estatisticamente 

dos T1 e do T2 (H=22,17; GLR=77; p<0,01). 

Como houve associações dos atributos do solo com as variáveis florestais na escala de 

transecto, procurou-se verificar se essas associações também se mantinham em nível de 

parcela, incorporando as variações existentes dentro dos transectos e das regiões em uma 

análise geral. A maioria das associações observadas em escala de transecto (n=12) entre os 

atributos do solo e as variáveis respostas da estrutura das populações de pracuubeiras, 

continuou significativa na análise geral (n=240) das parcelas (Tabela6). 
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Tabela 6 - Matriz de correlações (n=240) entre os atributos do solo e as variáveis respostas das populações de 

pracuubeiras. Valores em negrito são significativos em nível de probabilidade de 5%. 

Propriedades do solo D.prac. G DAPmax DAPmed Hmax Hmed 

pH 0,068 0,001 0,017 0,028 0,062 0,024 

Matéria orgânica (g kg) 0,152 0,020 0,030 -0,040 0,022 -0,015 

P (mg dm
-3

) -0,097 -0,182 -0,170 -0,166 -0,138 -0,149 

K (cmolc dm
-3

) 0,119 0,021 -0,001 -0,009 0,031 -0,052 

Ca + Mg (cmolc dm
-3

) 0,271 0,063 0,053 0,026 0,053 -0,046 

Ca (cmolc dm
-3

) 0,207 0,015 0,005 -0,012 0,016 -0,082 

Mg(cmolc dm
-3

) 0,124 0,128 0,135 0,121 0,097 0,086 

Al (cmolc dm
-3

) -0,167 -0,006 -0,002 0,029 -0,040 0,062 

H + Al  (cmolc dm
-3

) -0,156 0,104 0,108 0,148 0,063 0,125 

SB (cmolc dm
-3

) 0,273 0,062 0,053 0,027 0,053 -0,046 

CTC pH7 (cmolc dm
-3

) 0,220 0,115 0,107 0,099 0,077 -0,004 

Saturação de bases (%) 0,253 -0,016 -0,026 -0,070 -0,012 -0,114 

Saturação do alumínio (%) -0,176 -0,001 0,000 0,020 -0,041 0,043 

Argila (g kg
-1

) 0,266 0,085 0,028 0,029 -0,030 -0,116 

Areia grossa (g kg
-1

) -0,047 0,112 0,112 0,103 0,156 0,190 

Areia fina (g kg
-1

) -0,065 0,032 0,073 0,084 0,085 0,098 

Areia total (g kg
-1

) -0,099 0,076 0,093 0,095 0,134 0,171 

Silte (g kg
-1

) -0,152 -0,125 -0,112 -0,112 -0,111 -0,062 

Porosidade (%) -0,083 0,011 -0,007 -0,023 0,072 0,076 

Umidade (%) 0,007 -0,102 -0,103 -0,139 -0,030 -0,031 

DA (g cm
-3

) 0,082 -0,019 -0,003 0,023 -0,070 -0,069 

DP (g cm
-3

) -0,009 -0,015 0,009 0,040 0,016 0,049 

MO: matéria orgânica, P: fósforo, K: potássio, Ca: cálcio, Mg: magnésio, Al: alumínio, H+Al: 

hidrogênio+alumínio, SB: soma de base, CTC: capacidade de troca de cátion,DA: densidade aparente, DP: 

densidade de partícula.D.prac.: dnsidade de pracuúba, G: área basal, DAPmax: diâmetro a altura do peito 

máximo, DAPmed: diâmetro a altura do peito médio, Hmax: altura máxima, Hmed: altura média. 

 

As relações entre a densidade de pracuúba e os teores de alumínio e acidez potencial 

(negativas) e com a argila do solo (positivas) permanecem. Também continuam significativas 

as associações negativas do teor de fósforo com a área basal, altura e diâmetro das 

pracuubeiras. Algumas correlações significativas em nível de transecto, como a associação 

positiva do pH com área basal e altura, deixam de ser significativas. 
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3.3 Interações das pracuubeiras com a hidrologia 

 

Analisando o conjunto de dados da hidrologia nas áreas de estudo, verifica-se que a 

região de Mazagão apresentou 27 parcelas com canal de maré em seu interior e 32 igarapés 

cortando os 4 transectos. No Maracá, também foram 27 parcelas com canal e 22 igarapés, 

enquanto que no Ajuruxi, região que apresentou maior densidade de pracuubeiras, foram 35 

parcelas com canal e 17 igarapés nos transectos. 

Assim como no caso dos atributos do solo, as correlações das variáveis da rede de 

drenagem com as pracuubeiras foram mais significativas em nível de transecto (n=12), que 

considera o gradiente de distância dos transectos ao Amazonas, independentemente da região. 

A distância do rio Amazonas foi correlacionada positivamente com a altura média das 

pracuubeiras (ρ= 0,59; p<0,06), com o número de classes diamétricas (ρ= -0,59; p<0,05) e 

com a abundância nas classes de diâmetro 1 (ρ= -0,58; p<0,05). Verificou-se também a 

correlação positiva da densidade total de pracuubeiras (ρ= 0,61; p<0,05) e da abundância de 

indivíduos nas classes de diâmetro 1 (ρ= 0,61; p<0,05), e 2 (ρ= 0,67; p<0,05) com o total de 

parcelas com canal de maré nos transectos. A largura do igarapé principal de cada transecto 

foi correlacionada com a abundância na classe 7 (ρ= 0,61; p<0,05), a quantidade de igarapés 

grandes com a abundância na classe 4 (ρ= 0,77; p<0,05) e de igarapés médios com a 

abundância na classe 5 (ρ= 0,67; p<0,05). 

Em nível de parcela, a presença e ausência de canal de maré não foi significativa para 

nenhum atributo florestal (Z= -0,92; p=0,36). A distância linear até a borda do rio Amazonas 

foi correlacionada negativamente com a densidade total de pracuubeiras, confirmando a 

análise realizada considerando os transectos como variável categórica. As correlações foram: 

global, n=240 (ρ= -0,32; p<0,05), Mazagão, n=80 (ρ= -0,25; p<0,05), Maracá, n=80 (ρ= -

0,48; p<0,05) e Ajuruxi, n=80 (ρ= -0,35; p<0,05), indicando que nas várzeas mais distantes 

do rio Amazonas, a densidade é menor. Por outro lado, a distância da parcela ao tributário 

principal, afluente direto do canal norte do Amazonas, foi correlacionada positivamente com a 

densidade (ρ= 0,16; p<0,05). 
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4 DISCUSSÃO  

 

4.1 Densidade e estrutura diamétrica das pracuubeiras nas regiões 

 

Os valores de densidade apresentados neste estudo são extremamente elevados, 

mostrando a abundância com que as árvores de pracuúba ocorrem em todas as regiões 

estudadas. Em inventários realizados em regiões de várzea do estuário do Amazonas, a 

pracuúba é a árvore mais abundante, (QUEIROZ, 2008; CARIM et al., 2008; APARÍCIO, 

2011), demonstrando elevada capacidade de adaptação a ambientes inundados. Souza (2011), 

ao analisar o lenho de M. paraensis na mesma região de estudo, concluiu que a espécie 

apresenta adaptações na sua estrutura anatômica em função de diferentes situações de 

drenagem do solo. 

O padrão geral da distribuição diamétrica apresentado pela espécie nas áreas de 

estudo, com densidades muito mais elevadas nas primeiras classes, de menores diâmetros, 

indica seu alto poder regenerativo. Isso pode ser explicado pela alta percentagem germinativa 

das sementes, que é de 73%, e pela elevada densidade de plântulas, que é de 2 indivíduos m
-
² 

(MIRANDA, 2009). O ajuste da relação da densidade com o diâmetro ao modelo exponencial 

negativo indica que o sistema é auto-regenerante, havendo um balanço entre mortalidade e 

recrutamento (FERREIRA et al., 2007). Queiroz (2004) também observou elevado número de 

classes e distribuição tendendo ao “J” reverso para a espécie em floresta de várzea do estuário 

amazônico. 

A maior densidade de pracuubeiras foi encontrada na região do Ajuruxi. Considerando 

as diferenças na escala de região, a maior abundância no Ajuruxi pode ser mais associada à 

rede de drenagem do que ao solo, como discutido no próximo item. Além dos fatores 

abióticos, outro fator que pode influenciar nisso é a questão antrópica. A região do Ajuruxi já 

faz parte de uma Unidade de Conservação, onde a exploração madeireira é menos frequente. 

Outro indício dessa menor frequência de exploração de madeira na região do Ajuruxi é que, 

ao contrário das outras duas regiões estudadas, nas margens desse rio não existem serrarias 

instaladas.A média da área basal de pracuubeiras inventariadas nas 3 regiões foi igual a 10,2 

m² ha
-1

. Esse valor é mais elevado do que os valores apresentados por Queiroz (2004), que 

também estudou a floresta de várzea do estuário e encontrou o valor de 5,64 m² ha
-1

, nas 

regiões próximas às desse estudo. Na região do Maracá foi encontrada menor área basal, 7,5 

m² ha
-1

, principalmente pela drástica redução da densidade no transecto mais distante do rio 

Amazonas (Figura 10). 
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4.2 Interações das pracuubeiras com os fatores abióticos, considerando as diferentes 

escalas de análise 

 

As variações existentes no solo entre as regiões não puderam ser associadas às 

variações na estrutura populacional das pracuubeiras, quando considerada a escala de região. 

A região do Ajuruxi, que apresentou maior densidade e diâmetro máximo das árvores de 

pracuúba, não mostrou nenhuma variação exclusiva em seu solo, que pudesse justificar uma 

melhor adaptação das pracuubeiras. Praticamente, todos os atributos do solo do Ajuruxi 

apresentaram semelhanças, com pelo menos uma das outras duas regiões (n=80). De maneira 

geral, os solos das várzeas do estuário amazônico são considerados férteis, pela entrada e 

saída de sedimentos nas florestas, com a inundação pelas marés. Os principais minerais 

presentes no sedimento que dão origem aos solos das áreas em estudo são: quartzo, goetita, 

ilita, caulinita, esmectita e anatasio, conforme pode ser observado no capítulo 1 dessa 

dissertação. Silva (2012) também constatou a presença destes minerais e ressaltou que a 

esmectita e a ilita têm capacidade de reter cátions, indicando que a fertilidade desses solos é 

devida, principalmente, ao material inorgânico do sedimento. 

Nessa escala regional mais ampliada de análise, a maior densidade de pracuubeiras 

pode ser mais associada à rede de drenagem do que ao solo. A região do Ajuruxi, onde existe 

maior abundância de árvores de pracuúba, também é a região que apresenta mais parcelas 

com canais de maré e menos igarapés cortando os transectos. Na maior parte da floresta de 

várzea não existem nascentes de água, sendo que os canais, assim como a maioria dos 

igarapés dentro da floresta, são formados pela entrada e saída da água das marés, que vão 

escavando suavemente as áreas um pouco mais rebaixadas. Assim, a maior presença de 

pequenos canais em formação e menor quantidade de igarapés, pode indicar que a região do 

Ajuruxi possui um relevo menos movimentado e mais plano, com maiores dificuldades para o 

escoamento da água. Portanto, é uma região cuja floresta estaria sujeita a maior tempo de 

alagamento. 

Em nível de transecto, a maior densidade de pracuubeiras também ocorreu naqueles 

com maior número de canais de maré, assim como a maior abundância nas duas primeiras 

classes diamétricas, que agrupam os menores indivíduos. Isso evidencia que o maior 

alagamento pode ser um fator relevante para o estabelecimento e a maior presença de árvores 

de pracuúba nas várzeas, principalmente, de indivíduos jovens. Isso também foi constatado 

por Barddal et al. (2004), para a espécie Sebastiania commersoniana,  que apresentou maior 

número de indivíduos de diâmetros pequenos nos locais de maior saturação hídrica. Os 
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mesmos autores ressaltam que as diferenças na estrutura da floresta estão relacionadas ao 

regime de hidromorfia e ao microrelevo, em associação às características que impõem ao solo, 

corroborando com o que foi observado neste trabalho. O teor de argila foi correlacionado com 

a presença dos canais de maré (p=0,62; p<0,05), sendo que o teor mínimo de argila também 

foi associado com a densidade geral e abundância nas primeiras classes, de indivíduos jovens. 

Londe et al. (2013) também encontraram uma relação positiva da abundância de indivíduos 

com argila em áreas de mangue e Guilherme et al. (2012), observaram tal correlação em 

diferentes tipos de solo na mata Atlântica.  

A presença dos canais de marés, associada a maior quantidade de argila nessas áreas 

mais rebaixadas, podem ser importantes para a fixação das sementes de pracuúba, pois 

quando a maré está baixando, essas áreas são as últimas a drenarem a água, sendo que pode 

haver uma concentração dessas sementes que boiam nessas áreas. Além disso, em solos onde 

predominam teores muito elevados e homogêneos de silte (média de 68%, CV= 9,52%), 

pequenas variações nos teores de argila podem favorecer o aumento da soma de bases e da 

CTC desses solos, conforme mostram as relações positivas com esses fatores: argila mínima x 

Soma de Bases média (ρ= 0,59; p<0,05), Argila mínima x CTC mínima (ρ= 0,66; p<0,05). 

Isso pode ser importante para reter os nutrientes no sistema e garantir a maior disponibilidade 

para as pracuubeiras, principalmente, na fase inicial de desenvolvimento, quando seu sistema 

radicular é mais restrito. 

Por outro lado, a altura das pracuubeiras foi relacionada positivamente aos teores de 

areia, demonstrando que a textura mais grosseira do solo e, consequentemente, a menor 

dificuldade de drenagem, podem ser importantes para que as pracuubeiras possam continuar 

crescendo e atingir o dossel. As árvores superiores do dossel compõe a maioria dos índices de 

sítio que representam a qualidade de solo de determinada área. Ao contrário do crescimento 

em diâmetro, o crescimento em altura é limitado no tempo. Assim, o potencial de um solo em 

fornecer condições para o desenvolvimento das árvores pode ser mais claramente expresso, 

em função da altura máxima que o dossel atinge durante o estabelecimento de uma floresta 

em determinada área, do que o crescimento em diâmetro, que é contínuo no tempo. A maior 

densidade geral e abundância de árvores jovens de pracuúba ocorreram nos transectos onde 

não existe Al trocável disponível no complexo sortivo do solo ou onde os valores mínimos de 

Al estão próximos de zero. Isso indica que pode existir um valor mínimo de Al a partir do 

qual começa a ocorrer toxidez e efeitos negativos sobre a quantidade de pracuúbeiras na área. 

Para Carvalho (2012), a associação da diminuição de área basal com aumento de H+Al e Al 

no solo, indica que estes atributos podem causar restrição no desenvolvimento das espécies. A 
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regeneração da vegetação espontânea também pode ser associada à elevação do pH e do Ca 

(Ferreira et al., 2007). Guilherme et al. (2012), também detectaram associações positivas da 

abundância de indivíduos de algumas espécies com a acidez do solo. No entanto, os autores 

ressaltam que a Euterpe edulis, correlacionou negativamente com pH, enfatizando a 

existência de nichos preferenciais para determinadas espécies. 

A Figura 9-C mostra o agrupamento dos 6 transectos com os menores valores de 

fósforo disponível e que apresentaram os maiores valores de área basal, acima de 11 m
2
 ha

-1
.
 

A menor quantidade de fósforo disponível onde há maior área basal de pracuubeiras pode 

estar relacionada com a absorção desse elemento pelas árvores, indicando que o fósforo é um 

elemento essencial para o desenvolvimento das pracuubeiras.  Leite e Hanki (1982) chegaram 

a mesma conclusão ao avaliar os solos com a presença de angelim (Pithecolobium 

racemosum). Aparício (2011), trabalhando na mesma região do estudo, também constatou que 

quanto maior a densidade e diâmetro das árvores, menor é a concentração de nutrientes do 

solo. Ao contrário de outros solos de várzea, neste trabalho os valores de P foram geralmente 

baixos, o que pode ser decorrente também da ausência de água no solo no período da coleta, 

realizada no final do período de menor pluviosidade. Para Silva (2012) e Cintra et al., (2013), 

a disponibilidade de fósforo está relacionada à saturação de água no solo.  

De maneira geral, as associações das pracuubeiras com o solo da várzea, em nível de 

transecto, foram maiores e mais significativas nos dois primeiros transectos de cada região, os 

mais próximos do rio Amazonas, como foi hipotetisado no início do trabalho. Como os 

transectos seguem um gradiente de distância do canal norte do rio Amazonas, houve 

influência tanto na densidade de pracuubeiras, como nos atributos do solo. Isso deve ser 

decorrente da menor acidez da água do Amazonas quando comparada a dos afluentes, como 

pôde ser constatado pelo monitoramento da qualidade da água durante os ciclos de enchente e 

vazante das áreas devido às marés oceânicas. No rio Maracá, foi constatado que o pH é maior 

durante a enchente, quando a água do Amazonas está entrando no rio Maracá, do que na 

vazante, quando ocorre o contrário (dados não publicados).  

No caso da rede de drenagem, a correlação positiva da largura do igarapé principal e 

da quantidade de igarapés grandes e médios de cada transecto com a abundância em classes 

de maior diâmetro, indica que áreas com melhor drenagem podem ser importantes para o 

estabelecimento de uma maior quantidade de pracuubeiras grossas. Isso pode estar 

relacionado à capacidade adaptativa da espécie, uma vez que este resultado é coerente com 

aquele discutido anteriormente, que mostra a maior abundância de indivíduos jovens em áreas 

de pior drenagem. Provavelmente, nas áreas mais alagadas, deve ocorrer também maior 
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mortalidade pela dificuldade de estabelecimento e fixação das árvores maiores, fazendo com 

que, apesar da maior abundância de jovens na área, isso não se reflita na maior densidade de 

adultos com maiores diâmetros. Além da drenagem em si, esse resultado também é coerente 

com as relações observadas com o solo, onde a textura mais fina (mais argila) pode ser 

importante para o estabelecimento de indivíduos jovens e que a textura mais arenosa pode ser 

importante para a existência de árvores mais altas. 

A associação dos canais de maré com a elevada densidade de pracuubeiras nas 

florestas de várzea, detectada em nível de região, também foi confirmada em nível de 

transecto e não foi detectada na escala de parcela (n=240), que independente do transecto ou 

região. De maneira geral, a maior densidade de árvores de pracuúba, principalmente das mais 

finas, ocorre nas áreas de pior drenagem, situadas nas áreas um pouco mais rebaixadas. Uma 

hipótese sobre essa questão é o efeito do transporte das sementes pela maré. Pode ser que a 

velocidade de subida e descida da maré gere forças de arraste diferentes, o que pode favorecer 

o transporte das sementes para as áreas mais rebaixadas.  

A maioria das correlações em escala de transecto continuam significativas na escala 

das parcelas. No entanto, os valores dos coeficientes de correlação são muito menores, pois a 

variabilidade existente entre as parcelas é muito elevada. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A significância das interações com o solo depende da escala, sendo que a escala de 

transecto, que representa um gradiente de distância do rio Amazonas,  é a mais adequada para 

observar as relações existentes.  

A estrutura populacional das pracuubeiras varia com os atributos de fertilidade, 

principalmente, Al trocável, P disponível e textura.  

As interações com a rede de drenagem foram menos dependentes da escala, sendo que, 

de maneira geral, áreas com pior drenagem podem ser mais associadas às pracuubeiras jovens 

e à densidade geral, e áreas com melhor drenagem com as pracuubeiras mais altas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo da química em solos alagados é muito incipiente, pouco se discutindo o solo 

da várzea como componente de um sistema florestal. Geralmente, os estudos nessa área estão 

mais voltados para identificação de deficiências nutricionais para práticas agrícolas, como a 

cultura do arroz. 

De forma geral, os solos hidromórficos das várzeas estudadas apresentaram elevada 

fertilidade. Contudo, foi possível verificar a deficiência de atributos como o fósforo e 

elevados valores de alumínio em algumas áreas, refutando o senso comum de que as várzeas 

são ambientes homogêneos e sempre férteis. 

A fertilidade do solo das florestas de várzea mais próximas ao rio Amazonas pode ser 

mais associada à mineralogia do que as ações do intemperismo da bacia de drenagem dos 

afluentes, em função da dinâmica de inundação e condução de sedimentos pela maré. Porém, 

um conhecimento mais detalhado das taxas com que os nutrientes são liberados dos argilo-

minerais constituintes do solo indicaria melhor a contribuição da mineralogia para a 

fertilidade desses solos. 

Os atributos químicos do solo também podem ser influenciados pela qualidade da 

água. Na vazante, a água que desce para o Amazonas é influenciada por toda a bacia do 

afluente e não mais do Amazonas, podendo apresentar diferentes características, implicando 

na qualidade do solo. 

Outro aspecto a ser considerado é a condição redox desses solos. A presença da água 

promove a expulsão do oxigênio e a redução das cargas dos elementos presentes no solo faz 

com que ocorram transformações químicas que influenciam a qualidade do mesmo. Para os 

nutrientes que sofrem reações de óxido redução, como o fósforo e a maioria dos 

micronutrientes, fatores como o tempo que o solo fica submerso ou a profundidade de solo 

aerado sem saturação por água, podem alterar completamente a disponibilidade dos nutrientes 

às plantas. Isso pode estar associado à dificuldade de escoamento ou a superficialidade do 

lençol freático, que são fatores importantes para ajudar a explicar as reações e a 

disponibilidade de nutrientes nos solos de várzea do estuário amazônico. 

 A partir disso, pode-se inferir que a fertilidade do solo sob floresta de várzea está 

associada à rede de drenagem dentro da floresta, conferindo a esse ambiente elevada 

variabilidade para alguns elementos como o alumínio. A presença de canais de maré em início 

de formação pode indicar uma maior dificuldade na drenagem do solo, consequentemente um 
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maior tempo de alagamento dentro da floresta do que em áreas com mais igarapés e canais 

maiores, que permitem o melhor escoamento superficial da água durante a vazante da maré. 

Isso pode causar efeitos na vegetação, pois as diferentes condições de alagamento 

parecem ser relevantes para a estrutura das pracuubeiras, sendo que os indivíduos de menor 

diâmetro estão mais presentes em ambientes mais alagados, enquanto que as árvores mais 

altas podem ser mais associadas às áreas melhor drenadas. As pracuubeiras são as árvores 

mais importantes da floresta de várzea, em qualquer escala de análise, sendo observado em 

todas as áreas de estudo o elevado valor de área basal e a alta densidade de indivíduos. Além 

da presença de canais de maré, a estrutura da pracuúba pode ser correlacionada com algumas 

características físicas e químicas do solo. Isso demonstra a importância de estudar populações 

ou grupos ecológicos e suas especificidades para garantir a realização do manejo mais 

adequado para cada espécie. 

Após essa análise mais exploratória ter mostrado que as pracuubeiras podem ser 

relacionadas a variações no solo, drenagem e com a distância do rio Amazonas, é importante 

que seja realizado um estudo em áreas maiores, em escala operacional de um plano de 

manejo, para verificar a distribuição espacial da espécie na floresta de várzea como um todo, 

considerando uma grande área contínua. Assim, será possível definir se o planejamento das 

unidades de trabalho do manejo poderá ser realizado de maneira diferente para regiões com 

densidades e volumetria diferenciadas e se os atributos do solo, topografia e drenagem podem 

ser indicadores dessas áreas de maior volumetria comercial e potencial de manejo. 

No caso da floresta de várzea, onde o transporte da madeira é realizado via hídrica, 

pelos igarapés e rios, esse estudo em nível operacional e escala regional, da associação da 

volumetria comercial das principais espécies com a rede de drenagem pode permitir que o 

planejamento seja realizado utilizando os próprio igarapés e as variações espaciais como 

limitadores das unidades de trabalho, sem utilizar o planejamento quadrado, atualmente 

definido pelo ciclo de corte, pela legislação e pelas práticas vigentes. 

Analisar a correlação entre as variáveis, considerando as escalas de análise foi 

importante para mostrar as diferentes significâncias nas associações, indicando a 

heterogeneidade ambiental. Para determinados atributos, as associações só podem ser 

visualizadas para determinadas escalas e unidades amostrais, o que é fundamental para definir 

uma amostragem correta para os estudos. A partir dos resultados mostrados neste trabalho, 

entende-se que o padrão de amostragem utilizado para os estudos científicos e de 

monitoramento dos planos de manejo para as áreas de várzea devem levar em consideração as 
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especificidades de cada espécie, o gradiente de distância do rio Amazonas e a definição de 

unidades amostrais em transecções de pelo menos 0,5 ha ao longo desse gradiente. 

Para a espécie Mora paraensis (Ducke) Ducke, estudos sobre as interações com a rede 

drenagem devem focar mais nas diferenças entre regiões e, dentro das regiões, em transectos 

que criem um gradiente de distância do Amazonas. Nos transectos também foi possível 

observar as associações mais fortes das pracuubeiras com o solo, principalmente, com fatores 

como a textura e a acidez. 
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