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Resumo:
A remoção da floresta altera a quantidade de matéria orgânica
do solo, exercendo influência na estocagem de carbono e na
liberação e imobilização de nutrientes. O objetivo do presente
estudo foi avaliar a dinâmica de nutrientes em solos sob floresta
primária e em áreas com diferentes idades de reflorestamento
na Provincia Petrolífera de Urucu, Coari - AM. Foram selecio-
nadas áreas com reflorestamento menor que quatro anos, entre
quatro e oito anos, entre oito e doze anos, maior que doze anos
e áreas de floresta primária. Foram coletadas amostras na pro-
fundidade de 0-10 cm em triplicata. Foram realizadas análises
de pH (H20), P e K disponíveis, Ca, Mg e AI trocáveis e carbono
orgânico. Foi realizada análise de correlação entre os valores de
pH e o conteúdo de matéria orgânica e regressões lineares entre
os nutrientes avaliados e as idades de reflorestamento. O solo
das áreas reflorestadas e da floresta apresenta baixos teores de
nutrientes. Os teores de Mg e AI trocáveis e de carbono orgânico
apresentaram correlação significativa com a idade de reflores-
tamento. A partir do quarto ano de reflorestamento ocorre uma
recuperação parcial do conteúdo de carbono no solo.


