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Introdução

Os nutrientes são indispensáveis para o crescimento 
e desenvolvimento vegetal. Numa agricultura cada vez 
mais tecnificada e competitiva, o agricultor tem de 
estar muito atento para a capacidade do solo em suprir 
os nutrientes de plantas, ou seja, para a fertilidade do 
solo a ser cultivado, Costa[1].

A realização da análise de solos é indispensável para 
que o produtor tenha conhecimento da riqueza ou 
pobreza das suas terras e, como tal, é fundamental para 
que elas sejam bem manejadas, Veloso et al. [2]. 

Apesar de ser praticada há mais de um século, ainda 
se observa que não existe uma conscientização da 
maioria dos produtores quanto à importância da análise 
química do solo como ferramenta indispensável para 
orientar práticas de correção e a adubação, quando da 
implantação e/ou manutenção de qualquer cultivo, 
Magalhães [3]. 

A substituição de florestas tropicais por pastagens 
constitui, na maioria dos casos, uma prática 
extremamente destrutiva com conseqüências 
desastrosas para a fertilidade do solo poucos anos 
depois, Costa et al [4].

O objetivo deste trabalho foi avaliar a 
disponibilidade de nutrientes em solos com diferentes 
históricos de manejo, determinar os elementos 
limitantes e propor a correção da fertilidade do solo.

Material e métodos

As amostras de solo foram coletadas no período de 
janeiro/2009 na Fazenda Riacho do Papagaio, 
localizada no município de São João, Pernambuco.

A demarcação das subáreas foi feitas no campo, de 
modo que das 5 subáreas, foram coletadas 3 amostras 
compostas, sendo cada amostra composta, contida por 
10 sub-amostras em caminhamento zigue-zague, a 
profundidades de 0-2,5 e 2,5-5,0 cm.

Uma destas subáreas foi coletada na floresta e 
considerada como sendo de referência, e as amostras 

restantes com histórico de desmatamento de 3, 8, 20 e 30 
anos respectivamente. Tendo como cobertura atual 
pastagem Brachiaria decumbens.

As análises foram obtidas através do método 
EMBRAPA [5]. Para análise estatística considerou-se o 
delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 
5 x 2 (cinco áreas e duas profundidades) com cinco 
repetições.

Os dados referentes às análises química dos solos 
foram submetidos à análise de variância (ANOVA) a um 
intervalo de confiança de 5% de probabilidade, e 
submetidos à análise de regressão por meio do programa 
estatístico SAS, Versão 2.0. 

Resultados e Discussão

Os resultados das análises mostraram diferença 
significativa (P< 0,05) em área e profundidade para pH, K 
e CO, e apenas em área, para as análises de Ca, Mg, P e Al, 
sendo o Na o único a não apresentar diferença significativa 
entre os fatores área e Profundidade.

Segundo COSTA [6], os teores de potássio não 
foram afetados (P> 0,05), enquanto que os de fósforo, 
cálcio, magnésio e carbono orgânico foram reduzidos (P< 
0,05), em função do tempo de utilização das pastagens.

Para as médias de pH a diferentes áreas de estudo
mostraram um solo ácido, (Tab. 1). Para os valores de 
potássio encontrados (Tab. 1), encontra-se em níveis 
satisfatórios para as áreas avaliadas (mata e pasto), porém 
quanto à profundidade às áreas 2, 4 e 5 apresentaram 
diferença ao nível de significância avaliada. Os valores de 
Carbono Orgânico encontrado (Tab. 1) mostraram que as 
áreas 1 e 3 não diferiram estatisticamente, porém em 
relação às demais houve diferença significativa. Para 
Longo [7], a comparação entre vegetação natural e 
pastagem revelou diferenças significativas, sendo 
observada uma queda gradual nos teores de C- orgânico ao 
se passar da primeira para a segunda situação, segundo o 
mesmo autor, verificou-se que de maneira geral, o teor de 
carbono orgânico foi maior no horizonte superficial.
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Para os valores de cálcio obtidos (Tab. 2), as áreas 
1, 2 e 3 não houve diferença significativa. No caso de 
Mg (Tab. 6), apenas a área 2 que apresentou maior 
valor, diferiu das demais áreas.

De acordo com Silva [8], os teores de Ca e Mg 
foram maiores na mata e menores em pastagem, sendo 
os teores de Ca encontrados em maior parte na 
superfície e no caso do magnésio não foi encontrada 
diferença (P > 0,05) entre profundidades analisadas.

O teor de alumínio se concentrou em maior valor na 
área de mata (Tab. 2). Diferentes resultados foram 
obtidos por Costa, [6], que observou que em função do 
tempo de utilização das pastagens, os teores de Al se 
elevaram.

As médias obtidas para teor de fósforo (Tab. 
2) mostrou diferença estatística entre ás áreas, sendo a 
área 5 a única a apresentar níveis satisfatórios quanto à 
necessidade de tal elemento. A área de mata e demais 
históricos na pastagem apresentaram níveis baixos. 
Resultados diferentes foram obtidos por Longo [7], que 
obteve teores de fósforo de baixo a médio, tanto sob 
vegetação natural, quanto sob pastagem, não havendo 
diferenças significativas entre os diferentes manejos.
Nas pastagens, o P disponível na camada superficial do 
solo, normalmente, cai drasticamente com o tempo, 
após o estabelecimento desta, dada a interrupção 
brusca do processo de ciclagem de nutrientes pela 
derruba da vegetação natural Silva et al. [8].

Como podemos observar na tabela 2, os 
resultados obtidos para Na as diferentes áreas e 
profundidades, foi a única a não apresentar diferença 
significativa entre as médias entre áreas e 
profundidade.

Conclusão

Pode-se concluir que a fertilidade do solo para as 
diferentes áreas de São João está sendo afetada pela 
forma de uso e manejo do solo. 
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Tabela 1. Diferença em área e profundidade para ph, k e CO.
pH K CO

ÁREA
P1 P2 P1 P2 P1 P2

A1 5,29 Ca 5,05 Db 0,30 Ca 0,26 BCa 8,40 Bb 13,24 Aa

A2 5,80 Ba 5,21 Ca 0,50 Ba 0,30 Bb 10,15 Aa 9,66 BCb

A3 5,71 Ba 5,53 Ca 0,36 Ca 0,21 Cb 10,99 Aa 10,21 Ba

A4 6,09 Aa 6,28 Aa 0,20 Da 0,21 Ca 7,43 Ba 6,28 Da

A5 5,98 ABa 5,99 Ba 0,61 Aa 0,47 Ab 10,27 Aa 8,61 Cb

PR > 0, 0306 > 0, 0044 > 0, 0001

CV (%) 3,18 3,18 20,21 20,21 11,01 11,01

- Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si (P> 0,05) pelo teste de tukey.
-Letras iguais Maiúsculas e Minúsculas não diferem estatisticamente entre áreas e profundidade respectivamente.
* Área 1(Mata), Área 2 (desmatamento há 3 anos), Área 3 (desmatamento há 8 anos), Área 4 (desmatamento há 20 anos) e Área 5 (desmatamento há 
30 anos).

Tabela 2. Diferença em área para Ca, Mg, Al, P e Na.
MÉDIAS

ÁREA
Ca Mg Al P Na

A1 1,24 A 0,60 B 0,22 A 4,13 BC 0,46 A

A2 1,28 A 0,89 A 0,12 C 3,89 C 0,45 A

A3 1,31 A 0,64 B 0,14 B 5,87 B 0,42 A

A4 0,90 C 0,69 B 0,07 B 3,55 D 0,42 A

A5 1,02 B 0,65 B 0,14 B 37,49 A 0,45 A

PR < 0,0001 < 0,0437 < 0,0001 < 0,0001 < 0,9358

CV (%) 16,50 34,47 30,19 19,56 24,51

- Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si (P> 0,05) pelo teste de tukey.
-Letras iguais Maiúsculas e Minúsculas não diferem estatisticamente entre áreas e profundidade respectivamente.
* Área 1(Mata), Área 2 (desmatamento há 3 anos), Área 3 (desmatamento há 8 anos), Área 4 (desmatamento há 20 anos) e Área 5 (desmatamento há 
30 anos).


