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Introdução

O fósforo é um dos nutrientes que mais limitam a 
produtividade das culturas. Nos solos de regiões 
tropicais e subtropicais, os teores totais de fósforo são 
relativamente altos, porém a fração biodisponível está 
abaixo das exigências mínimas das culturas comerciais. 

Este elemento pode estar no solo tanto na forma 
inorgânica quanto na orgânica e pode ser dividido em 
três frações, em relação à velocidade de reposição do 
fósforo na solução do solo: na forma lábil, 
moderadamente lábil e esporadicamente lábil [1].

Solos de regiões áridas e semi-áridas podem 
apresentar problemas de acúmulo de sais em níveis 
prejudiciais ao desenvolvimento das plantas e ao 
comportamento físico dos mesmos, no que diz respeito 
à permeabilidade ao ar e à água. Estes problemas 
podem advir de elevadas concentrações de sais 
solúveis, que elevam o potencial osmótico da solução 
do solo, dificultando a absorção de água pelas plantas; 
de níveis tóxicos de alguns elementos, principalmente 
o sódio, o cloro e o boro; ou da predominância do 
elemento sódio no complexo de troca do solo, 
promovendo a dispersão dos colóides e sua 
movimentação no perfil com conseqüente obstrução de 
poros [2].

Os métodos para a determinação de fósforo em solos 
têm sido de suma importância quando se deseja avaliar 
a fertilidade destes, o que não poderia ser diferente em 
solos afetados por sais. Apesar das peculiaridades 
destes solos não serem as mesmas dos de clima úmido 
e subúmido, com elevado grau de intemperismo e 
grande fixação do ânion fosfato na matriz do solo, 
outros fatores contribuem para a baixa disponibilidade 
de fósforo para as plantas. Dentre estes, o pH e as altas 
concentrações de cálcio assumem destaque, causando, 
muitas vezes, deficiências deste elemento nas plantas, 
mesmo estando presente no solo, mas em forma não 
disponível [2].

Os métodos de extração variam conforme as 
características dos solos em questão, destacando-se três 
tipos de extratores: os ácidos fortes diluídos, 
desenvolvidos para solos ácidos (Mehlich); os 
alcalinos, desenvolvidos para solos de reação alcalina

ou calcários (Olsen) e os de efeito complexante, 
desenvolvidos para solos de reação neutra a ácida, 
principalmente aqueles fertilizados com fosfatos 
naturais (Bray). Em conjunto, esses extratores 
apresentam características peculiares que lhes dão 
vantagens e desvantagens relativas [2].

O objetivo deste trabalho foi analisar o desempenho 
dos extratores de fósforo disponível em amostras de 
solos de áreas não degradadas, semi-degradadas e 
degradadas dos municípios de Floresta e Jataúba, no 
semi-árido pernambucano.

Material e métodos

Nos locais estudados, foram selecionadas áreas com 
diferentes estádios de degradação, inicialmente 
definidas com base em interpretação preliminar de 
imagens de satélite (LANDSAT-TM) e, 
posteriormente, na observação em campo do grau de 
degradação do solo (ocorrência de erosão, taxa de 
recobrimento, encrostamento etc.) e da vegetação 
(permeabilidade, altura, ocorrência de espécies 
indicadoras etc.) [3].

Foram coletadas amostras de solos de Jataúba 
(Planossolo) e de Floresta (Luvissolo) nos horizontes A 
e B, sendo quatro em área cercada, raramente 
pastejada, caracterizada por vegetação de caatinga 
arbustiva densa (ambiente não degradado); quatro em 
área com vegetação mais aberta, apresentando erosão 
hídrica moderada (ambiente semi- degradado), e quatro 
em área caracterizada por vegetação de caatinga aberta,
esparsa, com alta intensidade de pastoreio e ocorrência
de severa erosão hídrica (ambiente degradado). As 
amostras foram secas ao ar, destorroadas, e passadas 
em peneira de malha de 2 mm para a obtenção de terra 
fina seca ao ar (TFSA). 

Os planossolos de Jataúba apresentam reação 
fracamente ácida a neutra no horizonte superficial e 
moderada a fortemente alcalina no horizonte 
subsuperficial, com elevados teores de sódio trocável  
neste horizonte. Já os Luvissolos de Floresta 
apresentam reação moderadamente alcalina no 
horizonte superficial e fortemente alcalina no horizonte 
subsuperficial [3].



Para determinação do fósforo disponível foram 
utilizados os extratores: Bray-1[4]; Olsen [5]; Melich-1
[6]; Melich-3 [7]; e Solução Sulfúrica [8]. Foram 
pesados 5,0g de solo e adicionados os respectivos 
extratores, aguardando-se um período de 24h em 
contato com a solução para que pudesse promover a 
extração do fósforo do solo, aguardando-se a 
decantação para posterior análise do sobrenadante por 
método colorimétrico.

Resultados e Discussão

Os teores de fósforo disponível no horizonte A dos 
Planossolos das áreas semi-degradadas, em Jataúba, 
foram significativamente mais elevados (p<0,01) do 
que nos demais ambientes (Tabela 1), para todos os 
extratores utilizados. 

Já no horizonte B desses solos, teores mais elevados 
de P nos ambientes semi-degradados foram obtidos 
apenas com os extratores ácidos Melich 1 e Solução 
sulfúrica.

Em Floresta, nos ambientes com diferentes níveis de 
degradação, os teores de P obtidos foram semelhantes, 
não apresentando diferença estatística significativa, 
tanto para os horizontes superficiais como para os 
subsuperficiais (Tabela 2). 

Com relação ao desempenho dos diferentes 
extratores, estes apresentaram semelhante poder de 
extração nas áreas não-degradadas e degradadas de 
Jataúba, para o horizonte A (Tabela 1). No ambiente 
semi-degradado, o extrator Melich 1 apresentou maior 
potencial de extração de P, seguido do Melich 3 e da 
Solução sulfúrica, provavelmente por serem 
constituídos de ácidos fortes diluídos. 

Para o horizonte B dos Planossolos de Jataúba, o 
comportamento dos extratores foi semelhante entre si 
(Tabela 1), extraindo menores quantidades de P 
disponível em relação ao horizonte superficial, 

provavelmente em função dos teores mais elevados de 
argila e Ca trocável em profundidade [3].

Este comportamento também foi observado para os 
Luvissolos de Floresta, com relação ao desempenho 
dos diferentes extratores e aos maiores teores extraídos 
no horizonte superficial (Tabela 2).

Apesar das soluções mais ácidas terem apresentado 
maior potencial de extração de P para o Planossolo de 
Jataúba, isso não significa que estes métodos devam 
ser indicados para avaliação da disponibilidade deste 
elemento. O uso dos extratores para a região deve ser 
indicado em função de correlações entre os teores 
extraídos do solo e da planta (extrator natural).  
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Tabela 1. Teores de fósforo disponível (mg/dm³) obtidos com diferentes extratores para horizontes A e B de Planossolos 
sob níveis crescentes de degradação, em Jataúba – PE.

Extratores

Área Melich 1 Melich 3 Olsen Solução Sulfúrica Bray 1

Horizonte A

NDJ 0,930bA 1,064bA 0,414bA 0,703bA 0,928abA

SDJ 2,604aA 2,024aAB 1,374aB 1,951aAB 1,473aB

 DJ 0,686bA 0,641bA 0,502bA 0,409bA 0,641bA

Horizonte B (valores transformados sendo y = x + 0,027)

NDJ 0,016bA 0,230aA 0,384aA 0,275bA 0,162aA

SDJ 1,591aA 0,305aA 0,399aA 0,932aA 0,318aA

 DJ 0,566abA 0,211aA 0,311aA 0,369bA 0,226aA
Médias seguidas de mesma letra minúscula, na coluna, e de mesma letra maiúscula, na linha, não diferem estatisticamente ao nível 
de 1% de probabilidade.

Tabela 2. Teores de fósforo disponível (mg/dm³) obtidos com diferentes extratores para horizontes A e B de Luvissolos 
sob níveis crescentes de degradação, em Floresta – PE.

Extratores

Área Melich 1 Melich 3 Olsen Solução Sulfúrica Bray 1

Horizonte A (valores transformados sendo y = x + 0,001)

NDF 0,308 0,245 0,409 0,488 0,182

SDF 0,686 0,339 0,847 0,688 0,241

 DF 0,544 0,405 0,622 0,423 0,287

Horizonte B (valores transformados y = x + 0,039)

NDF 0,230 0,231 0,204 0,233 0,158

SDF 0,311 0,141 0,502 0,249 0,114

 DF 0,656 0,261 0,311 0,408 0,239
As médias não diferem estatisticamente entre si.


