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RESUMO 

 

  Na Amazônia, o sistema de cultivo predominante é o da agricultura de 

corte-queima, desenvolvido pelos pequenos agricultores que trabalham exclusivamente 

com mão-de-obra familiar e que são responsáveis pela maior parte da produção agrícola 

regional. Esse sistema, no entanto, deixa de ser sustentável quando desenvolvido em 

áreas como a do nordeste paraense, onde a densidade populacional é crescente e a dispo-

nibilidade de terra aos agricultores é pequena, sendo por isso, considerado como uma 

das causas do crescente desmatamento florestal e degradação dos solos. Além disso, 

outros fatores contribuem para o insucesso da agricultura de corte-queima, como por 

exemplo, a generalizada deficiência de fósforo (P), comum nos solos da região tropical e 

que possuem alta capacidade de retenção desse elemento. Esta pesquisa foi realizada na 

região nordeste paraense com o objetivo de avaliar as alterações na fertilidade do solo, 

no teor de P orgânico (Po) e na adsorção de fósforo em duas áreas submetidas a diferen-

tes tempos de pousio (quatro anos–  VS4a; e dez anos–VS10a) e a diferentes métodos de 
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preparo do solo. Os tratamentos, em número de cinco, consistiram de duas formas de 

preparo da terra (1- corte e queima da vegetação; e 2- Corte, trituração  e deposição da 

vegetação de pousio sobre o solo, como cobertura morta ou “mulching”) combinadas 

com aplicação ou não de fertilizante NPK. O quinto tratamento (testemunha) consistiu 

de uma área na qual se manteve a vegetação de pousio. Amostras de solo foram coleta-

das em quatro períodos: antes do preparo inicial da área (outubro de 1994); no início 

(janeiro de 1997) e no final do segundo ciclo de cultivo (julho de 1998); e próximo ao 

final do segundo período de pousio (julho de 2000). Para todos os métodos de preparo 

do solo houve manutenção ou aumentos no nível de fertilidade do solo, avaliada pela 

matéria orgânica, P-resina, pH em CaCl2, saturação por bases e por alumínio trocável, 

bem como redução da capacidade de adsorção de P. O método de preparo do solo que 

não utiliza a queima da vegetação (mulching) mostrou-se superior ao método tradicional 

de corte-queima, uma vez que não degradou a fertilidade do solo, reduziu a capacidade 

de adsorção de P e aumentou a quantidade de P orgânico total. A utilização do fertilizan-

te NPK contribuiu para manter o teor de P-resina e de P orgânico total do solo ao longo 

dos seis anos de estudo, independentemente da utilização ou não do fogo no preparo do 

solo. A sustentabilidade do sistema foi maior na área com tempo de pousio de 10 anos e 

com maior quantidade de biomassa vegetal do que na área com 4 anos de po usio. 
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SUMMARY 

 

In Amazonia, Brazil, the most important cultivation system is the slash 

and burn agriculture or shifting agriculture. This system was developed by small farmers 

that use exclusively family labor and are responsible for most of the agricultural 

production in the region. However, this system is unsustainable when developed in areas 

such as the northeast of the State of Pará, where population is growing and land 

availability to farmers is small; such facts have been considered to be among the causes 

of the increasing deforested areas and degraded soils. In addition, other factors 

contribute to the failure of the shifting agriculture, as the widespread phosphorus 

deficiency (P), common in the tropical soils with high capacity of phosphorus retention. 

This research was carried out in the northeast of the State of Pará, Brazil, to study 

alterations in the soil fertility, in the organic P (Po) content and in the phosphorus 

adsorption in two areas submitted to different fallow periods (four years - VS4a; ten 

years - VS10a) and different methods of soil preparation. Treatments, in a number of 

five, consisted of two methods of soil preparation (1- slash and burn of the vegetation; 



 x

and 2- slash, chop and deposition of the fallow vegetation on the ground to act as a 

mulch), combined with application or not of NPK fertilizer. The fifth treatment (control) 

consisted of an area in which the fallow vegetation was maintained. Soil samples were 

collected in four periods: before the  preparation of the area (October of 1994); at the 

beginning (January of 1997) and end of the second cultivation cycle (July of 1998); and 

almost at the end of the second fallow period (July of 2000). All soil preparation 

methods maintained or increased the soil fertility, evaluated by the content of organic 

matter and resin-P, pH in CaCl2, soil base saturation and exchangeable Al content, as 

well as decreased phosphorus adsorption in the soil. Clearing the soil without burning 

was superior to the traditional slash and burn method, since soil fertility was not 

affected, phosphorous adsorption decreased and the amount of organic P increased. The 

application of NPK fertilizer helped in maintaining the content of resin-P and total 

organic P in the soil during the study period of six years, whether or not fire was used in 

the soil clearing process. System sustainability was higher in the area submitted to a 

fallow period of 10 years and containing a larger amount of plant biomass than in the 

area where the fallow period was only 4 years. 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de atividades agrícolas em algumas áreas da região 

tropical, como a Amazônia, vem sendo prejudicado por vários fatores. Entre esses 

fatores, destacam-se a situação econômica do agricultor, o acesso a crédito agrícola, 

assistência técnica adequada, a elevada acidez dos solos, o sistema de manejo da terra e 

a generalizada deficiência de fósforo (P) nos solos.  

Para os dois primeiros fatores, as soluções passam por melhorias na 

formação educacional e técnica dos agricultores e pela participação e apoio 

governamental nas atividades agrícolas. A questão da acidez dos solos na Amazônia 

vem sendo tratada nos últimos anos de forma mais adequada e ampla, tanto por 

pesquisadores quanto pelos agricultores, embora ainda sejam necessários vários estudos 

para o melhor entendimento da questão. 

Há décadas que a deficiência de fósforo nos solos da região tropical vem 

sendo alvo de estudos. As pesquisas têm demonstrado que uma das principais causas 

dessa deficiência está relacionada aos processos de retenção de P (adsorção e 

precipitação) nos solos. Diante disso, os estudos têm procurado avaliar vários aspectos 

que podem estar inter-relacionados com esses processos, tais como: extração e 

disponibilidade do elemento e os efeitos das propriedades do solo, das formas de manejo 

e do tipo de cultivo.  

Na Amazônia, esses estudos ainda são incipientes e geralmente restritos à 

disponibilidade do fósforo em sistema de cultivo intensivo, o qual, embora importante, 

não é o mais utilizado na região. São poucas as pesquisas que buscam entender a 

dinâmica do P de maneira mais detalhada, como por exemplo realizando estudos de 

adsorção e de fracionamento do elemento no solo em função dos sistemas de manejo. 
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A retenção de P ocorre através de processos nos quais fosfatos solúveis, 

geralmente aplicados como fertilizantes, se tornam menos disponíveis às plantas devido 

às reações com partículas orgânicas e inorgânicas do solo. Em decorrência disso, e da 

predominância de solos intemperizados na região amazônica, grandes quantidades de 

fertilizantes fosfatados são requeridas para suprir as necessidades das plantas.  

Na Amazônia, o sistema de manejo do solo de grande importância ainda é 

o da agricultura de corte-queima, também chamado de itinerante. É a agricultura 

tradicional na região, desenvolvida em áreas pequenas (máximo de 1 ha) pelos pequenos 

agricultores, que trabalham exclusivamente com mão-de-obra familiar e que são 

responsáveis pela maior parte da produção agrícola regional. 

É um sistema baseado no preparo da área através do corte e da queima da 

vegetação primária ou secundária, após o que é feito o plantio de culturas como arroz, 

milho, caupi (Vigna unguiculata) e mandioca por um período de um a dois anos. Ao 

final do cultivo, a área é deixada em pousio por um pe ríodo, que em algumas 

microregiões da Amazônia, como a região nordeste paraense, tem se tornado cada vez 

menor (em média três anos de pousio) e mais dependente da disponibilidade de terra em 

cada propriedade. A sustentabilidade desse sistema é diretamente relacionada à 

regeneração da vegetação secundária (capoeira) e à recuperação da fertilidade do solo 

durante a fase de pousio. 

O sistema corte-queima pode ser sustentável quando há disponibilidade 

de terra, pois nesse caso o tempo de pousio torna-se mais longo e suficiente para o 

acúmulo de nutrientes durante a regeneração da vegetação. No entanto, em áreas como 

as do nordeste paraense, onde a densidade populacional é crescente e a disponibilidade 

de terra aos agricultores é menor, essa atividade deixa de ser sustentável, sendo 

considerada como uma das responsáveis pelo crescente desmatamento florestal e 

degradação dos solos. Por esse motivo, nos últimos anos algumas pesquisas vêm sendo 

realizadas com o objetivo de aumentar a sustentabilidade desse sistema ou de delinear 

alternativas de preparo de área sem utilização de fogo.  

Entre essas pesquisas, citam-se as que estão sendo desenvolvidas na 

região nordeste paraense, como por exemplo: i) corte da biomassa da capoeira para ser 
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utilizada como cobertura morta e como fonte de matéria orgânica (M.O.) para o sistema 

sem a utilização de fogo; ii) enriquecimento da capoeira com espécies leguminosas de 

rápido crescimento e que fixam nitrogênio durante o período de pousio; iii) utilização de 

fertilizantes de forma isolada ou conjugada com a M.O. 

Na avaliação desses sistemas, vários aspectos têm sido levados em 

consideração, tais como produção de biomassa proveniente da capoeira e das culturas 

agrícolas, alterações na composição química do solo, seleção de cultivares adaptadas, 

viabilidade econômica das alternativas, viabilidade do uso de fertilizantes inorgânicos e 

doses mais adequadas, adaptação de leguminosas no enriquecimento das capoeiras, etc. 

No entanto, nesses trabalhos, raramente tenta-se avaliar a dinâmica do fósforo durante a 

utilização desses sistemas alternativos de uso do solo, principalmente em experimentos 

de longa duração. 

Os aspectos observados anteriormente levam à necessidade de estudos de 

sistemas alternativos que visem a sustentabilidade da agricultur a desenvolvida com mão-

de-obra familiar por um longo período em uma mesma área e que procurem entender a 

dinâmica do fósforo dentro dos mesmos. Esses estudos auxiliariam no entendimento dos 

processos de retenção, formas e manejo de fósforo no solo. 

  A hipótese desta pesquisa é a de que o preparo do solo sem a utilização da 

queima da vegetação e com o uso mínimo de fertilizante conduz a uma redução na 

adsorção de fósforo, a um aumento na fração de fósforo orgânico (Po) e a uma 

manutenção da fertilidade do solo por um longo período de tempo. 

Diante disso, esta pesquisa teve como objetivo avaliar a adsorção de 

fósforo e as alterações no teor de P orgânico e na fertilidade do solo em duas áreas com 

diferentes idades de pousio submetidas a diferentes métodos de preparo do solo. 

 



 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Solos e Sistema de Cultivo Itinerante 

Os solos ácidos e inférteis, classificados como oxissolos e ultissolos, 

podem ocupar entre 75% e 80% da Bacia Amazônia, sendo profundos, e apresentando 

coloração vermelha ou amarelada. A principal limitação desses solos está relacionada às 

suas propriedades químicas, pois as físicas são adequadas. Deficiências de fósforo 

podem ser encontradas em grande parte dos solos dessa região, e seus efeitos dependem 

do cultivo realizado (Sanchez & Buol, 1975; Sanchez et al., 1982; Vieira & Santos, 

1987). 

Dentre os sistemas de manejo do solo para fins agrícolas, o que 

predomina na região amazônica é a agricultura de corte-queima ou itinerante. Esse 

sistema, segundo Sanchez (1976), é o mais amplamente utilizado na região tropical, 

sendo conhecido por vários nomes como “milpa” no México e América Central, e 

“roza”, “monte” e “chaco” em outras partes da América do Sul. Em países de idoma 

inglês é chamado de “slash and burning agriculture”, “bush following”, “shifting 

cultivation” e swidden farming”.  

Myers (1991) relata que no trópico úmido cerca de 300 milhões de 

pessoas seriam dependentes de alguma forma do cultivo itinerante, e que essa prática 

contribuiria com cerca de 60% de todo o desmatamento. Brady (1996), numa revisão 

sobre o tema, relata que cerca de 240 milhões de hectares de floresta fechada e 170 

milhões de hectares de floresta aberta podem estar envolvidas em alguma forma desse 

sistema, o que representaria cerca de 30% da terra arável global. 

Outra importância desse sistema reside no fato de ser praticado pelos 

agricultores que trabalham exclusivamente com mão-de-obra familiar, 
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pequenos agricultores, mas que são responsáveis pela maior parte da produção agrícola 

na Amazônia. Kato et al. (1992), trabalhando com sistemas de produção, citam que essa 

forma de uso do solo tem grande importância para a região nordeste do Estado do Pará. 

Serrão (1995) relata que pelo menos 500.000 pequenos produtores trabalham nessa 

forma de agricultura e são responsáveis por pelo menos 80% da produção total de 

alimentos da região amazônica. 

É um sistema agrícola no qual o preparo do solo é feito com o corte e 

queima da vegetação primária ou secundária para o cultivo de culturas anuais (milho, 

arroz, feijão, caupi, mandioca) por um período curto de um a dois anos. Após isso, a área 

é deixada em pousio para regeneração da vegetação por período que é sempre maior que 

o de cultivo, enquanto nova área é utilizada. 

Kanashiro & Denich (1998) consideram que as principais funções do 

pousio são: o aumento do estoque de nutrientes através do acúmulo de biomassa das 

plantas (depende da capacidade de crescimento e vitalidade) e o controle das ervas 

daninhas que invadem a área no período de cultivo (ocorre em função da densidade da 

vegetação e do tempo). 

Os pequenos agricultores da Amazônia preferem utilizar o sistema de 

corte-queima em áreas de vegetação secundária (capoeira) devido à facilidade de 

limpeza da terra. A sustentabilidade desse sistema é diretamente associada à vitalidade 

da capoeira. De uma forma geral, a principal função da capoeira é a acumulação de 

nutrientes que são liberados após a queima. O fogo, por sua vez, é utilizado por diversos 

motivos, entre os quais: controla as ervas daninhas, tem efeito fitossanitário (evitando 

problemas com pragas e doenças) e promove aumentos no pH, nas bases trocáveis, na 

capacidade de troca de cátions (T) e na saturação por bases do solo (Brinkmann & 

Nascimento, 1973; Hernani et al., 1987; Martins et al., 1990; Kato et al., 1999). 

No entanto, a prática de corte e de queima da vegetação, antes da 

utilização do solo, é uma das principais causas de desmatamento na Amazônia 

(Fearsinde, 1996), além de ser também foco de queimadas nessa região. 

A queima da vegetação pode gerar problemas sérios para o sistema 

agrícola e meio ambiente. Brinkmann & Nascimento (1973), trabalhando com o sistema 
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de corte-queima na Amazônia brasileira, observaram que durante a aplicação do fogo 

ocorre perda considerável de nutrientes por volatilização e, posteriormente, perdas por 

lixiviação, já que na fase inicial de cultivo as plantas ainda não tinham suficiente 

capacidade de absorção.  

Resultados semelhantes foram obtidos por Mackensen et al. (1996), que 

trabalhando no nordeste paraense, verificaram grandes perdas de nutrientes para a 

atmosfera. Hölscher1, citado por Mackensen et al. (1996), relata que durante o período 

de pousio, a entrada de nutrientes (N, Ca e Mg) via deposição é distintamente menor que 

as perdas estimadas devido à queima.  

Além disso, outros problemas como declínio de rendimentos, erosão, 

degradação do solo, incêndios acidentais, emissões de carbono para a atmosfera e perda 

da biodiversidade, têm tornado a utilização do sistema corte-queima uma das grandes 

questões ambientais (Mapa & Gunasena, 1995; Fujisaka & White, 1998, Schroeder, 

1995).  

Esses problemas surgem ou são acelerados quando modificações, como 

redução na disponibilidade de terra e no tempo de regeneração da vegetação de pousio, 

proporcionam desempenho não satisfatório do sistema de corte-queima (Juo & Manu, 

1996). Essa situação demonstra que a adequada utilização dessa forma de agricultura 

exige dois importantes fatores: disponibilidade de terra e período de pousio longo. 

Kleinman et al. (1996), trabalhando em Kembera, na Indonésia, 

verificaram correlações positivas entre alguns indicadores de fertilidade do solo (matéria 

orgânica, capacidade de troca de cátions, nitrato, P total e cátions básicos extraíveis) e a 

duração do período de pousio. Os autores concluíram que não havia evidência de que a 

agricultura de corte-queima conduziria à degradação da fertilidade do solo. 

Produtores que trabalham com o sistema de corte-queima têm obtido 

produtividades agrícolas menores ao longo do tempo em áreas, como a do nordeste 

paraense, onde a densidade populacional chega a ser superior a 20 habitantes/km2 e que 

têm, na sua maior parte, solos de fertilidade baixa (Homma, 1981). 

                                                                 
1 HÖLSCHER, D.  Wasser- und Stoffhaushlt eines Agrarökosystems mit Waldbrache im östlichen Amazonasgebiet. Ph.D. Thesis, 

Göttinger Beiträge zur Land- und Forstwirtschaft in den Tropen und Subtropen, Bd. 106, 134 p. 1995. 
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Juo & Manu (1996) relatam que, idealmente, a agricultura de corte-

queima é ecologicamente estável quando realizada em áreas sob baixa densidade 

populacional, condição que raramente existe, exceto em algumas regiões remotas das 

bacias do Congo e da Amazônia. Em termos de dinâmica de nutrientes, os autores 

consideram que a estabilidade do sistema itinerante ocorre mais em função do estoque 

total de nutrientes do sistema inteiro do que do ganho líquido do solo após o corte e a 

queima da vegetação. 

Considerando os problemas relatados anteriormente e as crescentes idéias 

de proteção ambiental e utilização sustentável da terra, é que sistemas alternativos têm 

sido avaliados para substituir e/ou aumentar a sustentabilidade do sistema de corte-

queima e, consequentemente, o tempo de cultivo numa mesma área. Essas alternativas, 

por sua vez, devem levar em consideração aspectos econômicos e produtivos. Sá et al. 

(1998) relatam que modificações do sistema itinerante envolvem a consideração e o 

manejo da capoeira como um componente importante desse sistema. 

Lal (1986) e Tiessen et al. (1992) consideram que, para a realização de 

cultivo contínuo num sistema itinerante é essencial o suprimento contínuo de matéria 

orgânica na superfície do solo, sendo essa alternativa viável em áreas onde os longos 

períodos de pousios não são possíveis. Essa é uma situação típica do nordeste paraense, 

onde a densidade populacional é crescente e a disponibilidade de terra para os 

agricultores que trabalham com mão-de-obra familiar tende a diminuir. 

Com a finalidade de substituir o sistema itinerante por outro mais 

eficiente, Sanchez et al. (1982), Nicholaides et al. (1985) e outros, trabalhando em 

Yurimaguas no Peru, aplicaram a tecnologia de produção agrícola contínua nos solos da 

Amazônia. Os autores concluíram que pelo menos três culturas de grãos poderiam ser 

cultivadas anualmente com apropriada utilização de fertilizantes, e que algumas 

propriedades do solo foram melhoradas ao longo dos anos com essa tecnologia. Além 

disso, estimou-se que essa tecnologia seria adequada para áreas de grande pressão 

demográfica e para reduzir o desmatamento florestal  causado pela demanda de alimentos 

na região. 
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Essa tecnologia utilizada em Yurimaguas, no entanto, não pode ser 

encarada como adequada para toda a região amazônica, pois entre outros fatores, a 

condição sócio econômica da maioria dos produtores não permitiria isso. 

Fearnside (1987), fazendo uma análise sobre a tecnologia de Yurimaguas, 

indica que a avaliação da viabilidade e rentabilidade foram super-otimistas, e que a 

estimativa de redução do desmatamento é questionável. Suas observações críticas foram 

baseadas em seis fatores importantes: manutenção da fertilidade do solo, erosão, 

problemas econômicos, implicações políticas, pragas nas culturas, ervas daninhas e 

limites para a tecnologia (incluindo aí a questão da utilização de fertilizantes fosfatados). 

Botschek et al. (1996), analisando uma toposequência na Amazônia, com 

características de solo, clima e vegetação típicas dessa região, concluíram que, 

considerando a condição sócio-econômica na bacia amazônica, os sistemas de baixo -

insumo ou “low-input” (Sanchez & Salinas, 1981; Sanchez & Benites, 1987) parecem 

ser os mais apropriados para essa região. No entanto, tais sistemas requerem 

conhecimentos adequados das propriedades dos solos. 

Quando as condições iniciais são favoráveis em termos de nutrientes 

provenientes da cinza e de baixa pressão de ervas daninhas, o que ocorre em florestas 

secundárias de 10 anos de idade, o cultivo de baixo -insumo é viável. No entanto, esse 

sistema deixa de ter uma boa performance em solos nutricionalmente pobres, 

compactados e cheios de ervas daninhas (Sanchez & Benites, 1987). As condições 

iniciais adequadas no primeiro caso determinam a duração do período de cultivo. Os 

autores relatam ainda que a instalação desses sistemas em várias partes do trópico úmido 

e com as devidas adaptações locais serviria de base para averiguar a aplicabilidade dessa 

tecnologia transitória entre os cultivos itinerantes e contínuos. 

Outra opção que vem sendo amplamente avaliada como alternativa para 

substituir a agricultura itinerante são os sistemas agroflorestais (Raintree & Warner, 

1986; Wiersum, 1983; Padoch et al., 1985; Mapa & Gunasena, 1995; Schroeder, 1995). 

Esses sistemas são modelos intermediários entre os ecossistemas florestais e agrícolas, 

caracterizados pela deposição de material orgânico ao solo e possibilidade de cultivo 

contínuo com pouco uso de fertilizante. 
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  Brasil (1992), objetivando a substituição da prática de corte-queima na 

Amazônia, avaliou o sistema de “alley cropping”- que é um sistema agroflorestal no 

qual faixas de culturas anuais são intercaladas com faixas de leguminosas para produção 

de material orgânico no próprio lugar. Nesse trabalho, foi verificado que a aplicação do 

material orgânico aumentou o teor de MO e proporcionou maior controle de ervas 

daninhas. Essa tecnologia não proporcionou aumentos significativos nos rendimentos 

das culturas, mas esse resultado pode ser considerado como positivo, já que os cultivos 

foram realizados anualmente, sem a necessidade de novas queimadas. 

  Martins (1992), numa revisão sobre a utilização de leguminosas para 

cultivo contínuo de culturas alimentares, relata a importância dessas plantas para a 

melhoria da fertilidade em áreas onde se deseja o utilização contínua do solo, 

principalmente através de técnicas de cobertura morta, adubação verde, cobertura viva 

ou cultivo em faixas. 

  A utilização de material orgânico para recuperação ou manutenção da 

fertilidade do solo pode ser viável na região tropical, mas vários estudos ainda são 

necessários. Ayanaba (1982) considera que essa técnica é suficiente apenas para reduzir 

as taxas de declínio do conteúdo de matéria orgânica do solo, mas ressalta que ainda não 

há evidência de que a mesma mantêm, ao longo tempo, os níveis de MO similares aos 

que ocorrem em solos com períodos de pousios longos. 

  Por outro lado, Kleinmann et al. (1995) relatam que em sistemas de corte 

e queima, cultivados continuamente, a utilização do “mulch” pode ser de grande 

importância para limitação da degradação do solo, pois há proteção da superfície do solo 

contra a radiação solar, precipitação e vento, reduzindo assim a suscetibilidade à erosão 

e mantendo constante a temperatura na superfície do solo. 

 

2.2 Alternativas para Sustentabilidade da Agricultura Familiar na Amazônia 

Os problemas relacionados com a agricultur a itinerante, levam ao 

desenvolvimento de várias pesquisas com o objetivo de garantir a sustentabilidade do 

uso do solo. Um exemplo disso é o projeto “Vegetação Secundária como Vegetação de 
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Pousio na Paisagem Agrícola da Amazônia Oriental: Função e Possibilidades de 

Manipulação”, proposto no âmbito da cooperação bilateral Brasil-Alemanha, através do 

Programa SHIFT (Studies on Human Impact on Forests and Floodplains in the Tropics, 

BMBF/CNPq/MCT/IBAMA) que é executado em parceria com a Embrapa Amazônia 

Oriental desde o início dos anos 90. 

Inseridos nesse projeto, Brienza Junior et al. (1999) avaliaram a utilização 

de leguminosas para o enriquecimento da capoeira durante o período de pousio. Os 

autores observaram que esse sistema (um ano de cultivo + dois anos de pousio 

enriquecido) proporcionou um acúmulo de biomassa equivalente a 4 ou 5 anos de pousio 

tradicional. Os resultados demonstram a possibilidade de acumulação de biomassa na 

capoeira em períodos curtos. 

Sommer et al. (1999) relatam que uma alternativa de preparo de área sem 

fogo, utilizando-se do corte e trituração da biomassa da vegetação para uso como 

cobertura morta (mulch), pode melhorar o balanço de nutrientes em relação ao sistema 

tradicional de corte-queima, pois evita perdas de nutrientes através da volatilização sem 

aumento de perdas por lixiviação. 

Kato et al. (1999), trabalhando com três métodos de preparo do solo 

(queima, mulch e incorporação do material triturado) e utilizando ou não fertilizantes 

durante dois ciclos de cultivo, verificaram que, para obtenção de rendimentos aceitáveis 

das culturas (milho e caupi) no sistema de preparo do solo sem fogo, é essencial a 

utilização de fertilizante. Os efeitos residuais desse insumo duplicaram a produção de 

mandioca. Relataram, ainda, que o risco de degradação do solo pelo cultivo intensivo e 

período de pousio curto é considerado baixo, contanto que o material vegetal e os 

nutrientes sejam aplicados ao solo pela técnica de preparo do solo sem queima e pela 

adubação. 

Kanashiro e Denich (1998), resumindo os principais resultados obtidos 

nos primeiros 4 anos do projeto, relatam entre outras coisas que: i) tecnologias de 

manejo da matéria orgânica em substituição à queima no preparo de área são umas das 

principais medidas para promover a sustentabilidade da agricultura tradicional na 

Amazônia; ii) a carência de P e N é o principal fator limitante da produção agrícola; iii) 
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no sistema que utiliza o corte e trituração da capoeira para cobertura morta do solo, é 

necessária a aplicação de fertilizantes para obtenção de produção satisfatória de milho, 

arroz e caupi. 

Szott & Palm (1996), trabalhando com leguminosas para o manejo da 

vegetação por ocasião do período de pousio, na Amazônia peruana, verificaram que o 

estoque de N, P e potássio em solos ácidos e inférteis durante o período de pousio pode 

ser acelerado pelo enriquecimento da vegetação de pousio, através da utilização de 

árvores leguminosas que tenham crescimento rápido. Os autores sugeriram algumas 

medidas que poderiam ser realizadas para melhorar o manejo da vegetação de pousio: 

identificação e seleção de leguminosas de crescimento rápido e que tenham sistema 

radicular profundo; utilização de culturas de cobertura por um curto período, mas que 

tenham crescimento mais rápido; utilizar técnicas de custo baixo. 

2.3 Dinâmica do Fósforo nos Solos 

 O fósforo é um dos principais fatores limitantes para a produção de 

alimentos, principalmente na região tropical, onde predominam solos altamente 

intemperizados. Esse fato, ao longo dos anos, vem sendo amplamente divulgado na 

literatura (Leal & Velloso, 1973; Lopez & Cox, 1979; Sanchez et al., 1982; Fearnside, 

1987; Botschek et al., 1996; Iyamuremye et al., 1996; Kanashiro e Denich, 1998; entre 

outros ). 

Nos solos da região tropical, grande parte do P total está indisponível para 

utilização imediata pelas plantas. Vários trabalhos têm sido desenvolvidos para entender 

as causas das deficiências, assim como as relações existentes entre formas disponíveis e 

indisponíveis de P em diversas condições de solo. Em geral, os estudos que têm sido 

conduzidos buscam o entendimento e a quantificação dos processos de retenção e das 

formas de ocorrência de P nos solos. 
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a) Retenção de P nos solos 

 De forma geral, vários pesquisadores têm considerado que os processos 

de retenção de fósforo englobam os mecanismos de adsorção e precipitação. Os óxidos-

hidróxidos de alumínio e ferro, componentes da fração coloidal, são os principais 

responsáveis por esses processos (Parfitt, 1978; Sample et al., 1980). 

Com base na literatura, pode-se dizer que a adsorção é um termo que 

indica as reações químicas que ocorrem na superfície de separação de duas fases 

(interface), na qual a superfície é chamada de adsorvente, e a substância, de adsorvato. A 

precipitação é uma reação entre íons, com formação de uma nova fase ou novo 

composto definido. 

A adsorção ocorre em duas fases: na primeira, há adsorção do P ao solo 

por processo rápido e através de atração eletrostática. Em seguida, já na segunda fase e 

num processo mais lento, o fosfato é adsorvido à superfície dos óxidos por meio de troca 

de ligantes, com OH- e OH2
+. É uma reação com ligação predominantemente covalente, 

sendo chamada de adsorção específica (Parfitt et al., 1975; Parfitt, 1978; Sanchez & 

Uehara, 1980; Barrow, 1985).  

A precipitação ocorre geralmente com a formação de compostos pouco 

solúveis de P com as formas iônicas de Al e Fe. Esses precipitados variam na 

composição química e têm um produto da solubilidade mais alto que a variscita 

(AlPO4.2H2O) e a estrengita (FePO4.2H2O). Esses compostos, ao longo dos anos, podem 

liberar lentamente os íons H2PO4
- para a solução do solo (Lindsay et al., 1962; Sanchez e 

Uehara, 1980). 

Na literatura, verificam-se que as distinções entre adsorção e precipitação 

não são simples de serem identificadas, mas Hsu (1964) relata que, se as atividades de 

Fe3+ e Al3+ forem muito baixas na solução, a precipitação é menos importante que a 

adsorção. Sample et al. (1980) citam que o mecanismo de adsorção de P ao Fe e Al 

parece ser mais importante porque normalmente a quantidade de Fe e Al na solução do 

solo não é suficiente para precipitar todo o fósforo imobilizado. No entanto, esses 

autores relatam que não há consenso quanto às contribuições relativas de cada 
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mecanismo de retenção de fósforo. Thomas e Peaslee (1973) consideram que do ponto 

de vista de resposta pelas plantas, a natureza dos dois mecanismos não difere tanto. 

A formação de compostos de fósforo com ferro, alumínio e cálcio é 

dependente do pH e da natureza e quantidade dos minerais presentes na fração argila. 

Em solos ácidos e com predominância de caulinita e óxidos de Fe e Al, típicos de 

regiões tropicais, os compostos mais importantes são os de fósforo com Fe e Al. Em 

solos neutros ou calcáreos predominam os compostos de P com cálcio, como a 

hidroxiapatita (Parfitt, 1978). 

Alguns trabalhos têm demonstrado que os óxidos de Al se correlacionam 

mais com a adsorção do que os óxidos de Fe. Isso também serve para as relações com Fe 

e Al trocáveis. Uma das justificativas é a de que os compostos de Al são mais ativos na 

adsorção que os de Fe (Udo & Uzu, 1972). 

Na maior parte do Brasil e de outros países, vários estudos a cerca dos 

processos de retenção de fósforo já foram realizados e têm demonstrado que, além das 

propriedades dos solos já citadas anteriormente, outras influem nesses processos, como 

por exemplo, matéria orgânica, superfície específica, pH, cátions trocáveis, temperatura 

e cor do solo (Fox & Kamprath, 1971; Leal & Velloso, 1973; Rajan & Fox, 1975; 

Munns & Fox, 1976; Almeida Neto & Brasil Sobrinho, 1977; Bigham et al., 1978; 

Lopes & Cox, 1979; Nakos, 1987; Mehadi e Taylor, 1988; Brennan et al., 1994; Ker et 

al., 1996; Fontes & Weed, 1996). No entanto, poucos são os trabalhos sobre retenção de 

fósforo nos solos da Amazônia brasileira, Essas publicações têm demonstrado haver 

correlações entre adsorção máxima e algumas propriedades dos solos como conteúdo de 

argila e de óxidos-hidróxidos de Fe e Al (Singh et al., 1983; Moller & Klant, 1984; 

Brasil & Muraoka, 1995). Em nenhum desses trabalhos avaliou-se o comportamento dos 

solos quando submetidos a diferentes formas ou práticas de manejo. 

Existem na literatura pesquisas sobre o efeito de algumas práticas de 

manejo do solo sobre a retenção de P. Entre essas tem-se: comparações de áreas virgens 

com cultivadas (Mehadi et al., 1990); efeito da rotação de culturas (Hedley et al., 1982a; 

Silva et al., 1997); efeito da utilização de materiais orgânicos (Lemare et al., 1987; 

O'Reilly & Sims, 1995; Nziguheba et al., 1998); efeito da queima de palha no campo 
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(Kwari e Batey, 1991). Em geral, esses trabalhos têm demonstrado que o uso de 

materiais orgânicos e a queima da vegetação no campo geram efeitos opostos na 

adsorção e disponibilidade de fósforo no solo. A primeira prática tende a reduzir a 

adsorção e a aumentar a disponibilidade. 

 

 

 

b) Modelos de Avaliação da Adsorção de Fosfato. 

A adsorção de fosfatos pelos solos é experimentalmente determinada pela 

seguinte maneira: a uma sequência de amostras do solo são adicionadas soluções com 

concentrações crescentes de P, e após um certo tempo de agitação, determinam -se as 

concentrações de equilíbrio para cada amostra. O P adsorvido pelo solo é obtido pelo 

cálculo da diferença entre a concentração de P adicionada e a de equilíbrio. Esse 

procedimento vem sendo citado e utilizado em vários trabalhos relacionados com 

adsorção (Rajan & Fox, 1975; Parfitt, 1978; Mehadi & Taylor, 1988; Barrow et al., 

1998; Casa Grande 1993; Brasil & Muraoka, 1995). 

Para determinação da amplitude de concentrações de P a serem utilizadas 

no procedimento citado anteriormente, Alvarez V. et al. (2000) sugerem a determinação 

prévia do P remanescente (P-rem), que é a quantidade de P adicionada que fica na 

solução de equilíbrio após concluído o contato com o solo. Os autores, nesse trabalho, 

citam uma metodo logia simples e rápida que pode ser empregada para a determinação 

do P-rem. A utilização do P-rem é baseda na sua estreita correlação com a capacidade 

tampão de fosfatos e com a capacidade máxima de adsorção de fósforo.  

Os resultados de P adsorvido e P na concentração de equilíbrio obtidos 

experimentalmente são usualmente avaliados através das isotermas de adsorção. 

Isotermas são equações matemáticas utilizadas para representar quantitativamente os 

mecanismos de adsorção e precipitação. Entre essas equações, as mais utilizadas são as 

de Langmuir e de Freundlich (Olsen & Watanabe, 1957; Larsen, 1967; Leal & Velloso, 

1973; Singh et al., 1983). 
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A isoterma de Langmuir foi desenvolvida inicialmente para representar a 

adsorção de gases em sólidos, e Olsen & Watanabe (1957) foram os primeiros a utilizar 

essa equação para descrever a adsorção de P em solos. Essa equação baseia-se em duas 

pressuposições: a) a adsorção ocorre em uma camada, e b) a constante de energia de 

adsorção não varia com o aumento da quantidade do elemento adsorvido. 

O modelo ajustado pela equação de Langmuir é hiperbólico, e sua forma 

mais simples é: 

 

m
x =  

KC
KCb
+1

 

 

Na qual: x/m é a quantidade do elemento adsorvido ao solo; b é a 

capacidade máxima de adsorção do elemento; K é a constante relacionada com a energia 

de ligação do elemento ao solo; C é a concentração do elemento na solução de 

equilíbrio. 

Para obtenção das estimativas das constantes K e b deve -se utilizar a 

forma linearizada da equação de Langmuir: 

 

mx
C

/  = Kb
1

 + b
C

 

 

A grande vantagem da utilização da equação de Langmuir em relação às 

demais é que através dela se tem a estimativa da capacidade máxima de adsorção (b) e 

da constante relacionada com a energia de ligação (K). Almeida Neto & Brasil Sobrinho 

(1977) verificaram que solos que apresentam maior valor de adsorção máxima exigem 

maiores quantidades de fertilizantes fosfatados para que as culturas alcancem produção 

máxima. Quanto a constante K, Mehadi & Taylor (1988), por exemplo, verificaram que 

quanto maior o valor dessa constante maior a energia da adsorção de P `a superfície do 

solo. Esses autores observaram menores valores de K em solos cultivados, o que foi 
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justificado pelo fato de que nessas condições a quantidade de P disponível é maior, ou 

seja, o P disponível não permite que os sítios de adsorção fiquem mais ativos e tenham 

maior capacidade de adsorção.  

Além da capacidade de adsorção máxima e da constante K, outra 

informação que pode ser obtida a partir dessa isoterma está relacionada à capacidade 

tampão máxima (CTM), a qual pode ser determinada pelo produto das constantes K e b 

(Holford & Mattingly, 1976; Laverdière & Karan, 1984).  

De maneira simples pode-se dizer que CTM é a resistência do solo a 

mudanças do P lábil como consequência de alterações no P da solução. A limitação da 

CTM como um parâmetro para entendimento do P no sistema solo é que podem ocorrer 

alterações significativas quando o fósforo é adicionado ou retirado do sistema. Além 

disso, quanto maiores os valores de CTM maiores as quantidades de P que devem ser 

utilizadas para se alcançar determinadas concentrações desse elemento na solução do 

solo (Fox & Kamprath, 1970; Holford & Mattingly, 1976; Laverdière & Karan, 1984). 

Um dos problemas com utilização da isoterma de Langmuir está 

relacionado com erros de cerca de 50% ou mais na estimativa da capacidade máxima de 

adsorção (b) obtidas a partir de uma curva ajustada com dados que não se aproximam 

dessa estimativa (Harter, 1984; Taylor et al.,1996). No entanto, esse problema pode ser 

minimizado pela utilização do valor do P remanescente para encontrar a melhor 

amplitude de concentração de P a ser utilizada na agitação com as amostras de solo. 

A equação de Langmuir também pode ser encontrada com outras 

variações, mas Harter (1984) considera que a utilização dessa isoterma com duas ou 

mais regiões de estudo não tem sido. 

A isoterma de Freundlich é empírica e as constantes da equação não têm 

significado físico. Indica que a energia de ligação decresce exponencialmente com a 

saturação da superfície de adsorção. Pesquisas têm demonstrado ajustes satisfatórios 

com a utilização dessa equação (Larsen, 1967; Bache & Williams, 1971; Barrow, 1978, 

Mead, 1981; entre outros). 

A representação exponencial segue a seguinte equação: 
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m
x

 = CK n
.

/1
 

Na qual: K e n são as constantes; x/m e C têm o mesmo significado da 

equação de Langmuir. 

A forma linearizada da equação é:  

 

log x/m = log K + (1/n) log C 

 

 

c) Formas de P no Solo 

No solo o P ocorre basicamente nas formas orgânicas (Po) e inorgânicas 

(Pi), com diferentes graus de solubilidade (Dalal, 1977). A manutenção do P orgânico 

ocorre em função da manutenção da matéria orgânica do solo, e as formas inorgânicas 

dependem do estágio químico de intemperização do solo, pois a proporção de fosfatos 

de cálcio diminui com a intemperização, ocorrendo o inverso com a de fosfatos de 

alumínio que são menos solúveis que os primeiros (Sanchez, 1976).  

  Os processos geoquímicos, em vários ecossistemas naturais, podem 

determinar a distribuição do P a longo prazo, mas a curto prazo os processos biológicos 

influenciam essa distribuição, porque muito do fósforo disponível às plantas é 

proveniente da matéria orgânica (Smeck, 1985; Walbridge, 1991). Processos biológicos 

regulam o movimento e distribuição de formas lábeis de P, e a reciclagem da forma 

orgânica é importante para disponibilidade desse elemento (Stewart & Tiessen, 1987). 

Ainda sobre distribuição de P no solo, Walker & Syers (1976) sugerem que a proporção 

de P nas frações lábil, não lábil, oclusa e não oclusa podem variar nos solos em função 

do grau de intemperização dos mesmos. 

Os métodos usuais de determinação de P do solo fornecem um índice do 

Pi disponível às plantas e são utilizados para estimar a necessidade de fertilizantes 

fosfatados. No entanto, as plantas são capazes de utilizar quantidades substanciais de P 

de compartimentos (pools) menos lábeis (Hedley et al., 1982a; Tiessen et al., 1984; 
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Oberson et al., 1993). Compartimentos de P, como o Po, não são quantificados pelas 

análises de rotina de solos, embora já se tenha demonstrado haver correlação entre os 

vários compartimentos de fósforo (Tiessen et al., 1984; Beck e Sanchez, 1994). Beck e 

Sanchez (1994) e Linquist et al (1997) verificaram que em sistemas não fertilizados o Po 

é a principal fonte de fósforo disponível. 

Nesse sentido, vários trabalhos têm demonstrado a importância da fração 

de P orgânico na ciclagem e na nutrição desse elemento às plantas, tanto em solos da 

região temperada como tropical (Acquaye, 1963; Adeptu & Corey, 1976; Harrison, 

1982; Stewart & Tiessen, 1987). Outro aspecto importante e que tem sido alvo de 

estudos é que a natureza e a dinâmica da matéria orgânica e dos nutrientes associados 

(inclusive P), apresentam comportamentos diferentes sob diferentes sistemas de uso do 

solo (Turrión, 2000), ou seja, as práticas de cultivo influenciam o comportamento da 

MO e, consequentemente, das formas de fósforo no solo. 

Por essas razões, vários são os trabalhos que têm sido desenvolvidos com 

o intuito de quantificar e entender a dinâmica de formas ou frações de P (orgânico e 

inorgânico) em função de diferentes práticas ou sistemas de uso do solo (Thompson & 

Black, 1970; Hedley et al., 1982a; O’Halloran et al., 1987; Pavan & Leal, 1995; Pavan 

& Filho, 1995; Iyamuremye et al., 1996; Beck & Sanchez, 1996; Nziguheba et al., 

1998). Entre as práticas avaliadas nesses trabalhos tem-se: utilização de diferentes fontes 

de matéria orgânica, de sistemas de cultivo com aplicação ou não de fertilizantes em 

longa duração, e de sistemas que envolvem utilização conjugada de fertilizantes e 

materiais orgânicos em períodos de curta e longa duração. 

Na Amazônia, no entanto, os trabalhos anteriormente citados são raros, 

principalmente da questão de avaliação das relações entre formas de fósforo orgânico e 

os sistemas de cultivos desenvolvidos na região.  

 

d) Métodos para estudo de formas de Fósforo 

  Métodos de fracionamentos têm sido desenvolvidos e adaptados para o 

estudo de formas de P no solo, em várias partes do mundo. O fracionamento ou extração 
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sequencial tem sido utilizado para avaliação do fósforo removido de transformações de 

longa duração, os quais removem primeiro formas de P lábeis, e então as formas mais 

estáveis (Tiessen & Moir, 1993). 

Beck e Sanchez (1994) relatam que o fracionamento proposto por Chang 

e Jackson (1957) extrai várias formas de P inorgânico e é amplamente utilizado para 

estudos de transformações de fosfatos aplicados e formas nativas. No entanto, esse 

método extrai o P fortemente retido e não é apropriado para estudos de dinâmica de P do 

solo que influencia a absorção pelas plantas. Os autores verificaram ainda que o método 

proposto por Hedley et al. (1982b) fraciona o P em cinco formas de Pi, três de Po, além 

do P residual. Os tratamentos crescentemente severos extraem frações de P que são tidas 

como menos disponíveis às plantas. 

O método proposto por Hedley et al. (1982b), com ou sem modificações, 

tem sido amplamente utilizado nas últimas décadas, pois possibilita o entendimento da 

dinâmica do P quanto às formas inorgânicas e orgânicas, e pode ser empregado em 

experimentos que envolvam utilização de matéria orgânica ou diferentes práticas ou 

sistemas de manejo do solo (ex: cultivos convencional, mínimo, de baixo insumo) de 

curta e longa duração (Hedley et al., 1982a; O’Halloran et al., 1987; Tiessen & Moir, 

1993; Beck e Sanchez, 1994 e 1996; Pavan & Leal, 1995; Pavan & Filho, 1995; 

Iyamuremye et al., 1996; Nziguheba et al., 1998). 

Para determinação do fósforo orgânico dos solos também podem ser 

utilizados alguns procedimentos indiretos que fornecem uma estimativa do P orgânico 

total. Um desses é o método de extração (Mehta et al., 1954), que envolve o tratamento 

dos solos com ácidos, bases ou ambos, seguido pela determinação do P no extrato, antes 

e depois da oxidação da matéria orgânica. O outro é o método de ignição (Saunders & 

Williams, 1955), no qual são utilizadas temperaturas altas ou baixas para oxidação da 

MO antes da extração ácida do P total. Uma amostra que não passa pela ignição é 

utilizada para a extração ácida do P inorgânico. Nos dois métodos o Po é obtido pela 

diferença entre o P total e o Pi. 

O método de ignição é menos trabalhoso que o de extração. O’Halloran 

(1993) relata que, em geral, para muitos solos os dois procedimentos proporcionam 
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valores de Po comparáveis, embora o método de ignição apresente tendência para 

indicar valores mais altos de Po para solos mais intemperizados. 

Bowman (1989) relata que o método de extração é mais adaptado para 

comparações dos níveis de Po entre diferentes tipos de solos, enquanto que o método de 

ignição é mais satisfatório para comparação de tratamentos dentro de um mesmo tipo de 

solo. Esse autor apresentou ainda um terceiro método, que envolve extração sequencial 

de Po com a utilização de H2SO4 e NaOH. Esse procedimento é mais rápido que os 

outros dois, além disso fornece resultados similares aos obtidos com o método de Mehta 

et al. (1954). O método de Bowman (1989), no entanto, foi avaliado para solos pouco 

intemperizados. 

Condron et al. (1990) compararam os métodos de ignição e extração na 

determinação de fósforo orgânico total de solos de várias partes do mundo e verificaram 

que para os dois métodos de extração os resultados foram similares, enquanto que pelo 

método de ignição foram obtidos os maiores valores de Po. Os autores também 

observaram que os resultados com o método de ignição apresentaram um menor 

coeficiente de variação. 

 



3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1 Descrição da Área de Estudo 

 O experimento foi instalado em área de pequeno produtor na comunidade 

de Cumaru, no Município de Igarapé-Açu, localizado na região nordeste do Estado do 

Pará (Figura 1). O Município possui uma área de 797 km 2 e tem uma população de 

32.361 habitantes, com uma densidade demográfica de 40,6 habitantes/km 2 (IBGE, 

2000). Apresenta uma precipitação média anual de 2500 mm e temperatura média anual 

variando entre 25 e 26 oC. É uma região com relevo plano a suave ondulado. 

Os solos predominantes da região eram classificados como Latossolos 

Amarelos álicos com horizonte A moderado, sendo Oxisol pela USDA Soil Taxonomy. 

No entanto, com o decorrer do uso intensivo pelo cultivo itinerante e com a erosão 

laminar principalmente do horizonte superficial, grande parte desses solos começou a 

apresentar uma relação textural do horizonte B sob o A bastante elevada (abrúptica). 

Diante disso, em estudos mais recentes e detalhados, esses solos estão sendo 

classificados como Podzólico Amarelo álico, ou Ultissol pela USDA Soil Taxonomy 

(Kanashiro e Denich, 1998). Pela atual classificação brasileira esses solos são 

denominados de Argissolo Amarelo distróficos. 

Nas áreas experimentais os solos são classificados como Argissolos 

Amarelos distróficos (Embrapa, 1999), com textura variando de arenosa a média. Pela 

USDA Soil Taxonomy o solo é classificado como Typic Kandiudults. 
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     Figura 1 – Localização do área experimental na região do nordeste paraense. 

 

 

3.2 Procedimento Experimental  

 Os estudos foram conduzidos em duas áreas que estavam em pousio e 

com vegetação secundária em idades de 4 e 10 anos. Por esse motivo as áreas foram 

identificadas como área VS4a e área VS10a. Foi quantificada a biomassa aérea total da 

vegetação nas duas áreas, encontrando-se valores de 24 e 59 t ha-1 de matéria seca, nas 

áreas VS4a e VS10a, respectivamente. A metodologia para determinação dessa 

biomassa bem como da análise de nutrientes estão apresentados em Kato et al. (1999). 

 Foram avaliadas duas formas de preparo da terra (1- corte e queima da 

vegetação; 2- Corte e trituração da vegetação de pousio para cobertura morta - 

mulching) com e sem o utilização de fertilizante NPK. Como testemunha foi utilizada 

parcela com a capoeira original, o que totaliza cinco tratamentos arranjados em blocos 

ao acaso. Cada parcela experimental possui uma área de 120 m2 (10 x 12 m).  
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3.2.1 Características dos tratamentos 

a) Preparo da terra com queima – é o sistema tradicional dos agricultores da região e 

consistiu da broca, corte e queima da vegetação de pousio. 

b) Preparo da terra sem queima (mulching) –a vegetação de pousio foi cortada e 

triturada com uma ensiladeira de forragem acoplada à um trator de roda. Toda 

vegetação triturada foi distribuída uniformemente sobre o solo. Isso foi realizado no 

primeiro corte da capoeira. Atualmente estão sendo utilizados dois equipamentos 

agrícolas que trituram a capoeira, também atrelados ao trator de rodas, sendo um 

desenvolvido no Instituto de Engenharia Agrícola da Universidade de Göttigem – 

TRITUCAP2 (Figura 2a) e outro que já existe no mercado - Fresador AHWI-6003 

(Figura 2b)  

 

 

 

3.2.2 Cultivos realizados 

  O sistema de cultivo foi o plantio de arroz seguido de caupi (Vigna 

unguiculata) associado com mandioca. Até o momento já foram realizados dois ciclos 

de cultivos. Foram realizados dois ciclos de cultivos. Entre um cultivo e outro a área foi 

deixada em pousio por um período de seis meses, conforme mostra a Figura 3. Nas 

parcelas com fertilizantes foram utilizadas como fontes de NPK a uréia, o superfosfato 

triplo e o cloreto de potássio, respectivamente. Para a cultura do arroz foram utilizados 

50, 25 e 25 kg ha-1 de N, P2O5 e K2O respectivamente e para a cultura do caupi, 10, 22 e 

42 kg ha-1 de NPK. 

 

                                                                 
2 Tritucap – trator com lâminas acopladas (Figura 1), que corta e tritura capoeira de cinco anos de idade 
numa só passada. A velocidade média de trabalho é de 1,5 km/h. A máquina corta e tritura cerca de 10 
toneladas de massa verde por hora. 
3 Fresadora FM 600 – é capaz de triturar a capoeira de até doze anos de idade. Trabalha em duas passadas: 
na primeira, de marcha ré, ocorre a derrubada da vegetação e na segunda passada, indo de frente, ocorre a 
trituração do material. Em capoeira de oito anos de idade tem um desempenho 5 horas por hectare. 
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Figura 2 – Área preparada com o tritucap e a lâmina de serra e facas helicoidais 

utilizadas na máquina (a); Preparo de área com a fresadora AHWI FM 600 e os dentes 

no rotor principal da máquina (b). 

 

 

3.3 Amostras de solo e Análises  

  Para as análises de solo foram coletadas amostras nas profundidades de 

0–10 cm e 10 – 20 cm, nas duas áreas experimentais (VS4a e VS10a). Neste trabalho 

foram utilizadas as amostras coletadas em quatro períodos: 1o) antes do preparo inicial 

da área – outubro de 1994; 2o) no início do segundo ciclo de cultivo – janeiro de 1997; 

3o) no final do segundo ciclo de cultivo – julho de 1998; e 4o) próximo ao final do 

segundo período de pousio – julho de 2000 (Figura 3). 

 

 

(a) 

(b) 
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 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1994 Vegetação secundária (4 e 10 anos)     Preparo do Soloda

......*  

1995 Arroz Caupi    

       Mandioca 

1996 Cont. mandioca    Pousio curto 

1997 * Arroz Caupi    

       Mandioca     

1998 Cont. mandioca   * Pousio longo  

1999 Pousio longo  

2000   Pousio longo  *      

* Época de amostragem 

Figura 3 - Ciclos de cultivo e épocas de amostragem na área experimental no período de 

1994 – 2000. 

 
 

3.3.1 Análises Físicas e Químicas do Solo 

  As análises físicas foram utilizadas para caracterização das áreas 

experimentais. Foram obtidas pela equipe do projeto SHIFT por ocasião da instalação do 

experimento e estão apresentadas nas Tabelas 1 e 2. Entre os parâmetros apresentados 

estão: areia grossa e fina, silte, argila total e dispersa em água, densidade do solo e 

porosidade (macro, micro e total). 

Pela Tabela 1 verifica-se que o solo da área VS10a possui conteúdos de 

argila total maior do que o solo da área VS4a, principalmente nas camadas mais 

profundas. As diferenças entre as duas áreas quanto à densidade e porosidade são mais 
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evidentes a partir da profundidade 10-20 (Tabela 2), quando foram observados os 

valores de densidade e microporosidade maiores para a área VS10a.  

As análises químicas foram realizadas tanto para caracterização inicial 

nas duas áreas experimentais (Tabela 3) quanto para atender os objetivos de avaliação da 

fertilidade do solo em função dos tratamentos aplicados e das quatro épocas de 

amostragens.  

Entre as determinações foram realizadas as seguintes: pH em solução 

CaCl2 0,01 mol L-1, pH em água, pH em KCl 1 mol L-1, fósforo, cálcio, magnésio e 

teores de matéria orgânica segundo as metodologias citadas em Raij et al. (1987). Após 

isso foram calculadas a soma de bases, capacidade de troca de cátions (T), saturação por 

bases (V%) e saturação por alumínio (m%). Os resultados dessas análises estão 

apresentadas na tabela 2. 

 

Tabela 1. Conteúdos de areia, silte e argila (total e dispersa em água) nos solos das duas 

áreas experimentais (VS4a e VS10a). 

Profundidade  Areia Grossa Areia 
Fina 

Silte Argila Total Argila dispersa em 
água 

(cm) ------------------------------------(%)----------------------------------------- 
 VS4a 

0 – 7 71 21 4 4 0 

7 – 15 66 26 4 4 0 

15 – 29 56 27 11 6 0 

29 – 61 50 28 10 12 2 

 VS10a 

0 – 7 71 18 7 4 0 

7 – 19 65 17 10 8 0 

19 – 45 55 16 11 18 10 

45 – 70 49 14 9 28 14 

VS4a = Vegetação Secundária de 4 anos; VS10a = Vegetação Secundária de 10 anos 
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Tabela 2. Densidade e porosidade do solo nas duas áreas experimentais (VS4a e VS10a). 

Profundidade  Densidade do solo Porosidade  
  Total Macro Micro 

(cm) (kg dm-3) --------------------- m3 m-3 ------------------- 
 

VS4a 
0 – 10 1,26 53 39 14 

10 – 20 1,38 47 30 17 

20 – 30 1,47 44 25 19 

30 – 50 1,43 45 26 19 

 VS10a 

0 – 10 1,21 52 36 16 

10 – 20 1,46 43 22 21 

20 – 30 1,55 40 16 24 

30 – 50 1,50 43 16 27 

 

 

 

3.3.2 Adsorção de Fosfato 

  Para definição da amplitude dos níveis ou doses de fósforo que foram 

utilizadas no estudo de adsorção, realizou-se inicialmente uma avaliação do P 

remanescente (P-rem), seguindo metodologia sugerida por Alvarez V. et al. (2000). O 

método é rápido e consiste em: colocar 5 cm3 de TFSA em Erlenmeyer de 125 mL e 

adicionar 50 mL de solução de CaCl2 0,01 mol L-1 contendo 60 mg L-1 de P, na forma de 

KH2PO4. Agitar por 1 hora e, após, centrifugar, filtrar e determinar o teor de P em 

solução. 

A partir do teor de P-rem e de uma tabela fornecida por Alvarez V. et al. 

(2000), determinou-se que a amplitude da dose de P a ser utilizada seria de 0 a 80 ug 

mL-1, dividida em dez doses dentro desse intervalo. 
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No estudo de adsorção foi empregada a metodologia utilizada por 

Casagrande (1993). Por tratamento foram utilizadas três amostras de solo (três 

repetições). A 2,5 g de TFSA de cada amostra, colocados em Erlenmeyer, foram 

adicionadas soluções com doses de P de 0, 4, 8, 16, 28, 36, 44, 56, 68 e 80 µg mL-1, na 

forma de KH2PO4, contendo CaCl2 a 0,01 mol L-1 (eletrólito suporte). Após isso, 

procedeu-se agitação por 24 h seguida de filtragem lenta. No sobrenadante foi 

determinado o teor de P da solução de equilíbrio. A diferença entre a quantidade de P 

adicionado e o presente na solução de equilíbrio indicou a quantidade de P adsorvido. 

Para determinação do P nesse estudo de adsorção foi utilizado o método colorimétrico 

do azul de molibdênio, que é baseado no emprego do reativo sulfobismutomolíbdico e 

ácido ascórbico como redutor.  

Os resultados de P na solução de equilíbrio e P adsorvido foram utilizados 

para a avaliação da adsorção pelo ajuste das equações de Langmuir e Freundlich, através 

da utilização do programa SAS. Primeiramente, utilizaram-se as equações linearizadas 

para obtenção das estimativas das constantes envolvidas nas duas isotermas, K e b para 

Langmuir e k e n para Freundlich. A partir daí os dados foram ajustados com as 

equações não-linear (Langmuir) e exponencial (Freundlich). 

Pelo produto entre a capacidade de adsorção máxima de P (b) e a 

constante relacionada com a energia de ligação (K) foram obtidos os valores da 

capacidade tampão máxima de P (CTM). Neste trabalho a capacidade de adsorção 

máxima de P será representada por Cmax. 

A comparação das duas isotermas foi realizada de acordo com Mead 

(1981), Raven & Hossner (1994) e Chen et al. (1999), que utilizaram alguns critérios 

para definição da melhor isoterma em termos de ajuste aos dados experimentais. Entre 

esses critérios podemos citar: o quadrado médio residual (QMR), obtido com o ajuste 

das equações aos dados; o coeficiente de determinação (R2) e os coeficientes linear e 

angular da equação de regressão entre os dados experimentais e estimados de P 

adsorvido. 
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3.3.3 Fração de Fósforo Orgânico 

  Foi utilizado o método de ignição de Saunders and Williams (1955), 

modificado por Walker & Adams (1958). Esse método foi citado também por 

O’Halloran (1993). Na determinação do P orgânico, a quantidade da amostra de solo 

utilizada foi de 2 g em vez de 1 g como proposto originalmente. Em resumo, para cada 

amostra analisada, o método foi desenvolvido da seguinte maneira: 

- Foram colocados 2 g de terra finamente moída em um Erlenmeyer de 125 mL, e este 

introduzido em mufla. A temperatura foi elevada lentamente até os 550 oC, 

mantendo-a assim por duas horas. Após isso, o material foi removido da mufla para 

esfriar à temperatura ambiente. Esse material foi utilizado para extração do P total 

(Pt); 

- Em outro Erlenmeyer foram colocados 2 g de terra da mesma amostra, que não foi 

calcinada, para extração do P inorgânico (Pi); 

- A ambos os Erlenmeyers foram adicionados 50 mL de H2SO4 1 mol L-1, agitando-os 

em seguida. Após isso, foram colocados em mesa agitadora por 16 horas. A prova 

em branco, contendo apenas H2SO4 1 mol L-1, também foi incluída; 

- As amostras foram centrifugadas e o sobrenadante utilizado para as determinações 

de P; A estimativa do Po foi obtida pela diferença entre o P proveniente da amostra 

calcinada e o da não calcinada. 

Nessa metodologia os teores de P foram determinados pelo método de 

Murphy-Riley4, citados por Tiessen & Moir (1993). Esse método foi utilizado porque os 

extratos obtidos deveriam passar por um processo de neutralização antes da 

determinação do P. 

Os resultados de Po foram submetidos à análise de variância (teste F), e 

as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5%, com utilização do programa 

SAS.  

                                                                 
4 MURPHY, J.; RILEY, J.P.  A modified single solution method for the determination of phosphate in 

natural waters. Anal. Chim. Acta, v.27, p.31-36, 1962. 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Avaliação da fertilidade do solo nas áreas experimentais 

4.1.1 Caracterização química inicial do solo 

  A caracterização química inicial do solo nas áreas experimentais está 

apresentada na Tabela 3. Verificou-se que no início das atividades não havia grande 

diferença em termos de fertilidade do solo entre as duas áreas, embora fossem 

observados valores maiores de pH, MO, P e V% para a área VS4a.  

Esses resultados podem ser justificados pelo fato de que vegetações 

secundárias jovens, caso da área VS4a, acumulam menos nutrientes que vegetações mais 

antigas , no entanto, os solos apresentam melhor nível de fertilidade. Essas diferenças de 

acúmulo de nutrientes são confirmadas pela Tabela 4, que apresenta os resultados da 

análise da biomassa vegetal existente nas duas áreas experimentais. Szott & Palm 

(1996), trabalhando com vegetação secundária na Amazônia Peruana, observaram um 

decréscimo no nível de fertilidade do solo com o aumento do tempo de desenvolvimento 

dessa vegetação.  

Os resultados da caracterização química do solo nas duas áreas de estudo 

são similares aos obtidos por Kleinman et al. (1996), que não observaram diferenças 

significativas na fertilidade dos solos que estavam sob vegetações secundárias com 

tempos de pousio variando entre três e onze anos, na Indonésia. Apesar disso, ainda 

observaram uma tendência de a acidez e os teores de Al trocável serem maiores nos 

solos com tempo de pousio maior. Esses autores destacaram que após esse período de 
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três a onze anos, que permite a acumulação de biomassa vegetal, é que iniciou-se o 

processo de restauração da fertilidade do solo.  

  As diferentes quantidades de biomassa vegetal de 24 e 59 t ha-1 estimadas 

no início do experimento nas respectivas áreas VS4a e VS10a tornam -se justificáveis 

quando se leva em consideração que os primeiros dez anos de pousio servem para o 

acúmulo desse material. 

 
 
Tabela 3. Caracterização química inicial do solo nas duas áreas experimentais (VS4a e 

VS10a), localizadas no Município de Igarapé-Açu, Pará. 

Profundidade 
PH 

CaCl2 MO P K Ca Mg Al SB T V m 
Cm  g dm-3 mg dm -3 -----------------------------mmolc dm-3-------------------------- -------%----- 

VS4a 

0 – 10 4,2 34,88 5,7 0,95 14,0 3,5 2,5 18,45 60,45 30,50 11,81 

10 – 20 3,8 22,79 5,0 0,50 5,0 1,5 5,5 7,00 45,00 15,46 44,46 

VS10a 

0 – 10 3,9 33,02 4,6 0,78 10,5 3,5 6,0 14,78 59,28 24,51 30,12 

10 – 20 3,7 25,58 3,8 0,57 5,0 2,0 9,5 7,57 62,57 12,05 55,77 
VS4a = Área com vegetação secundária de 4 anos; VS10a = Área com vegetação secundária de 10 anos 

 
 
Tabela 4.  Biomassa e estoque de nutriente total da vegetação de pousio de 4 anos de 

idade (VS4a) e de 10 anos (VS10a). 

Vegetação Biomassa N P K Ca Mg 

 t ha-1 ------------------------------kg ha-1--------------------------- 

VS4a 24 143 9 72 150 42 

VS10a 59 332 9 186 430 87 

Fonte: Kato et al. (1999). 
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4.1.2 Avaliações da fertilidade do solo ao longo das épocas de amostragem  

  A avaliação da fertilidade do solo, durante o período de estudo nas duas 

áreas experimentais desta pesquisa, foi baseada no estudo de seis indicadores: o pH em 

solução de CaCl2 0,01 mol L-1, a saturação por alumínio (m%), a saturação por bases 

(V%), a CTC (T), o teor de fósforo disponível e a matéria orgânica. 

Nas Figuras 4 e 5 estão apresentadas as variações nos valores de 

pHCaCl2, de m%, de V% e de T, que ocorreram em função dos tratamentos aplicados 

nas duas áreas experimentais (VS10a e VS4a). Na área VS10a foram observados 

aumentos nos valores de pHCaCl2 nas duas profundidades analisadas durante as quatro 

épocas de amostragem. Esses aumentos foram mais evidentes na camada superficial do 

solo e ocorreram em todas as áreas submetidas ao preparo do solo; nas áreas não 

preparadas. Na profundidade 10-20 cm a amplitude de aumento foi bem menor do que 

na camada superficial e só passaram a ser mais evidentes a partir da terceira época. Na 

área VS4a observou-se que os resultados finais foram semelhantes aos valores iniciais 

de pHCaCl2 para profundidade 0-10 cm; no entanto, os resultados da camada 

subsuperficial foram similares aos da área VS10a (Figura 4). 

A capacidade de troca de cátions manteve-se constante até a terceira 

época de amostragem em todas as profundidades e áreas analisadas, mas houve redução 

na quarta amostragem (Figura 5). Esse declínio pode ser relacionado com o decréscimo 

nos teores de matéria orgânica (a ser detalhado mais adiante), que também ocorreu na 

última amostragem.  

As variações dos valores de V% nas profundidades e nas áreas estudadas 

(Figura 5) foram similares aos observados para os resultados de pHCaCl2. No caso da 

saturação por alumínio (m%), contudo, os valores diminuíram ao longo do tempo 

(Figura 4). As relações observadas entre pHCaCl2,V% e m% eram esperadas, já que 

existe uma relação diretamente proporcional entre pHCaCl2 e V%, e inversamente entre 

esses dois parâmetros e m% (Catani & Gallo, 1955; Raij & Sacchetto, 1968; Castro et 

al., 1972; Raij, 1991; Gama, 1998). 
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Figura 4 - Variação de pHCaCl2 e m% em função  dos métodos de preparo de solo e da 

utilização de fertilizante durante as quatro épocas de amostragem, nas áreas 

experimentais VS10a e VS4a e nas profundidades 0-10 e 10-20 cm estudadas. 
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Figura 5 - Variação de V% e T em função dos métodos de preparo de solo e da 

utilização de fertilizante durante as quatro épocas de amostragem, nas áreas 

experimentais VS10a e VS4a e nas profundidades 0-10 e 10-20 cm 

estudadas. 
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Os melhores resultados para esses três indicadores de fertilidade do solo 

(pHCaCl2, V% e m%) na área VS10a, em relação à VS4a, podem ser justificados pelo 

fato de que antes da instalação do experimento houve maior acúmulo de biomassa 

vegetal na VS10a e, consequentemente maior acúmulo de nutrientes, como Ca, Mg e K 

nesse material (Tabela 4). Com a queima, esses elementos retornam ao solo e melhoram 

sua fertilidade. 

A acumulação de nutrientes na vegetação é umas das principais funções 

do pousio, pois o estoque de nutrientes na biomassa vegetal é diretamente relacionado 

com o tempo de pousio, ou seja, vegetações secundárias jovens tendem a acumular 

menos nutrientes que as maduras (Juo & Manu, 1996; Kanashiro & Denich (1998). No 

entanto, o solo sob vegetação secundária jovem tende a apresentar melhor fertilidade. De 

certa forma isso foi verificado neste trabalho, já que inicialmente a fertilidade do solo 

era ligeiramente melhor na área VS4a (Tabela 3).  

Para os resultados de P-resina e matéria orgânica serão apresentadas as 

análises estatísticas, pelo fato de que esses parâmetros são diretamente relacionados com 

os estudos de P orgânico e adsorção de P apresentados mais adiante.  

Dessa forma, para os resultados referentes ao teor de fósforo determinado 

com a resina (P-resina) houve interação entre tratamentos e épocas de amostragem 

somente na camada superficial das duas áreas experimentais (VS10a e VS4a). Os 

resultados médios de P-resina dessas interações e dos efeitos isolados de tratamentos e 

épocas de amostragem estão apresentados nas Tabelas 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

  Pelas Tabelas 5 e 8 observa-se que os efeitos da interação entre 

tratamentos e épocas de amostragem sobre os teores de P-resina são similares nas 

camadas superficiais das duas áreas experimentais. No segundo período de amostragem 

realizado nessas áreas, observou-se um efeito positivo e significativo dos tratamentos 

que envolveram a utilização de fertilizantes (Q + F e M + F) em relação aos demais. 

Esses efeitos ocorreram também em relação aos teores de P-resina obtidos na primeira 

amostragem.  
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Outro fato observado nas Tabelas 5 e 8 é que os efeitos de tratamentos 

sobre os teores médios de P-resina, embora não significativos na terceira e quarta 

amostragem, foram sempre maiores que os apresentados no início do experimento.  

  Nas camadas subsupe rficiais das duas áreas experimentais as melhores 

médias de P-resina durante as quatro épocas de amostragem foram obtidas com a 

aplicação dos tratamentos Q + F e M + F (Tabelas 6 e 9). Para o fator época notou-se um 

aumento significativo do teores médios de P-resina após a primeira amostragem na área 

VS10a (Tabela 7). Na área VS4a esse efeito significativo só foi obtido para a terceira 

amostragem (Tabela 10). 

 

Tabela 5. Valores médios de P-resina, na profundidade 0-10 cm, em função dos 

tratamentos e épocas de amostragem da área experimental VS10a1. 

Tratamentos  
Épocas de Amostragem 

 Outubro/94 Janeiro/97 Julho/98 Julho/00 

 -----------------------------mg dm-3------------------------------ 

Controle 4,32 Aa 5,04 Aa 6,84 Aa 4,92 Aa 

Queima + Fertilizante 4,32 Aa 13,08 Bb 7,20 Aa 6,36 Aa 

Queima – Fertilizante 4,32 Aa 6,36 Aa 5,16 Aa 5,04 Aa 

Mulching + Fertilizante 4,32 Aa 13,20 Bb 9,00 Aab 6,72 Aa 

Mulching – Fertilizante 4,32 Aa 6,24 Aa 6,24 Aa 5,04 Aa 
1
 Área que no início do experimento estava sob pousio de 10 anos. 

* Médias seguidas de mesma letra  (maiúscula na coluna e minúscula na linha) não diferem entre si pelo teste do 
LSMEAN – Tukey, ao nível de 5%. 

 
 
Tabela 6. Médias de P-resina, durante as 4 épocas de amostragem da profundidade 10-20 

cm em função dos tratamentos aplicados na área experimental VS10a . 

Tratamentos  P-resina 
 mg dm-3 

Controle 4,32 a 
Queima + Fertilizante 5,49 b 
Queima – Fertilizante 4,47 a 

Mulching + Fertilizante 5,40 b 
Mulching – Fertilizante 4,71 ab 

*  Médias seguidas por mesma letra não diferem entre sí, ao nível de 5%, pelo teste de Tukey ; DMS=0,89 mg dm-3 
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Tabela 7. Médias de P-resina nas 4 épocas de amostragens da profundidade 10-20 cm, 

na área experimental VS10a. 

Épocas de Amostragem P-resina 
 mg dm-3 

Out./94 3,48 a 

Jan./97 5,59 b 

Jul./98 5,66 b 

Jul./00 4,77 b 
* Área que no início do experimento estava sob pousio de 10 anos. 
*  Médias seguidas por mesma letra não diferem entre sí, ao nível de 5%, pelo teste de Tukey ; DMS=1,039 mg dm-3 
 

 

 

Tabela 8. Valores médios de P-resina, na profundidade 0-10 cm, em função dos 

tratamentos e épocas de amostragens da área experimental VS4a1. 

Tratamentos  
Épocas de Amostragem 

 Outubro/94 Janeiro/97 Julho/98 Julho/00 

 -----------------------------mg dm-3----------------------------------- 

Controle 5,16 Aa 4,68 Aa 7,08 Aa 5,52 Aa 

Queima + Fertilizante 5,16 Aa 12,72 Ba 7,32 Aa 5,28 Aa 

Queima – Fertilizante 5,16 Aa 4,56 Aa 6,36 Aa 4,80 Aa 

Mulching + Fertilizante 5,16 Aa 13,44 Bb 8,40 Aab 5,76 Aa 

Mulching – Fertilizante 5,16 Aa 8,76 AB 8,16 Aac 4,80 Aa 
1
 Área que no início do experimento estava sob pousio de 4 anos. 

* Médias seguidas de mesma letra  (maiúscula na coluna e minúscula na linha) não diferem entre si pelo teste do 
LSMEAN – Tukey, ao nível de 5%. 
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Tabela 9. Médias de P-resina, durante as 4 épocas de amostragens da profundidade 10-

20 cm em função dos tratamentos aplicados na área experimental VS4a. 

Tratamentos  P resina 
 mg dm-3 

Controle 3,81 a 

Queima + Fertilizante 5,73 b 

Queima – Fertilizante 4,68 ab 

Mulching + Fertilizante 5,34 b 

Mulching – Fertilizante 4,59 a 
* Área que no início do experimento estava sob pousio de 4 anos. 
*  Médias seguidas por mesma letra não diferem entre sí, ao nível de 5%, pelo teste de Tukey ; DMS=1,32 mg dm-3 
 

 

Tabela 10. Médias de P-resina nas 4 épocas de amostragens da profundidade 10-20 cm, 

na área experimental VS4a. 

Épocas de Amostragem P-resina 
 mg dm-3 

Out./94 4,68 a 

Jan./97 4,51 a 

Jul./98 6,00 b 

Jul./00 4,13 a 
* Área que no início do experimento estava sob pousio de 4 anos. 
*  Médias seguidas por mesma letra não diferem entre sí, ao nível de 5%, pelo teste de Tukey ; DMS=1,27 mg dm-3 

 

 

  A análise de variância dos teores de matéria orgânica não evidenciou 

efeito significativo das interações entre tratamentos e épocas de amostragem para 

nenhuma das profundidades e áreas estudadas. A comparação dos teores médios de MO 
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pelo teste de Tukey para os efeitos dos tratamentos e épocas estão apresentados nas 

Tabelas 11, 12, 13 e 14.  

O efeito dos tratamentos só foi significativo para a profundidade 0-10 cm 

da área VS10a, mas os teores médios de MO de todas as profundidades e áreas 

estudadas Tabelas 11 e 13. Por esse teste evidenciou-se que o teor de MO no tratamento 

que utilizou cobertura morta e fertilizante (M + F) foi significativamente superior aos 

demais, na camada superficial da área VS10a (Tabela 11). 

  No caso do efeito das épocas de amostragem verificaram-se reduções 

significativas nos teores de MO na quarta época, o que ocorreu para as duas 

profundidades analisadas na área VS10a (Tabela 11). Para a área VS4a foram 

observados efeitos significativos somente para a camada superficial (Tabela 13), tendo 

os resultados sido similares aos citados anteriormente para a área VS10a.  

 

 

 

Tabela 11. Teores médios de matéria orgânica (g dm-3), durante as 4 épocas de 

amostragens das profundidades 0-10 e 10-20 cm em função dos 

tratamentos aplicados na área VS10a. 

Tratamentos  Profundidades (cm) 
 0 – 10 10 – 20  

Controle 29,14 a 22,94 a 

Queima + Fertilizante 28,60 a 23,64 a 

Queima – Fertilizante 28,68 a 24,03 a 

Mulching + Fertilizante 32,16 b 25,42 a 

Mulching – Fertilizante 28,68 a 25,50 a 
*  Médias seguidas por mesma letra não diferem entre sí, ao nível de 5%, pelo teste de Tukey ;  

DMS= 2,81 g dm-3 (profundidade 0 – 10 cm); DMS= 2,59 g dm-3 (profundidade 10 – 20 cm). 
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Tabela 12. Teores médios de matéria orgânica (g dm-3) nas 4 épocas de amostragens das 

profundidades 0-10 e 10-20 cm, na área experimental VS10a. 

Épocas de Amostragem Profundidades (cm) 
 0 – 10  10 – 20  

Out./94 30,38 b 23,87 ab 

Jan./97 34,34 b  27,09 b 

Jul./98 29,76 b  26,04 b 

Jul./00 23,31 a  20,21 a 
*  Médias seguidas por mesma letra não diferem entre sí, ao nível de 5%, pelo teste de Tukey ;  

DMS= 4,98 g dm-3 (profundidade 0 – 10 cm); DMS= 4,29 g dm-3 (profundidade 10 – 20 cm). 

 

 

 

Tabela 13. Teores médios de matéria orgânica (g dm-3), durante as 4 épocas de 

amostragens das profundidades 0-10 e 10-20 cm em função dos 

tratamentos aplicados na área experimental VS4a. 

Tratamentos  Profundidades (cm) 
 0 – 10 10 – 20  

Controle 31,15 a 20,54 a 

Queima + Fertilizante 34,41 a 21,39 a 

Queima – Fertilizante 29,76 a 20,69 a 

Mulching + Fertilizante 29,92 a 22,55 a 

Mulching – Fertilizante 32,63 a 21,31 a 
*  Médias seguidas por mesma letra não diferem entre sí, ao nível de 5%, pelo teste de Tukey;  

DMS= 11,73 g dm-3 (profundidade 0 – 10 cm); DMS= 2,45 g dm-3 (profundidade 10 – 20 cm). 
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Tabela 14. Teores médios de matéria orgânica (g dm-3) nas 4 épocas de amostragens das 

profundidades 0-10 e 10-20 cm, na área experimental que inicialmente 

apresentava vegetação secundária com 4 anos de idade. 

Épocas de Amostragem Profundidades (cm) 
 0 – 10  10 – 20  

Out./94 31,93 a 21,08 a 

Jan./97 36,27 b 22,32 a 

Jul./98 33,85 a 22,75 a 

Jul./00 24,24 a 19,03 a 
*  Médias seguidas por mesma letra não diferem entre sí, ao nível de 5%, pelo teste de Tukey;  

DMS= 10,28 g dm-3 (profundidade 0 – 10 cm); DMS= 4,47 g dm-3 (profundidade 10 – 20 cm). 
 

 

Pesquisas anteriores têm demonstrado que a utilização do sistema de 

corte-queima da vegetação proporciona melhorias no nível de fertilidade do solo, 

principalmente devido aos aumentos de pH, de saturação por bases e de P disponível. 

Além disso, observaram-se reduções nos teores de Al trocável (Brinkmann & 

Nascimento, 1973; Seubert et al. 1977; Silva, 1981; Smyth & Bastos, 1984; Hernani et 

al., 1987; Hölscher et al., 1997; Giardina et al., 2000). 

No entanto, também tem sido demonstrado que essa melhoria da 

fertilidade do solo é de duração relativamente curta, o que leva à necessidade da 

utilização de pousios e/ou fertilizantes. Brinkmann & Nascimento (1973), mesmo tendo 

verificado aumentos na fertilidade do solo após a queima, relatam que o retorno de 

nutrientes com essa forma de preparo do solo não é suficiente para garantir a atividade 

agrícola por um longo prazo, sendo necessár ia a correção e fertilização do solo. Roder et 

al. (1997) observaram um declínio do P-disponível e do carbono orgânico quando 

avaliaram um sistema de corte-queima por quatro anos, sendo 1 ano de cultivo e 3 de 

pousio. 

Martins et al. (1991), avaliando uma área cultivada continuamente por 

cinco anos no sistema de corte-queima, verificaram que a saturação por bases foi menor 
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que o encontrado na área cultivada por um ano, mas as condições químicas ainda eram 

melhores que no solo sob floresta nativa. Esse tipo de resultado evidencia que a 

utilização da queima proporciona um efeito fertilizador a curto prazo, geralmente até o 

fim do primeiro ciclo de cultivo, sendo o motivo pelo qual os agricultores que adotam o 

sistema de corte-queima abandonam a terra após 1 ou 2 anos de uso. 

Os resultados da avaliação da fertilidade do solo, durante os seis 

primeiros anos nas duas áreas experimentais, evidenciaram a manutenção e até aumentos 

dos níveis de fertilidade em relação ao início do experimento para todos os tratamentos, 

sendo os resultados mais expressivos quando houve utilização de fertilizantes. 

Esses resultados demonstram que a utilização da técnica de cobertura 

morta a partir da capoeira apresenta um grande potencial para evitar que ocorra a 

degradação da fertilidade  do solo. Para isso também é importante a quantidade da 

biomassa vegetal que pode ser utilizada para cobertura morta por ocasião da implantação 

dessa técnica, pois verificou-se que os melhores resultados foram obtidos na área em que 

o período de pousio era maior.  

Outro fato a ser levado em consideração é que esses resultados são 

referentes a um período no qual foram realizados dois ciclos de cultivo (arroz - caupi – 

mandioca) e mais um período de pousio curto de cerca de dois anos.  
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4.2 Adsorção de Fósforo 

  Os resultados obtidos com adsorção de P mostraram que a utilização do 

P-remanescente proporcionou adequada definição das concentrações de fósforo 

utilizadas neste estudo. As estimativas de adsorção máxima de fósforo (Cmax) obtidas 

variaram sempre dentro da amplitude da dose de P utilizada no estudo experimental de 

adsorção, que foi de 0 a 800 mg kg-1.  

  Esse resultado está de acordo com o citado por Alvarez V. et al. (2000), 

os quais relatam que o P-remanescente tem estreita relação com a capacidade máxima de 

adsorção de fosfatos, possibilitando assim a definição das doses de P adequadas em 

determinações fisico-químicas e em experimentos com esse nutriente. 

Em vários trabalhos, entre os quais, os de Lopes & Fox (1979), Nakos 

(1987), Anghinoni (1996), Eghball et al. (1996), Abekoe & Sahrawa (2001), as 

estimativas de Cmax superaram da quantidade de P adicionada no estudo de adsorção, o 

que deve ocasionar erros nessas estimativas. 

O P-remanescente, além de ser determinado por uma metodologia simples 

e rápida, evita que sejam utilizadas concentrações de P acima da capacidade adsortiva do 

solo, o que facilita o ajuste das isotermas de adsorção aos dados experimentais. 

  Quando se considera a isoterma de Langmuir, a utilização do P-

remanescente pode evitar erros de cerca de 50% na estimativa da adsorção máxima. 

Harter (1984) cita que isso  pode ocorrer quando as concentrações das soluções 

utilizadas no estudo de adsorção ocasionam quantidades adsorvidas que se distanciam 

desse máximo. No presente trabalho, essa situação foi evitada pela utilização do P-rem. 

 
 
4.2.1 As isotermas de Langmuir e Freundlich 

  Os valores da capacidade máxima de adsorção de P (Cmax), da constante 

de energia de ligação (K) e da capacidade tampão máxima de P (CTM) obtidas a partir 

da isoterma de Langmuir estão apresentadas nas Tabelas 15 e 16. Esses resultados estão 

apresentados em função dos tratamentos, das áreas experimentais e das profundidades de 

amostragem. 



Tabela 15. Valores da constante de energia de ligação (K), capacidade máxima de adsorção (b) e capacidade tampão máxima de 

P (CTM) obtidas a partir da isoterma de Langmuir para a área com vegetação secundária de 10 anos.. 

 Outubro/94  Janeiro/97  Julho/98  Julho/00 

 K Cmax CTM  K Cmax CTM  K Cmax CTM  K Cmax CTM 
 mL ug-1 ug g -1 mL g-1  mL ug-1 ug g -1 mL g-1  mL ug-1 ug g -1 mL g-1  mL ug-1 ug g -1 mL g-1 

     
0 – 10 cm 

    

Controle  0,74 249,98 185,98  1,34 114,74 153,63  1,52 125,26 190,15  0,35 104,79 36,26 
Q+F 

0,74 249,98 185,98  1,46 130,32 189,87  0,13 187,59 25,14  0,78 150,23 117,24 

Q-F 0,74 249,98 185,98  0,72 183,88 132,95  1,23 140,82 173,07  0,73 172,40 124,99 

M+F 0,74 249,98 185,98  0,36 123,12 44,08  0,42 120,57 50,28  0,49 140,34 69,05 

M-F 0,74 249,98 185,98  0,74 146,49 107,82  0,73 127,26 93,02  0,51 108,83 55,94 
     

10 – 20 cm 
    

Controle  
0,27 327,72 86,85  0,66 260,62 172,79  0,61 260,95 159,96  2,71 169,91 461,09 

Q+F 0,27 327,72 86,85  0,61 307,57 186,39  0,98 243,31 238,93  0,64 232,26 148,41 

Q-F 0,27 327,72 86,85  1,21 285,22 345,97  1,79 319,22 570,45  0,78 224,22 174,22 

M+F 0,27 327,72 86,85  0,85 251,16 212,94  7,74 273,33 2115,61  1,02 189,77 192,80 

M-F 0,27 327,72 86,85  0,60 278,42 167,89  0,56 235,20 131,48  1,09 206,89 225,93 
(1) Tratamentos: Controle; Queima+fertilizante (Q+F); Queima-fertilizante (Q-F); Mulch+Fertilizante (M+F); Mulch-Fertilizante (M-F). 
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Tabela 16. Valores da constante de energia de ligação (K), capacidade máxima de adsorção (b) e capacidade tampão máxima de 

P (CTM) obtidas a partir da isoterma de Langmui r para a área com vegetação secundária de 4 anos.. 

 Outubro/94  Janeiro/97  Julho/98  Julho/00 

 K Cmax CTM  K Cmax CTM  K Cmax CTM  K Cmax CTM 
 mL ug-1 ug g -1 mL g-1  mL ug-1 ug g -1 mL g-1  mL ug-1 ug g -1 mL g-1  mL ug-1 ug g -1 mL g-1 

     
0 – 10 cm 

    

Controle  0,08 94,19 7,16  0,18 103,46 18,42      0,06 95,89 5,95 
Q+F 

0,08 94,19 7,16  0,44 110,48 48,72  0,17 70,02 12,04  0,15 102,89 15,33 

Q-F 0,08 94,19 7,16  0,31 103,06 31,84  0,23 86,54 19,64  0,40 162,94 65,83 

M+F 0,08 94,19 7,16  0,10 111,71 10,95  0,12 76,76 9,13  0,12 98,42 12,20 

M-F 0,08 94,19 7,16  0,29 64,68 18,56  0,26 82,43 21,43  0,01 251,39 3,27 
     

10 – 20 cm 
    

Controle  
0,06 307,67 19,32  0,47 224,13 105,79  8,39 99,96 838,58  2,16 134,35 289,79 

Q+F 0,06 307,67 19,32  0,35 236,91 83,87  1,25 111,20 138,56  0,59 141,38 83,84 

Q-F 0,06 307,67 19,32  0,93 211,69 196,70  1,04 168,29 174,52  2,14 106,05 226,58 

M+F 0,06 307,67 19,32  0,72 227,03 163,69  2,86 139,71 398,86  1,47 113,02 166,00 

M-F 0,06 307,67 19,32  0,64 193,34 123,74  15,27 105,08 1605,04  1,08 131,87 141,93 
(1) Tratamentos: Controle; Queima+fertilizante (Q+F); Queima-fertilizante (Q-F); Mulch+Fertilizante (M+F); Mulch-Fertilizante (M-F). 
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  O valor da Cmax na área VS10a variou entre 104,79 e 249,98 µg g-1 na 

profundidade 0-10 cm e entre 169,91 e 327,72 µg g-1 na profundidade 10-20 cm. Na área 

VS4a a Cmax variou entre 64,68 e 251,39 µg g-1 na profundidade 0-10 cm e entre 99,96 

e 307,67 µg g-1 na profundidade 10-20 cm. Esses resultados, nas duas áreas 

experimentais e durante as quatro épocas de amostragens, evidenciam que os maiores 

valores de Cmax foram obtidos para a profundidade de 10-20 cm, no entanto, quando se 

compara as duas áreas verifica-se que, independentemente da profundidade, a Cmax do 

solo tendeu a ser maior na área que inicialmente apresentava vegetação secundária de 10 

anos (VS10a) (Tabelas 15 e 16).  

  Na área com VS10a observou-se que nas duas profundidades (0-10 e 10-

20 cm) ocorreram reduções na Cmax do solo da primeira amostragem (outubro de 1994) 

para a última (julho de 2000), para todos os tratamentos aplicados. Essas reduções foram 

mais evidentes nos dois tratamentos que não envolveram a queima da vegetação, 

acompanhando os resultados obtidos nas parcelas controle, onde houve manutenção da 

vegetação secundária (Tabela 15). 

  Na camada superficial da área com VS4a observou-se que a Cmax inicial 

(94,19 µg g-1) foi praticamente mantida em todas as épocas de amostragem (Julho de 

2000), embora tenham sido observados aumentos na Cmax do solo submetido aos 

tratamentos Q-F (queima sem fertilizante) e M-F (mulch sem fertilizante). Na camada 

subsuperficial (10-20 cm) verificaram-se reduções na Cmax após a primeira amostragem 

do solo e em todos os tratamentos (Tabela 16).  

  Com relação à capacidade tampão máxima de fósforo (CTM) os 

resultados apresentaram tendência tendência diferente  que ocorreu para Cmax (Tabelas 

15 e 16). Isso ocorreu porque para a determinação da CTM também é levado em 

consideração os valores da constante de energia de ligação (K), que variaram entre as 

amostras.  

Na primeira amostragem para as duas áreas experimentais observaram-se 

resultados opostos quanto aos valores de CTM. Na área com VS10a a constante K 

exerceu maior influência sobre os resultados de CTM. Isso foi evidenciado pelo fato de  

que a camada subsuperficial, mesmo com uma Cmax maior, acabou apresentando menor 
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valor de CTM em relação à camada superficial, a qual apresentou as maiores estimativas 

da constante K. Na área com VS4a a estimativa de Cmax exerceu maior influência sobre 

os resultados de CTM, pois os valores de K foram semelhantes nas duas profundidades 

(Tabelas 15 e 16).  

Para os demais períodos de amostragens realizados nas duas áreas 

experimentais (VS10a e VS4a) os resultados de CTM foram condicionados pelo valores 

de K, obtidos nos diferentes tratamentos e profundidades. Isso foi evidenciado, por 

exemplo, pelos valores de CTM para o tratamento Q+F, na profundidade 0-10 cm, que 

variaram entre esses períodos justamente por terem sido encontrados valores de K 

diferentes para cada época de amostragem. 

Em relação à constante k da isoterma de Freundlich, observaram-se 

comportamentos diferenciados entre as duas áreas experimentais (Tabelas 17 e 18). Na 

área com VS10a os resultados obtidos com essa constante acompanharam os resultados 

de Cmax estimados pela isoterma de Langmuir (Tabela 15), ou seja, nas duas 

profundidades analisadas ocorreram reduções nos valores de k para todos os tratamentos 

(Tabela 16). Essa tendência também foi observada para a camada superficial da área 

com VS4a, no entanto, isso não ocorreu na camada subsuperficial, já que os valores de k 

não sofreram redução, como aconteceu para a Cmax estimada pela equação de Langmuir 

(Tabela 17). 

A relação entre a constante k de Freundlich e os valores de Cmax de 

Langmuir tem sido encontrada em várias pesquisas (Mead, 1981; Anghinoni, 1996 ), 

demonstrando que essa constante de Freundlich proporciona medidas relativas da 

capacidade de adsorção de P dos solos. 
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Tabela 17. Constantes k e n da isoterma de Freundlich obtidas a partir dos resultados de 

adsorção de P na área VS10a. 

 Out./1994  Jan./1997  Jul./1998  Jul.2002 

Tratamento(1) k n  k n  k n  k n 

    0 a 10 cm    
Controle  134,24 5,89  65,87 6,58  78,34 8,14  41,72 4,36 

Q + F 134,24 5,89  67,50 5,36  57,71 3,71  81,13 6,16 
Q – F 134,24 5,89  83,14 4,60  79,97 6,54  92,59 6,12 

M + F 134,24 5,89  48,37 4,21  47,19 4,14  57,56 4,27 

M – F 134,24 5,89  69,76 5,01  64,55 5,63  48,55 4,81 

    10 a 20 cm    
Controle  132,70 4,34  137,01 5,68  120,07 4,64  111,06 8,23 

Q + F 132,70 4,34  146,22 4,77  128,05 5,44  109,24 4,97 

Q – F 132,70 4,34  156,73 5,61  176,37 5,33  103,20 4,60 

M + F 132,70 4,34  132,37 5,50  201,75 10,98  105,49 6,24 

M – F 132,70 4,34  142,20 5,45  104,15 4,50  108,81 5,63 
(1) Tratamentos: Contro le (testemunha); Q + F (Queima+fertilizante); Q - F (Queima-fertilizante); M + F (Mulch + 

Fertilizante); M - F (Mulch - Fertilizante) 

 
 
Tabela 18. Constantes k e n da isoterma de Freundlich obtidas a partir dos resultados de 

adsorção de P na área VS4a. 

 Out./1994  Jan./1997  Jul./1998  Jul.2002 

Tratamento(1) k n  k n  k n  k n 

    0 a 10 cm    
Controle  16,74 2,62  34,57 3,88     15,23 2,53 

Q + F 16,74 2,62  46,70 4,55  21,29 3,60  25,66 2,97 
Q - F 16,74 2,62  41,82 4,53  29,86 3,92  82,12 6,21 

M + F 16,74 2,62  22,80 2,73  18,24 3,03  23,17 2,92 

M - F 16,74 2,62  25,47 4,43  34,62 4,98  6,88 1,46 

    10 a 20 cm    
Controle  68,47 3,25  101,08 4,73  81,27 18,16  98,78 12,57 

Q + F 68,47 3,25  91,78 4,01  74,26 9,63  65,91 5,00 

Q - F 68,47 3,25  110,03 5,44  113,81 10,14  65,24 7,36 

M + F 68,47 3,25  112,65 5,17  109,13 16,22  71,80 8,26 

M - F 68,47 3,25  99,28 5,62  87,44 17,97  84,66 8,76 
(1) Tratamentos: Controle (testemunha); Q + F (Queima+fertilizante); Q - F (Queima-fertilizante); M + F 

(Mulch + Fertilizante); M - F (Mulch - Fertilizante).  
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Os valores iniciais de Cmax do solo nas duas áreas experimentais deste 

trabalho são similares aos obtidos por Brasil & Muraoka (1995), que avaliaram a 

adsorção de fósforo na camada superficial de cinco amostras de solos de ocorrência na 

Amazônia Oriental e encontraram valores médios de Cmax de 239 µg  g-1 para um 

Latossolo Amarelo de textura média. Embora trabalhando apenas com amostras da 

profundidade de 0-10 cm, esses autores verificaram que as variações na capacidade de 

adsorção de fósforo ocorreram em função do conteúdo de argila e teor de matéria 

orgânica dos solos. 

Os maiores valores de Cmax para as camadas subsuperficiais nas duas 

áreas experimentais (Tabelas 15 e 16) devem estar relacionados com o conteúdo de 

argila maior e teor de matéria orgânica menor nessa camada (Tabela 3). Trabalhos 

desenvolvidos por Mesquita Filho & Torrent (1993) e Silva et al. (1997) demonstraram 

que os maiores valores de Cmax foram obtidos na camada mais profunda devido à 

menor quantidade de matéria orgânica, evidenciando a influência desse material no 

bloqueio dos sítios de adsorção.  

No entanto, Leal & Velloso (1973) e Lopes & Cox (1979), trabalhando 

com solos sob vegetação de cerrado de Minas Gerais e Goiás, Nakos (1987), com solos 

sob florestas na Grécia, Singh et al. (1983) e Brasil & Muraoka (1995), com solos da 

Amazônia, encontraram correlações positivas e significativas da Cmax com o conteúdo 

de argila e com o teor de matéria orgânica. 

Os valores de Cmax da camada superficial da área VS10a foram maiores 

do que os da área VS4a (Tabelas 15 e 16). Isso pode ser explicado pelos mais altos 

valores de Al trocável na primeira área, já que o conteúdo de argila e o teor de MO eram 

similares na camada superficial de ambas as áreas.  

Singh et al. (1983), caracterizando solos da Amazônia, e Silva et al. 

(1997), avaliando a rotação adubo verde – milho na região central do Brasil, observaram 

correlações positivas entre teores de alumínio trocável e capacidade de adsorção máxima 

de fósforo. Udo & Uzu (1972) também observaram essa relação em alguns solos da 

Nigéria, mas consideram dois fatos nessa relação: o primeiro é que o Al é mais ativo na 
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formação de compostos com P do que o Fe, e segundo é que os teores de Al trocável 

aumentam com a diminuição do pH. 

A redução da capacidade máxima de adsorção de P estimada pela 

isoterma de Langmuir, que ocorreu da primeira para última época de amostragem nas 

duas áreas experimentais, VS10a e VS4a (Tabela 15 e 16) pode ser atribuída aos 

aumentos nos valores de pHCaCl2 e de saturação por bases, e aos decréscimos nos 

valores de m% e de T, principalmente na área VS10a (Figuras 6 e 7) onde a amplitude 

de redução de adsorção tendeu a acompanhar o comportamento desses indicadores de 

fertilidade do solo.  

O aumento no valor de pH pode afetar a adsorção de P de três maneiras. 

Uma delas é pela redução nos teores de Al trocável, ocasionando assim diminuição da 

Cmax. Outra maneira é pelo aumento de íons OH-, que por sua vez competem com íons 

fosfatos pelos sítios de adsorção. O aumento de pH ainda pode aumentar a quantidade de 

cargas negativas, aumentando a repulsão entre íons fosfato e a superfície de adsorção 

(Parfitt, 1978; Bar -Yosef et al., 1988; Haynes, 1984; Barrow, 1985; Iyamuremye et al., 

1996).  

Correlações positivas entre Al e Cmax têm sido observadas em diversos 

solos (Udo & Uzu, 1972, Singh et al., 1983 e Silva et al., 1997). Além disso, Singh et al. 

(1983) observaram relações significativas entre Cmax e T para solos da Amazônia. Tais 

resultados servem de base às justificativas das reduções da adsorção de P durante as 

quatro épocas de amostragem realizadas na área VS10a.  

As diferenças observadas nos comportamentos da adsorção de P e dos 

indicadores de fertilidade do solo entre as duas áreas experimentais podem ser atribuídas 

à quantidade e à qualidade da biomassa vegetal, queimada ou utilizada como cobertura 

morta no início do experimento, que foi maior na área VS10a (Tabela 4). Essas 

justificativas podem ser levadas em consideração principalmente quando se avalia que 

foram realizados dois ciclos de cultivos agrícolas e que por isso, os resultados deveriam 

ser similares nas duas áreas experimentais. 

Resultados obtidos em função da quantidade e qualidade da biomassa 

vegetal neste trabalho também foram verificadas por Iyamuremye et al. (1996). Esses 
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autores, trabalhando com diferentes materiais orgânicos e taxas de aplicação no solo, 

observaram que a utilização de maiores quantidades desses materiais propiciou os 

aumentos de pH, de P disponível e decréscimos de  Al trocável, ocorrendo ainda redução 

nos valores da Cmax e da constante de afinidade (K). Esses resultados, no entanto, 

foram condicionados à melhor qualidade dos materiais orgânicos. 

Além das justificativas citadas anteriormente para a redução da 

capacidade de adsorção dos solos nas duas áreas experimentais, outras podem ser ainda 

levantadas com relação à utilização de fertilizantes e de materiais orgânicos. A redução 

da Cmax pode ser atribuída à aplicação prévia de fertilizantes, como foi citado por 

Smyth & Sanchez (1980) e Barrow et al. (1998). Dynia & Camargo (1997) concluíram 

que a aplicação continuada de P proporciona, com o passar do tempo, redução da 

capacidade de adsorção, o que levaria à diminuição das necessidades de adubação 

fosfatada. No entanto, essa não parece ser a justificativa adequada, pois foram 

observadas reduções de Cmax para todos os tratamentos envolvidos neste experimento, 

indiferentemente do utilização ou não de fertilizantes. 

A outra justificativa para a redução da Cmax pode ser at ribuída aos 

efeitos da aplicação de materiais orgânicos no solo. Trabalhos têm demonstrado que 

durante a decomposição desses materiais há a formação de vários ácidos orgânicos que 

tendem a competir com o P pelos mesmos sítios de adsorção. Além disso, pode ocorrer a 

complexação do Al trocável pelos ácidos orgânicos, diminuindo assim a adsorção de P 

(Singh & Jones, 1976; Smyth & Sanchez, 1980; Hue, 1990, Hue, 1991, Hue, 1992).  

Hue (1991), avaliando o efeito de ácidos orgânicos em diferentes solos do 

Hawaii, observou que esses ácidos competiram com o P pelos sítios de adsorção, o que 

proporcionou a disponibilização de fósforo na solução do solo. O autor sugeriu ainda 

que a eficiência dos fertilizantes fosfatados pode aumentar significativamente se os 

mesmos forem aplicados juntamente com materiais que possam produzir esses ácidos, 

como adubos verdes e estercos. Resultados similares foram obtidos por Afif et al. 

(1995), quando trabalharam com solos do cerrado do Brasil. 

Ohno & Crannell (1996) avaliaram a qualidade do material orgânico 

quanto ao seu peso molecular e observaram que sistemas de manejo do solo que utilizam 
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adubos verdes podem disponibilizar maior quantidade de P, porque os ácidos orgânicos 

formados a partir desses materiais apresentam menor peso molecular. Hue (1991) 

também observou esses resultados quando avaliou a competição entre ácidos orgânicos e 

P pelos sítios de adsorção. 

Quanto à capacidade tampão máxima de P (CTM), os resultados indicam 

que esse parâmetro não pode ser utilizado para se realizar qualquer tipo de avaliação da 

capacidade de adsorção e disponibilidade de P nas condições experimentais deste 

trabalho, principalmente na área VS4a.  

De certa forma, esses resultados estão de acordo com Holford & 

Mattingly (1976), que consideram que a limitação da CTM como um parâmetro para 

entendimento do P no sistema solo é que podem ocorrer alterações significativas quando 

o fósforo é adicionado ou retirado do sistema. Essa é uma situação típica dos 

experimentos analisados, já que ocorreram adições at ravés de adubações e saídas através 

da absorção pelas plantas cultivadas. 

Em trabalhos de comparação entre diferentes solos, frenqüentemente são 

encontradas relações entre CTM e os valores de Cmax e de P disponível. Barrow et al. 

(1998) observaram decréscimos nos valores de CTM e Cmax com a aplicação prévia de 

fertilizantes. 

 

 

 

4.2.2 Representação gráfica e comparação dos ajustes das equações de Langmuir e 

Freundlich 

  As representações gráficas da quantidade de fósforo adsorvido em função 

da concentração de P na solução de equilíbrio obtidas em laboratório, bem como as 

curvas obtidas a partir dos valores estimados pelos modelos de Langmuir e Freundlich 

estão apresentadas nas Figuras 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 

De forma geral, percebe-se que as duas isotermas descreveram 

adequadamente a adsorção de fósforo em todas as amostras de solo analisadas das duas 
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áreas experimentais (Figuras 6 a 13). Com base nessas figuras notaram-se dois fatos 

importantes, sendo o primeiro relacionado com a quantidade de P adsorvido em função 

dos tratamentos e das épocas de amostragem, e o segundo com a variação dessas 

estimativas em função da concentração de equilíbrio. 

No primeiro caso, as Figuras 6 a 13 demonstram que os resultados da 

capacidade máxima de adsorção de P (Cmax), já discutida anteriormente, estão de 

acordo com a representação gráfica dos estudos experimentais de adsorção. Um exemplo 

são os resultados da camada superficial da área VS10a, na qual percebeu-se acentuada 

redução na quantidade de P adsorvido, tanto pelos dados observados quanto pelas 

estimativas, para todos os tratamentos aplicados após a primeira amostragem, 

semelhante ao que aconteceu para a estimativa de Cmax obtida pela equação de 

Langmuir. Além disso, percebeu-se na representação gráfica da adsorção e nos valores 

de Cmax (Tabelas 15 e 16) que, de maneira geral, os melhores resultados quanto à 

redução de adsorção de P foram obtidos com os tratamentos que envolveram a utilização 

de cobertura morta. 

No segundo caso, observou-se pela representação gráfica a existência de 

três faixas distintas de diferenciação dos resultados das estimativas das quantidades de P 

adsorvidas, obtidas pelas duas isotermas, em função da concentração desse elemento na 

solução de equilíbrio. Quando a concentração de equilíbrio variou de 0 a 5 µg mL-1 ou 

foi maior que 30 µg mL-1 as estimativas de P adsorvido obtidas pela equação de 

Freundlich foram maiores do que as obtidas pela de Langmuir. O inverso ocorreu 

quando a concentração de equilíbrio variou entre 5 e 30 µg mL-1 (Figuras 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 e 13). 
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Figura 6 - Adsorção de fósforo e curvas estimadas pelas isotermas de Langmuir e 

Freundlich, para a profundidade 0-10 cm da área VS10a durante as quatro 

épocas de amostragens. Tratamentos: a) controle, b) queima + fertilizante, c) 

queima - fertilizante. 
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Figura 7 – Adsorção de fósforo e curvas estimadas pelas isotermas de Langmuir e 

Freundlich, para a profundidade 0-10 cm da área VS10a durante as quatro 

épocas de amostragens. Tratamentos: a) mulch + fertilizante, b) mulch - 

fertilizante. 
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Figura 8 - Adsorção de fósforo e curvas estimadas pelas isotermas de Langmuir e 

Freundlich, para a profundidade 10-20 cm da área VS10a durante as quatro 

épocas de amostragens. Tratamentos: a) controle, b) queima + fertilizante, c) 

queima - fertilizante. 
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Figura 9 - Adsorção de fósforo e curvas estimadas pelas isotermas de Langmuir e 

Freundlich, para a profundidade 10-20 cm da área VS10a durante as quatro 

épocas de amostragens. Tratamentos: a) mulch + fertilizante, b) mulch - 

fertilizante. 
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Figura 10 - Adsorção de fósforo e curvas estimadas pelas isotermas de Langmuir e 

Freundlich, para a profundidade 0-10 cm da área VS4a durante as quatro 

épocas de amostragens. Tratamentos: a) controle, b) queima + fertilizante, 

c) queima - fertilizante. 
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Figura 11 – Adsorção de fósforo e curvas estimadas pelas isotermas de Langmuir e 

Freundlich, para a profundidade 0-10 cm da área VS4a durante as quatro 

épocas de amostragens. Tratamentos: a) mulch + fertilizante, b) mulch - 

fertilizante. 
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Figura 12 - Adsorção de fósforo e curvas estimadas pelas isotermas de Langmuir e 

Freundlich, para a profundidade 10-20 cm da área VS4a durante as quatro 

épocas de amostragens. Tratamentos: a) controle, b) queima + fertilizante, 

c) queima - fertilizante. 
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Figura 13 - Adsorção de fósforo e curvas estimadas pelas isotermas de Langmuir e 

Freundlich, para a profundidade 10-20 cm da área VS4a durante as quatro 

épocas de amostragens. Tratamentos: a) mulch + fertilizante, b) mulch - 

fertilizante. 
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Os parâmetros estatísticos para comparação dos ajustes das equações não 

lineares de Langmuir e Freundlich aos resultados experimentais de adsorção de fósforo 

estão apresentados nas Tabelas 19, 20, 21 e 22, de acordo com áreas experimentais e 

profundidades analisadas.  

A equação de melhor ajuste, definida pela utilização de critérios citados 

por Mead (1981), Sparks e Jardine (1984) e Raven & Hossner (1994), é aquela à qual 

está associado o menor quadrado médio residual (QMR) e o menor erro padrão das 

estimativas (EP). Também foi levado em consideração que o modelo seria mais 

adequado quando a equação linear ajustada entre os valores observados e estimados 

apresentasse: um coeficiente linear (a) mais próximo de zero, um coeficiente angular (b) 

mais próximo da unidade e um coeficiente de determinação também próximo da 

unidade. 

Considerando os cinco parâmetros apresentados nas Tabela 18, 19, 20, 21 

e 22 verificou-se que o modelo não linear de Freundlich foi o que melhor se ajustou aos 

dados experimentais de adsorção de P, independentemente do tratamento aplicado e da 

profundidade analisada. No entanto, é possível notar que a diferença nos valores dos 

parâmetros de comparação de ajuste entre os dois modelos (Langmuir e Freundlich) é 

geralmente pequena, principalmente para o coeficiente de determinação. 

 

 



Tabela  19. Parâmetros estatísticos utilizados na comparação dos ajustes das equações de Langmuir e Freundlich aos resultados 
experimentais de adsorção de P, na profundidade 0 -10 cm da área com vegetação secundária de 10 anos. 

  Langmuir  Freundlich 

Tratamento (1) Época QMR(2) EP(3) a(4) b(4) R2 (4)  QMR EP a b R2

Controle Out./94 9294,62 96,41 39,452 0,851 0,57  8545,12 93,65 14,281 0,944      0,57  
 Jan./97 1249,79 35,35 37,547 0,839 0,93  698,42 26,43 27,593 0,880      0,96  
 Jul./98 2087,59 45,69 29,993 0,870 0,84  1874,14 43,29 19,988 0,912      0,84  
 Jul./00 983,08 31,35 18,803 0,883 0,82  1020,77 31,95 16,895 0,894      0,81  

Q + F Out./94 9294,62 96,41 39,452 0,851 0,57  8545,12 93,65 14,281 0,944      0,57 
 Jan./97 1571,62 39,64 38,743 0,857 0,93  1131,82 33,64 36,103 0,867      0,95 
 Jul./98 2337,01 48,34 28,306 0,872 0,80  1849,88 43,01 14,856 0,932      0,83 
 Jul./00 512,42 22,64 21,794 0,894 0,95  339,27 18,42 14,665 0,928      0,96 

Q – F Out./94 9294,62 96,41 39,452 0,851 0,57  8545,12 93,65 14,281 0,944      0,57 
 Jan./97 1078,49 32,85 33,671 0,870 0,95  720,43 26,84 26,089 0,899      0,96 
 Jul./98 2519,94 50,19 32,071 0,890 0,88  1893,05 43,51 25,208 0,913      0,91 
 Jul./00 616,37 24,82 19,500 0,902 0,93  264,82 16,27 7,232 0,963      0,97 

M + F Out./94 9294,62 96,41 39,452 0,851 0,57  8545,12 93,65 14,281 0,944      0,57 
 Jan./97 925,83 30,43 32,803 0,856 0,94  238,22 15,43 15,087 0,932      0,98 
 Jul./98 2775,40 52,68 28,497 0,891 0,83  3422,64 58,50 28,713 0,888      0,79 
 Jul./00 803,91 28,35 18,881 0,891 0,87  855,67 29,25 15,902 0,907      0,86 

M – F Out./94 9294,62 96,41 39,452 0,851 0,57  8545,12 93,65 14,281 0,944      0,57 
 Jan./97 1239,59 35,21 38,486 0,844 0,94  1059,80 32,55 36,859 0,850      0,95 
 Jul./98 1293,91 35,97 23,187 0,888 0,87  945,38 30,74 14,975 0,927      0,90 
 Jul./00 382,39 19,55 18,127 0,904 0,95  281,96 16,79 6,949 0,962      0,96 

(1) Tratamentos: Controle; Queima+fertilizante (Q+F); Queima-fertilizante (Q-F); Mulch+Fertilizante (M+F); Mulch - Fertilizante (M-F). 
(2) Quadrado médio residual da análise de variância da regressão não-linear empregada no estudo de adsorção de P  
(3) Erro Padrão da estimativa calculado da seguinte maneira: EP=[�(Xmed-Xest)2/(n-2)]1/2, na qual Xmed=Adsorção medida, Xest= Adsorção estimada, e n= número de pares experimentais 

utilizados para ajuste da equação de adsorção. 
(4) Coeficientes (linear, angular e de determinação) da equação de regressão entre dados experimentais e os estimados. 
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Tabela  20. Parâmetros estatísticos utilizados na comparação dos ajustes das equações de Langmuir e Freundlich aos resultados 
experimentais de adsorção de P, na profundidade 10-20 cm da área com vegetação secundária de 10 anos. 
  Langmuir  Freundlich 

Tratamento (1) Época QMR(2) EP(3) a(4) b(4) R2 (4)  QMR EP a b R2

Controle Out./94 9294,62 96,41 39,452 0,851 0,57  8545,12 93,65 14,281 0,944      0,57  

 Jan./97 1249,79 35,35 37,547 0,839 0,93  698,42 26,43 27,593 0,880      0,96  

 Jul./98 2087,59 45,69 29,993 0,870 0,84  1874,14 43,29 19,988 0,912      0,84  

 Jul./00 983,08 31,35 18,803 0,883 0,82  1020,77 31,95 16,895 0,894      0,81  

Q + F Out./94 9294,62 96,41 39,452 0,851 0,57  8545,12 93,65 14,281 0,944      0,57 

 Jan./97 1571,62 39,64 38,743 0,857 0,93  1131,82 33,64 36,103 0,867      0,95 

 Jul./98 2337,01 48,34 28,306 0,872 0,80  1849,88 43,01 14,856 0,932      0,83 

 Jul./00 512,42 22,64 21,794 0,894 0,95  339,27 18,42 14,665 0,928      0,96 

Q – F Out./94 9294,62 96,41 39,452 0,851 0,57  8545,12 93,65 14,281 0,944      0,57 

 Jan./97 1078,49 32,85 33,671 0,870 0,95  720,43 26,84 26,089 0,899      0,96 

 Jul./98 2519,94 50,19 32,071 0,890 0,88  1893,05 43,51 25,208 0,913      0,91 

 Jul./00 616,37 24,82 19,500 0,902 0,93  264,82 16,27 7,232 0,963      0,97 

M + F Out./94 9294,62 96,41 39,452 0,851 0,57  8545,12 93,65 14,281 0,944      0,57 

 Jan./97 925,83 30,43 32,803 0,856 0,94  238,22 15,43 15,087 0,932      0,98 

 Jul./98 2775,40 52,68 28,497 0,891 0,83  3422,64 58,50 28,713 0,888      0,79 

 Jul./00 803,91 28,35 18,881 0,891 0,87  855,67 29,25 15,902 0,907      0,86 

M – F Out./94 9294,62 96,41 39,452 0,851 0,57  8545,12 93,65 14,281 0,944      0,57 

 Jan./97 1239,59 35,21 38,486 0,844 0,94  1059,80 32,55 36,859 0,850      0,95 

 Jul./98 1293,91 35,97 23,187 0,888 0,87  945,38 30,74 14,975 0,927      0,90 

 Jul./00 382,39 19,55 18,127 0,904 0,95  281,96 16,79 6,949 0,962      0,96 
(1) Tratamentos: Controle; Queima+fertilizante (Q+F); Queima-fertilizante (Q-F); Mulch+Fertilizante (M+F); Mulch - Fertilizante (M-F). 
(2) Quadrado médio residual da análise de variância da regressão não-linear empregada no estudo de adsorção de P  
(3) Erro Padrão da estimativa calculado da seguinte maneira: EP=[�(Xmed-Xest)2/(n-2)]1/2, na qual Xmed=Adsorção medida, Xest= Adsorção estimada, e n= número de pares experimentais 

utilizados para ajuste da equação de adsorção. 
(4) Coeficientes (linear, angular e de determinação) da equação de regressão entre dados experimentais e os estimados. 
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Tabela  21. Parâmetros estatísticos utilizados na comparação dos ajustes das equações de Langmuir e Freundlich aos resultados 
experimentais de adsorção de P, na profundidade 0 -10 cm da área com vegetação secundária de 4 anos. 
  Langmuir  Freundlich 

Tratamento (1) Época QMR(2) EP(3) a(4) b(4) R2 (4)  QMR EP a b R2

Controle Out./94 445,95 21,12 3,345 0,949 0,63  429,52 20,72 -0,215 1,003      0,63 

 Jan./97 460,13 21,45 10,291 0,877 0,70  373,39 19,32 0,942 0,989      0,74 

 Jul./98          

 Jul./00 790,48 28,11 0,942 0,985 0,52  824,23 28,71 -1,749 1,028      0,50 

Q + F Out./94 445,95 21,12 3,345 0,949 0,63  429,52 20,72 -0,215 1,003      0,63 

 Jan./97 252,03 15,88 5,363 0,944 0,85  196,25 14,01 -0,599 1,006      0,88 

 Jul./98 189,73 13,77 0,743 0,987 0,72  194,58 13,94 -0,639 1,011      0,71 

 Jul./00 83,94 9,16 4,220 0,947 0,93  35,15 5,93 0,187 0,998      0,97 

Q – F Out./94 445,95 21,12 3,345 0,949 0,63  429,52 20,72 -0,215 1,003      0,63 

 Jan./97 420,91 20,52 6,727 0,923 0,73  390,96 19,77 -0,503 1,006      0,74 

 Jul./98 438,75 20,95 3,245 0,955 0,64  420,53 20,50 -0,306 1,004      0,65 

 Jul./00 4668,71 68,32 -0,083 1,001 0,44  5427,48 73,67 -5,651 1,043      0,35 

M + F Out./94 445,95 21,12 3,345 0,949 0,63  429,52 20,72 -0,215 1,003      0,63 

 Jan./97 341,60 18,48 7,331 0,910 0,76  265,72 16,30 1,128 0,986      0,81 

 Jul./98 109,18 10,44 2,630 0,955 0,84  89,36 9,45 -0,040 1,001      0,86 

 Jul./00 216,20 14,70 8,880 0,881 0,83  97,15 9,87 2,130 0,971      0,92 

M – F Out./94 445,95 21,12 3,345 0,949 0,63  429,52 20,72 -0,215 1,003      0,63 

 Jan./97 451,63 21,25 2,059 0,963 0,48  440,31 20,98 -0,185 1,003      0,50 

 Jul./98 1005,39 31,71 -2,513 1,037 0,42  1102,96 33,21 -1,739 1,026      0,37 

 Jul./00 136,80 11,69 4,344 0,949 0,93  118,49 10,88 1,351 0,984      0,94 
(1) Tratamentos: Controle; Queima+fertilizante (Q+F); Queima-fertilizante (Q-F); Mulch+Fertilizante (M+F); Mulch - Fertilizante (M-F). 
(2) Quadrado médio residual da análise de variância da regressão não-linear empregada no estudo de adsorção de P  
(3) Erro Padrão da estimativa calculado da seguinte maneira: EP=[�(Xmed-Xest)2/(n-2)]1/2 , na qual Xmed=Adsorção medida, Xest= Adsorção estimada, e n= número de pares experimentais 

utilizados para ajuste da equação de adsorção. 
(4) Coeficientes (linear, angular e de determinação) da equação de regressão entre dados experimentais e os estimados. 

65 



Tabela  22. Parâmetros estatísticos utilizados na comparação dos ajustes das equações de Langmuir e Freundlich aos resultados 
experimentais de adsorção de P, na profundidade 10-20 cm da área com vegetação secundária de 4 anos. 
  Langmuir  Freundlich 

Tratamento (1) Época QMR(2) EP(3) a(4) b(4) R2 (4)  QMR EP a b R2

Controle Out./94 2806,75 52,98 35,322 0,818 0,72    2.615,73      51,14 25,378 0,866      0,71 

 Jan./97 1124,30 33,53 31,860 0,838 0,89       858,75      29,30 27,653 0,859      0,91 

 Jul./98 674,57 25,97 12,638 0,869 0,64       790,79      28,12 12,112 0,872      0,57 

 Jul./00 594,04 24,37 18,328 0,855 0,83       748,21      27,35 18,670 0,851      0,78 

Q + F Out./94 2806,75 52,98 35,322 0,818 0,72    2.615,73      51,14 25,378 0,866      0,71 

 Jan./97 3983,82 63,12 26,993 0,866 0,65    3.262,87      57,12 10,246 0,948      0,70 

 Jul./98 398,99 19,97 18,263 0,824 0,81       364,41      19,09 10,733 0,895      0,80 

 Jul./00 446,64 21,13 11,317 0,910 0,85       343,78      18,54 -1,091 1,009      0,88 

Q - F Out./94 2806,75 52,98 35,322 0,818 0,72    2.615,73      51,14 25,378 0,866      0,71 

 Jan./97 1215,46 34,86 31,773 0,836 0,87       905,19      30,09 28,085 0,856      0,91 

 Jul./98 1546,72 39,33 29,796 0,809 0,73    1.718,68      41,46 30,456 0,803      0,69 

 Jul./00 255,06 15,97 7,881 0,921 0,85       218,91      14,80 -1,098 1,011      0,86 

M + F Out./94 2806,75 52,98 35,322 0,818 0,72    2.615,73      51,14 25,378 0,866      0,71 

 Jan./97 1914,59 43,76 30,618 0,850 0,81    1.707,38      41,32 27,674 0,865      0,83 

 Jul./98 761,55 27,59 18,222 0,862 0,78       964,05      31,05 19,002 0,854      0,72 

 Jul./00 301,20 17,36 13,502 0,872 0,85       260,24      16,13 -1,186 1,012      0,85 

M - F Out./94 2806,75 52,98 35,322 0,818 0,72    2.615,73      51,14 25,378 0,866      0,71 

 Jan./97 781,84 27,96 32,309 0,816 0,91       588,32      24,26 28,509 0,837      0,93 

 Jul./98 736,79 27,14 19,678 0,809 0,66       720,13      26,84 19,440 0,812      0,66 

 Jul./00 268,88 16,40 18,071 0,852 0,92       350,08      18,71 18,244 0,849      0,90 
(1) Tratamentos: Controle; Queima+fertilizante (Q+F); Queima-fertilizante (Q-F); Mulch+Fertilizante (M+F); Mulch - Fertilizante (M-F). 
(2) Quadrado médio residual da análise de variância da regressão não-linear empregada no estudo de adsorção de P  
(3) Erro Padrão da estimativa calculado da seguinte maneira: EP=[�(Xmed-Xest)2/(n-2)]1/2, na qual Xmed=Adsorção medida, Xest= Adsorção estimada, e n= número de pares experimentais 

utilizados para ajuste da equação de adsorção. 
(4) Coeficientes (linear, angular e de determinação) da equação de regressão entre dados experimentais e os estimados 
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4.3 Fósforo Orgânico 

  Nas Tabelas 23 e 24 estão apresentados os resultados de P-total (Pt), P-

inorgânico (Pi) e P-orgânico (Po) obtidos pelo método de ignição. De maneira geral, 

observaram-se similaridades nas quantidades de Pt das camadas superficiais das duas 

áreas experimentais; no entanto, na camada subsuperficial a quantidade de Pt foi maior 

na área VS10a. 

Na última amostragem realizada nas duas áreas (VS10A e VS4a) a 

quantidade de Pt manteve-se próxima dos valores encontrados no início do experimento. 

Durante as quatro épocas de amostragem, as quantidades de Po foram superiores às de 

Pi. Além disso, a quantidade de Pt encontrada nas duas áreas experimentais pode ser 

considerada muita baixa.  

As quantidades de Po obtidas neste trabalho estão de acordo com as 

citados por Boernemisza & Igue (1967), que verificaram que o Po representava mais de 

50% do Pt; no entanto, esses resultados foram observados em solos mais jovens da Costa 

Rica. Vieira (1988) realizou uma avaliação das formas de fósforo em solos amazônicos e 

encontrou quantidades baixas de Pt, com média de 359 mg kg-1. Observou ainda que as 

quantidades de Po foram inferiores às de Pi e representavam cerca de 20% do fósforo 

total dos solos. 

Fassbender & Boernemisza (1994) relatam que o Po pode representar 

entre 25 e 75% do Pt e que tem uma participação igual à do Pi; no entanto, isso depende 

de alguns fatores, como temperatura, precipitação pluvial, atividade biológica, acidez do 

solo e grau de desenvolvimento do solo. Em condições de acúmulo de matéria orgânica 

no solo há predominância de P orgânico. 

A maior quantidade de Pt na camada subsuperficial da área VS10 pode 

ser explicada pelo maior de teor de argila nessa área. Trabalhos têm demonstrado uma 

correlação positiva entre textura do solo e Pt (Lópes-Hernández & Nino, 1993; 

Fassbender & Boernemisza,1994); no entanto, geralmente ocorre um decréscimo da 

quantidade de fósforo com a profundidade devido à diminuição da MO, principalmente 

em solos da região tropical onde há uma relação direta entre Pt e MO. 
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Para atender os objetivos desta pesquisa, foram realizadas análises 

estatísticas  somente para os resultados de fósforo orgânico. A variação nos resultados da 

quantidade de fósforo orgânico total (Po) do solo, obtidos pelo método de ignição para 

as duas áreas experimentais (VS10a e VS4a), está apresentada nas Tabelas 25 e 26. Os 

valores mínimos e máximos foram obtidos em função dos tratamentos durante as quatro 

épocas de amostragem. De maneira geral, os valores médios de Po da área VS4a foram 

menores que os da área VS10a, no entanto, a amplitude de variação (diferença entre os 

valores mínimos e máximos) e o desvio padrão foram maiores para essa última área 

experimental.  



Tabela 23. Valores médios de P-total (Pt), P-inorgânico (Pi) e P-orgânico (Po), obtidos nas duas profundidades da área VS10a 

durante os quatro períodos de amostragem do solo. 

 Outubro/94  Janeiro/97  Julho/98  Julho/00 

Tratamentos(1) Pt Pi Po  Pt Pi Po  Pt Pi Po  Pt Pi Po 
  -------------------------------------------------------- -----------------mg kg-1 - --------------------------------------------------------------------- 

     
0 – 10 cm 

    

Controle  52,27 14,36 38,22  54,64 18,98 35,66  48,40 12,01 36,39  36,86 14,48 22,38 

Q+F 52,27 14,36 38,22  120,72 55,68 65,04  97,31 29,39 67,93  61,36 22,27 39,09 

Q-F 52,27 14,36 38,22  82,11 21,30 60,81  63,05 13,42 49,64  50,83 14,00 36,83 

M+F 52,27 14,36 38,22  104,58 53,90 50,68  59,70 22,81 36,89  60,89 19,46 41,43 

M-F 52,27 14,36 38,22  80,04 26,48 53,55  54,67 12,48 42,19  43,81 11,82 32,00 
     

10 – 20 cm 
    

Controle  88,97 10,39 78,58  79,80 16,10 63,70  65,54 9,19 56,36  56,98 13,17 43,81 

Q+F 88,97 10,39 78,58  105,43 28,40 77,03  73,29 16,70 56,59  67,03 17,24 49,79 

Q-F 88,97 10,39 78,58  77,88 19,46 58,42  55,21 13,88 41,32  57,57 15,66 41,90 

M+F 88,97 10,39 78,58  97,77 26,48 71,28  76,11 16,08 60,03  67,43 21,19 46,24 

M-F 88,97 10,39 78,58  106,87 20,79 86,08  52,16 11,07 41,09  56,38 13,82 42,56 
(1) Tratamentos: Controle; Queima+fertilizante (Q+F); Queima-fertilizante (Q-F); Mulch+Fertilizante (M+F); Mulch-Fertilizante (M-F). 
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Tabela 24. Valores médios de P-total (Pt), P-inorgânico (Pi) e P-orgânico (Po), obtidos nas duas profundidades da área VS4a 

durante os quatro períodos de amostragem do solo. 

 Outubro/94  Janeiro/97  Julho/98  Julho/00 

 Pt Pi Po  Pt Pi Po  Pt Pi Po  Pt Pi Po 

  -------------------------------------------------------- -----------------mg kg-1 - --------------------------------------------------------------------- 
     

0 – 10 cm 
    

Controle  55,94 11,31 44,63  37,63 10,55 27,08  30,78 9,06 21,72  46,18 15,27 30,91 

Q+F 55,94 11,31 44,63  78,20 32,89 45,31  58,50 19,21 39,29  55,20 16,72 38,48 

Q-F 55,94 11,31 44,63  48,85 12,81 36,04  46,05 12,95 33,10  47,71 14,88 32,83 

M+F 55,94 11,31 44,63  61,81 28,73 33,08  54,03 18,74 35,30  50,07 12,25 37,83 

M-F 55,94 11,31 44,63  56,19 13,90 42,28  41,35 12,01 29,35  65,85 41,39 24,46 
     

10 – 20 cm 
    

Controle  53,01 5,98 47,02  32,75 7,46 25,29  30,22 9,16 21,05  33,71 12,12 21,59 

Q+F 53,01 5,98 47,02  54,25 17,39 36,86  40,88 14,71 26,17  46,33 17,17 29,15 

Q-F 53,01 5,98 47,02  43,25 10,43 32,83  36,07 11,04 25,03  38,83 12,25 26,59 

M+F 53,01 5,98 47,02  53,03 18,21 34,82  50,11 16,03 34,08  65,06 15,27 49,79 

M-F 53,01 5,98 47,02  49,36 13,39 35,98  41,22 12,44 28,77  37,45 12,62 24,84 
(1) Tratamentos: Controle; Queima+fertilizante (Q+F); Queima -fertilizante (Q-F); Mulch+Fertilizante (M+F); Mulch-Fertilizante (M-F). 
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Tabela 25.Variação dos resultados de concentração de P orgânico estimados pelo 

método de ignição para área experimental que inicialmente apresentava 

vegetação secundária com 10 anos de idade. 

Tratamentos Valores mínimo e 
máximo 

Média Desvio Padrão  CV  

 --------------------------mg kg-1----------------------- (%) 

 Profundidade 0 a 10 cm 

Controle 18,28 a 49,17 33,16 9,18 27,70 

Queima + Fertilizante 30,79 a 71,91 52,57 16,86 32,08 

Queima – Fertilizante 32,29 a 69,79 46,37 11,89 25,65 

Mulching + Fertilizante 32,19 a 78,23 41,81 12,93 30,93 

Mulching – Fertilizante 30,79 a 80,89 41,49 13,64 32,88 

 Profundidade 10 a 20 cm 

Controle  42,93 a 83,66 60,61 13,29 21,93 

Queima + Fertilizante 48,65 a 86,64 65,49 13,82 21,11 

Queima – Fertilizante 39,78 a 83,66 55,06 16,50 29,97 

Mulching + Fertilizante 39,97 a 83,66 64,03 13,71 21,42 

Mulching – Fertilizante 37,94 a 92,00 62,07 21,86 35,22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

Tabela 26. Variação dos resultados de concentração de P orgânico estimados pelo 

método de ignição para área experimental que inicialmente apresentava 

vegetação secundária com 4 anos de idade. 

Tratamentos Valores mínimo e 
máximo 

Média Desvio Padrão  CV  

 --------------------------mg kg-1----------------------- (%) 

 Profundidade 0 a 10 cm 

Controle  21,27 a 45,10 30,37 9,15 29,43 

Queima + Fertilizante 35,60 a 49,90 41,92 4,49 10,70 

Queima – Fertilizante 29,72 a 45,10 36,65 5,64 15,38 

Mulching + Fertilizante 27,95 a 56,54 37,70 8,88 23,55 

Mulching – Fertilizante 19,86 a 45,50 35,17 9,56 27,17 

 Profundidade 10 a 20 cm 

Controle  20,02 a 50,64 28,74 11,62 40,46 

Queima + Fertilizante 25,97 a 50,64 34,80 8,66 24,89 

Queima – Fertilizante 23,07 a 50,64 32,87 9,27 28,19 

Mulching + Fertilizante 31,42 a 53,84 41,42 8,34 20,14 

Mulching – Fertilizante 24,53 a 50,64 34,15 9,15 26,79 
 

 

Pela análise de variância dos resultados de Po total, não se verificaram 

interações significativas entre tratamentos e épocas de amostragem para a camada 

superficial da área com VS10a; no entanto, essas interações foram significativas, ao 

nível 1%, para a camada subsuperficial dessa área e para as duas camadas estudadas da 

área VS4a. 

  Diante disso, foram avaliados pelo teste de Tukey os efeitos isolados dos 

tratamentos e das épocas de amostragens sobre os teores de Po total para a camada 

superficial (0 – 10 cm) da área VS10a (Tabelas 27 e 28). Os resultados evidenciaram 

aumentos signi ficativos das quantidades de P orgânico para todos os tratamentos, 

quando comparados com as parcelas controle. O valor médio de Po mais significativo 

foi obtido para o tratamento Q+F (queima com fertilizante), que só não diferiu do que 
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envolvia Q-F (queima sem fertilizante). Esse último não diferiu significativamente 

daqueles que envolveram utilização da cobertura morta (Tabela 27).  

  Os valores médios de Po aumentaram significativamente da primeira para 

a segunda amostragem (Janeiro de 1997) e diminuíram nas demais, retornando aos 

níveis do início do experimento (Tabela 28). 

 

 

Tabela 27. Médias de P orgânico, durante as 4 épocas de amostragens da profundidade 

0-10 cm em função dos tratamentos aplicados na área experimental que 

inicialmente apresentava vegetação secundária com 10 anos de idade. 

Tratamentos(1) P orgânico 
 mg kg-1 

Controle 33,16 a 

Queima + Fertilizante 52,57 c  

Queima – Fertilizante   46,37 bc  

Mulching + Fertilizante 41,81 b 

Mulching – Fertilizante 41,49 b 
*  Médias seguidas por mesma letra não diferem entre sí, ao nível de 5%, pelo teste de Tukey; DMS = 6,53 mg kg -1 

 
 
 
Tabela 28. Médias de P orgânico nas 4 épocas de amostragens da profundidade 0 -10 cm 

na área experimental que inicialmente apresentava vegetação secundária 

com 10 anos de idade. 

Épocas de Amostragem P orgânico 
 mg kg-1 

Out./94   38,22 ab 

Jan./97 53,15 c  

Jul./98   46,61 bc  

Jul./00 34,35 a 
*  Médias seguidas por mesma letra não diferem entre sí, ao nível de 5%, pelo teste de Tukey; DMS = 9,60 mg kg -1 
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  Para a camada subsuperficial (10 – 20 cm) da área VS10a os valores 

médios de Po não variaram significativamente da primeira para a segunda amostragem 

(Tabela 29); no entanto, verificaram-se reduções significativas a partir da terceira 

amostragem. De forma geral, não foram encontradas diferenças significativas entre os 

métodos de preparo do solo e as parcelas mantidas com vegetação natural, dentro da 

cada época de amostragem. 

Esses resultados da área VS10a demonstram que a utilização dos 

tratamentos de preparo do solo sem queima (mulching) proporcionaram aumentos na 

quantidade de Po total na camada superficial, quando comparados com a parcela 

controle (Tabelas 27 e 28). Na subsuperficial, embora tenham sido observados 

decréscimos no teor de Po total em relação ao início do experimento, esses tratamentos 

proporcionaram resultados adequados durante o período avaliado, principalmente 

quando comparados com a parcela controle (Tabela 29).  

 
 
 
Tabela 29. Valores médios de P orgânico (mg kg-1), na profundidade 10-20 cm, em 

função dos tratamentos e épocas de amostragens da área experimental 
VS10a1. 

Tratamentos  
Épocas de Amostragem 

 Outubro/94 Janeiro/97 Julho/98 Julho/00 

Controle 78,58 Aa     63,70 ABab      56,35 ABbc  43,80 Ac 

Queima + Fertilizante 78,58 Aa   77,03 BCa 56,59 Bb  49,79 Ab 

Queima – Fertilizante 78,58 Aa 58,42 Ab 41,33 Ac  41,90 Ac 

Mulching + Fertilizante 78,58 Aa     71,28 ACab   60,03 Bbc 46,24 Ac 

Mulching – Fertilizante 78,58 Aa  86,08 Cab 41,09 Ac 42,56 Ac 
1 Área que no início do experimento estava sob pousio de 10 anos. 
* Médias seguidas de mesma letra (maiúscula na coluna e minúscula na linha) não diferem entre si pelo teste do 

LSMEAN – Tukey, ao nível de 5%. 
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  Os resultados médios da quantidade de Po do solo, a partir dos 

tratamentos e das épocas de amostragens, para área VS4a estão apresentados nas Tabelas 

29 e 30. De forma geral, os resultados da primeira amostragem da camada superficial 

(Tabela 30) são similares aos obtidos na mesma época na área VS10a. Em relação à 

primeira amostragem, houve redução signi ficativa de Po somente no tratamento de 

mulching sem fertilizante, que apresentou um valor de 24,46 mg kg-1 na última 

amostragem (Tabela 30).  

Na segunda e na terceira época de amostragem encontraram -se diferenças 

significativas nas médias de Po entre as parcelas controle e o tratamento de queima com 

fertilizante. Na última época de amostragem as médias de Po não diferiram entre os 

tratamentos (Tabela 30). 

  Para a profundidade 10-20 cm da área VS4a verificaram-se reduções 

significativas na concentração de Po após a primeira amostragem, exceto nos 

tratamentos queima + fertilizante e mulching + fertilizante, na segunda e última época de 

amostragem, respectivamente (Tabela 31). Quando se considerou cada época de 

amostragem notou-se que o valor médio de Po para o tratamento de mulching com 

fertilizante aumentou significativamente em relação aos demais tratamentos na última 

amostragem (Tabela 31).  

Os resultados demonstram que o preparo do solo sem queima associado 

com a utilização de fertilizantes apresenta um grande potencial para a manutenção do Po 

total no solo na camada subsuperficial da área VS4a. No caso da área VS10a, houve 

decréscimo na quantidade de Po, mas ainda assim foram obtidos melhores resultados 

quando houve utilização do fertilizante. 

De maneira geral, os resultados de Po encontrados nas duas áreas 

experimentais estão de acordo com os obtidos na avaliação da matéria orgânica e do P-

resina. Isso se deve à relação existente entre o Po e os teores de MO e de P disponível 

nos solos, conforme citado por Brams (1973), Fassbender & Boernemisza (1994) e 

Linsquist et al. (1997).  

Beck & Sanchez (1994), trabalhando com fracionamento de P em 

amostras de solo que estavam sob cultivo contínuo durante 18 anos no Peru, verificaram 
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que nos sistemas agrícolas que receberam fertilizantes fosfatados não houve alteração do 

Po, sendo nesse caso o Pi responsável pela variação do fósforo disponível. Nos sistemas 

sem utilização de fertilizantes, o Po foi o principal responsável pela variação do P 

disponível para as plantas. Linsquist et al. (1997), trabalhando com formas de manejo da 

aplicação de fertilizantes fosfatados em solo do Hawaii, também relataram que o Po é 

uma importante fonte de fósforo para as plantas em sistemas não fertilizados. 

Beck & Sanchez (1996), trabalhando com cultivo contínuo durante 13 

anos, verificaram nas camadas subsuperficiais um decréscimo de 41% do Po nas 

parcelas não fertilizadas e um aumento de 50% nas parcelas fertilizadas. Brito (1998), 

avaliando uma conversão de floresta para pastagem na Amazônia, observou aumentos de 

P disponível e total logo após a queima da vegetação, no entanto, com o passar do tempo 

ocorreu um decréscimo dos teores de Po, Pi e Pt, devido a diversos processos, entre os 

quais a retenção, a remoção pelas culturas e também a erosão. 

Os resultados obtidos no presente trabalho, quando comparados com os 

de Beck & Sanchez (1994), Linquist et al. (1997), Beck & Sanchez (1996) e Brito 

(1998), demonstram a grande variabilidade no comportamento da fração de P orgânico 

do solo. Além disso, fica evidente a necessidade de estudos que procurem entender a 

dinâmica das diferentes frações da matéria orgânica e do P orgânico em solos 

submetidos a sistemas de cultivo que contemplem a utilização de materiais orgânicos.  
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Tabela 30. Valores médios de P orgânico (mg kg-1), na profundidade 0-10 cm, em 

função dos tratamentos e épocas de amostragens da área experimental 

VS4a1. 

Tratamentos  
Épocas de Amostragem 

   Outubro/94    Janeiro/97    Julho/98       Julho/00     

Controle  44,63 Ab        27,08 Aa       21,72 Aa    30,91 Aab 

Queima + Fertilizante  44,63 Aa        45,31 Ba       39,29 Ba    38,48 Aa 

Queima – Fertilizante  44,63 Aa 36,04 ABa 33,10 ABa    32,83 Aa 

Mulching + Fertilizante  44,63 Aa 33,08 ABa 35,30 ABa    37,83 Aa 

Mulching – Fertilizante  44,63 Ab 42,28 ABb   29,35 ABab    24,46 Aa 
1
 Área que no início do experimento estava sob pousio de 4 anos. 

* Médias seguidas de mesma letra (maiúscula na coluna e minúscula na linha) não diferem entre si pelo teste do 
LSMEAN – Tukey, ao nível de 5%. 

 
 
Tabela 31. Valores médios de P orgânico (mg kg-1), na profundidade 10-20 cm, em 

função dos tratamentos e épocas de amostragens da área experimental 

VS4a1. 

Tratamentos  
Épocas de Amostragem 

 Outubro/94 Janeiro/97    Julho/98       Julho/00     

Controle  47,03 Ab         25,29 Aa    21,05 Aa        21,59 Aa 

Queima + Fertilizante  47,03 Ac         36,86 Bbc    26,17 ABa   29,15 Aab 

Queima – Fertilizante  47,03 Ab   32,83 ABa    25,03 ABa 26,59 Aa 

Mulching + Fertilizante  47,03 Ab   34,82 ABa    34,08 Ba        49,69 Bb 

Mulching – Fertilizante  47,03 Ac 35,98 Bb    28,77 ABab 24,84 Aa 
1
 Área que no início do experimento estava sob pousio de 4 anos. 

* Médias seguidas de mesma letra (maiúscula na coluna e minúscula na linha) não diferem entre si pelo teste do 
LSMEAN – Tukey, ao nível de 5%. 

 



5 CONCLUSÕES 

 

  Com base nos resultados obtidos neste trabalho, pode-se chegar às 

seguintes conclusões: 

 

• Para todos os métodos de preparo do solo houve manutenção ou aumentos no nível 

de fertilidade do solo, avaliada pela matéria orgânica, P-resina, pH em CaCl2, 

saturação por bases e alumínio trocável, bem como redução da capacidade de 

adsorção de P. 

• O método de preparo do solo que não utiliza a queima da vegetação (mulching) 

mostrou-se superior ao método tradicional de corte-queima, uma vez que não 

diminuiu a fertilidade do solo, reduziu a capacidade de adsorção de P e aumentou a 

quantidade de P orgânico total; 

• A utilização do fertilizante NPK contribuiu para manter o teor de P-resina e de P 

orgânico total do solo ao longo dos seis anos de estudo, independentemente da 

utilização ou não do fogo no preparo do solo; 

• A sustentabilidade do sistema foi maior na área com tempo de pousio de 10 anos e 

com maior quantidade de biomassa vegetal do que na área com 4 anos de pousio. 
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