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RESUMO

O solo é uma estrutura complexa, formada pela interação de diversos fatores químicos, físicos, biológicos, topográficos e climáticos que 
apresenta variabilidade espacial e temporal de seus atributos, resultantes da interação desses diversos fatores. O solo cultivado apresenta fontes 
adicionais de heterogeneidade por conta da intervenção antrópica na agricultura que podem alterar de forma significativa seus aspectos químicos 
e físicos. Na agricultura brasileira grandes áreas são consideradas homogêneas, promovendo o uso de doses iguais de fertilizantes e 
desconsiderando a variabilidade espacial e temporal dos atributos químicos do solo. Esse desequilíbrio do uso de fertilizantes compromete a 
produtividade e aumenta os custos da produção, podendo ainda causar impactos ambientais consideráveis. A análise da variabilidade nutricional 
dos solos cultivados é necessária para a elaboração de estratégias para minimizar tais impactos. A área de estudo é o distrito de Campo do 
Coelho, que é uma região considerada importante polo de produção agrícola estadual e sobre a qual dispõe-se de uma quantidade de dados 
relativamente boa de vários plantios e de várias culturas. As amostras de solo são provenientes de produtores da região que, após orientação da 
forma, condições de coleta e armazenamento das mesmas, encaminharam-nas para o Laboratório de Análises Ambientais (LIAAM), no período de 
janeiro a novembro de 2015, aonde foram analisadas. No momento da entrega, é feito uma ficha de cadastro com um pequeno questionário, 
contendo as informações pessoais do produtor, de sua propriedade e do cultivo. As amostras são submetidas à secagem ao ar e peneiradas em 
seguida. A fração de terra fina seca ao ar (TFSA) é separada e identificada para posterior análise química. Foram analisados os seguintes 
parâmetros: Cálcio (Ca+), Magnésio (Mg++), Alumínio (Al+++), Fósforo (P+), pH, acidez potencial, acidez trocável e Potássio (K+), calculando a 
partir desses a Capacidade de Troca Catiônica (C.T.C) e a porcentagem de bases (%S.B.).  Foram analisadas 125 amostras de terra. As localidades 
dentro do terceiro distrito com mais amostras foram: Conquista (14% das amostras), São Lourenço (13%), Salinas (13%), Barracão dos Mendes 
(9%), Alto do Vieira (7%) e Campinas (6%). Todos os produtores disseram utilizar fertilizantes químicos e/ou aplicar calcário, no entanto, nenhum 
proprietário soube dizer com exatidão quais as quantidades ou concentrações usadas dos fertilizantes e do calcário. Todos os parâmetros 
apresentam alta variabilidade, fora de padrões ideais para cultivo. Observou-se valores muito variáveis para as concentrações de P (138±982,94 
cmolc.Kg-1), em que 56% das amostras tem concentrações altas enquanto 37% tem concentrações consideradas baixas. O mesmo aconteceu com
o K+ (56,89±24,5 cmolc.Kg-1). As concentrações de Al+3 encontradas foram baixas (0,09±0,22 cmolc.Kg-1). As concentrações de Ca+2 (3,03±1,92 
cmolc.Kg-1) e Mg+2 (1,49±1,33 cmolc.Kg-1) são, em sua maioria, médias ou alta. O solo tende a ser moderadamente ácido ou fortemente ácido, 
com nenhum caso de pH alcalino. As análises multivariadas mostram relação entre o CTC, o hidrogênio e o alumínio, em detrimento do cálcio, do 
magnésio e do potássio e a %SB não está agrupada junto com a CTC, o que demonstra a baixa correlação entre ambas, demonstrando baixa 
fertilidade do solo. Estes resultados demonstram que, de maneira geral, os plantios apresentam uma condição inadequada ao cultivo com baixa 
fertilidade, provavelmente, ocasionado pelo manejo incorreto do solo pelo produtor rural pelo uso excessivo de fertilizantes. Isto resulta em 
impactos negativos tais como eutrofização e esgotamento do solo, que por sua vez vão afetando cada vez mais a capacidade de produção da 
região. O aconselhamento ao produtor deve ser feito levando-se em conta as características exclusivas da propriedade, observando as 
concentrações de todos os parâmetros e considerando as relações entre eles.
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