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Fertilidade nas áreas de várzea e topo em função do uso do solo e posição do relevo 
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RESUMO 
 
O aumento da intensidade do uso do solo e a diminuição da cobertura vegetal nativa no nordeste 
brasileiro têm levado à degradação dos recursos naturais e, em especial, à diminuição da fertilidade 
do solo. Isto tem resultado na perda de biodiversidade e na diminuição da capacidade dos 
ecossistemas de recuperar-se após perturbações. Por esses motivos, foi escolhida a microbacia de 
Vaca Brava, no Agreste Paraibano, para se estudar as inter-relações entre o uso do solo, a textura e 
nos níveis de fertilidade do solo sobre áreas de várzeas. Foram amostrados 22 várzeas e 20 topos, 
estratificando-se por agricultura, pastagem, capineira, sabiá e vegetação nativa. Após identificar 
cada área amostral, foi obtida uma amostra composta de solo da camada de 0-20 cm, constituída de 
10 amostras simples retiradas ao acaso para cada uso do solo. As amostras foram preparadas e 
analisadas quanto as propriedades químicas e físicas. A fertilidade dos solos nas várzea e de topo 
foi mais influenciada pelas diferentes classes texturais do que pelos usos da terra. A substituição das 
matas nativas por outros usos da terra, resultou em enriquecimento nos teores de P e K e 
empobrecimento nos teores de Ca, Mg e, matéria orgânica, esta última particularmente nas áreas 
agrícolas.  
 
Palavras-chave: ecossistemas, microbacia, propriedades químicas e físicas de solo. 
 

 
Fertility in areas footslope and top in function of soil use and hillside position  

 
ABSTRACT 
 
Intensive land use and growing deforestation of natural vegetation in Northeastern Brazil have 
contributed to degradation of resources, particularly the decrease of soil fertility. As result, 
biodiversity and ecosystem capacity to restore its resources after disturbances have been 
diminished. Thus, the “Vaca Brava” watershed , located in “Agreste” region of Paraíba State, was 
selected to study the interrelationships between land use, particle size distribution and soil fertility 
in divergent footsloopes positions. Was showed 22 valley and 20 tops positions, stratify for 
agriculture, pasture, Pennisetum purpureum, schum, Mimosa caesalpinefolia L and native 
vegetation. After to identify each area, was gotten soil a composed sample of the layer of 0-20 cm, 
consisting of 10 simple samples withdrawals for each soil use. The samples was prepared and 
analyzed how the chemical and physical properties.  The soil fertility in fertile valley and top more 
was influenced by different texturais class of what for land use. The substitution of native bushes 
for other soil use, resulted in enrichment of P and K and impoverishment of Ca, Mg and, organic 
matter, this last one particularly in agricultural areas. 
 
Keywords: ecosystems, watershed, chemical and physic properties of soil. 
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1  INTRODUÇÃO 
 
Os solos de várzea e de topo, pelo relevo 

plano, oferecem melhores condições para a 
agricultura que as encostas. As áreas de várzea 
apresentam melhor suprimento de água e são 
zonas de acúmulo de sedimentos provenientes 
das partes elevadas do relevo e de outras 
várzeas à montante do sistema de drenagem da 
bacia. Nas várzeas podem ser encontradas 
diferentes classes de solos, alguns deles 
derivados do material de origem e outros 
consistindo de camadas de sedimentos.  Os 
solos de topo são geralmente mais homogêneos, 
uma vez que não recebem aporte de sedimentos 
carreados pela água (Bertoni & Lombardi, 1999; 
Silva et al., 2001). 

O tipo de solo, o relevo, os sistemas de 
cultivo e os fatores climáticos também 
influenciam na fertilidade do solo (Gregorich et 
al., 1998; Olszevski et al., 2008). Quando uma 
topossequência de vegetação nativa é convertida 
para cultivada, pode haver uma perda líquida de 
nutrientes por mineralização ao longo do 
declive, em decorrência de práticas agrícolas 
inadequadas, sem planejamento e conhecimento 
das reais possibilidades de uso do solo. Com a 
continuação do cultivo, o solo encontra-se 
susceptível aos processos erosivos, de modo que 
as áreas convexas das encostas apresentam 
perdas progressivas de materiais, enquanto que 
as áreas côncavas atuam inicialmente como 
áreas de deposição. Entretanto, com a 
continuidade da erosão, as áreas côncavas 
também sofrem perdas líquidas de nutrientes 
para outros locais (Gregorich et al., 1998; 
Santos et al., 2008). 

O aumento da intensidade do uso do solo 
e diminuição da cobertura vegetal nativa tem 
levado à degradação dos recursos naturais e, em 
especial, à diminuição da fertilidade do solo 
(Galvão et al., 2005; Marques Júnior et al., 
2008). Isto tem resultado na perda de 
biodiversidade e na diminuição da capacidade 
dos ecossistemas de recuperar-se após 
perturbações. O risco de degradação do solo é 
ainda maior nas áreas de relevo ondulado, onde 
há acentuação dos processos erosivos, 
principalmente quando a vegetação nativa é 
substituída por culturas agrícolas ou pastagens. 

Estudos conduzidos por Alvarenga & 
Davide (1999), demonstraram que 

agroecossistemas de culturas anuais 
apresentaram maior alteração em relação à 
vegetação nativa, e, sob os aspectos químicos, 
houve aumento nos teores de nutrientes e 
diminuição do alumínio. Em relação aos 
aspectos físicos, os agroecossistemas de culturas 
anuais apresentaram maior degradação da 
estrutura, com aumento na densidade do solo e 
microporosidade e diminuição na percentagem 
de agregados maiores que 2 mm. 

A maior parte do solo e nutrientes 
removidos das encostas é redistribuída para as 
várzeas, que são principalmente áreas de 
deposição. Entretanto também há redistribuição 
de água e nutrientes através das várzeas, para as 
áreas com menor cota da bacia, normalmente 
ocupada por açudes ou barragens. Não há 
estudos na região constatando este 
enriquecimento relativo das várzeas e de como o 
uso da terra, tanto das encostas quanto das 
várzeas, influenciam nestas modificações e as 
comparações com o topo que também são áreas 
planas, onde a erosão é quase nula e não são 
zonas de acumulação. A caracterização dessas 
áreas quanto às classes texturais, níveis de 
fertilidade e uso atual é a primeira etapa para 
compreender a dinâmica das transferências, solo 
e nutrientes na microbacia. O objetivo do estudo 
foi determinar o efeito do uso do solo e classes 
texturais sobre a fertilidade do solo em áreas de 
várzea e de topo na microbacia Vaca Brava, PB. 

 
 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 

 
A área de estudo corresponde a uma 

microbacia que está localizada no Agreste (sub-
úmido) do Estado da Paraíba, Nordeste do 
Brasil, compreendida entre os paralelos 192000 
e 198000 m de latitude sul e os meridianos 
9225300 e 9231000 m de longitude a oeste de 
Greenwich, ocupando uma superfície de 14,04 
km2 e altitude variando de 510 – 610 m. Apesar 
da microbacia em estudo estar localizada na 
região do Agreste (Planalto da Borborema) 
caracterizada por clima seco, muito quente e 
semi-árido, no entanto, o município de Areia 
apresenta microclima, tropical chuvoso com 
chuvas de outono – inverno. 

A precipitação média anual é de 1.200 
mm, ocorrendo um déficit hídrico que se 
estende entre os meses de outubro a fevereiro, 
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com temperatura média anual de 24oC. Os solos 
predominantes na bacia são: Argissolos 
Vermelhos, Neossolos Regolíticos e o 
Latossolos Amarelos (Brasil, 1972; Embrapa, 
2006). O relevo é ondulado a forte ondulado e 
se acentua à medida que a drenagem vai 
dissecando o terreno, na parte mais baixa da 
bacia. Os solos predominantes nas várzeas ou 
vale e no topo ou crista e a sua área de ocupação 
na microbacia, encontra-se caracterizado na 
figura 1. 
 
 

 
Figura 1 - Esquema da subdivisão para amostragens de 
solos (várzea ou vale e topo ou crista) e tipos de solos 
dominantes na microbacia de Vaca Brava, PB (Santos, 
2004). 

 
 
Nas áreas de várzea e de topo 

encontraram-se os seguintes usos: pastagem, 
agricultura, capineira – capim elefante 
(Pennisetum purpureum, schum.), mata nativa 
(fragmento da Mata Atlântica de altitude), 
capoeira e sabiá (Mimosa caesalpinefolia L.). 
Foram amostrados 22 várzeas e 20 topos, 
estratificando-se por agricultura, pastagem, 
capineira, sabiá e vegetação nativa. Após 
identificar cada área amostral, foi obtida uma 
amostra composta de solo da camada de 0-20 
cm, constituída de 10 amostras simples retiradas 
ao acaso para cada uso do solo (Tabela 1). 

 
 
 
 
 
  
 

Tabela 1 - Resumo do número de amostras de solo por 
estrato de várzeas na microbacia de Vaca Brava. 
Cobertura do solo       Número de amostras 

Várzea  Topo 
Agricultura 1

9 
10 

Pastagem 1
6 

13 

Capineira 1
6 

02 

Mata  1
2 

14 

Sabiá 0
2 

02 

Total 6
5 

41 

 
As amostras compostas foram secas ao 

ar e passadas por peneira de 2 mm, e analisadas 
quanto às propriedades químicas: pH, bases 
trocáveis, acidez trocável, carbono e nitrogênio 
total e fósforo extraível por Mehlich-1 
(Embrapa, 1997). Para compreender melhor os 
níveis de fertilidade do solo, especificamente 
para P e K, utilizou-se o Manual de Sugestão de 
Adubação para o Estado da Paraíba (1979), o 
qual classifica os níveis dos elementos em baixo 
(P entre 0–7,7 mg kg-1, K entre 0–0,09 cmolc kg-

1), médio (P entre 7,8–23 mg kg-1, K entre 0,10–
0,29 cmolc kg-1) e alto (P>23 mg kg-1, K>0,30 
cmolc kg-1). A determinação das classes 
texturais foi realizada no laboratório de física do 
solo do CCA/UFPB. 

Os atributos do solo foram avaliados, 
inicialmente, por meio de estatística descritiva: 
média, valores máximo e mínimo, e desvio 
padrão. Verificou-se também a distribuição 
lognormal das variáveis, motivo pelo qual nas 
tabelas foi indicada a média geométrica (Parkin 
& Robinson, 1993). No caso do P, a distribuição 
não foi normal nem log normal, sendo por isso 
indicados os valores medianos. Em seguida foi 
realizado a ANOVA e aplicado o teste de Tukey 
(p<0,05) para as variáveis qualitativas naqueles 
atributos nos quais o teste-F foi significativo.  

 
 
3  RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
Análise descritiva 
Os valores médios das propriedades 

químicas das amostras de várzeas e de topos da 
microbacia Vaca Brava, independentemente de 
uso e textura, são apresentados na tabela 2. É 
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possível constatar que os dados de C, N, P, pH, 
Ca, Mg, K, e Na em ambas posições do relevo 
são muito semelhantes. A distribuição das 
variáveis foi lognormal pelo teste de 
Kolmogorof-Smirnof (Sokal & Rohlf, 1998), 
motivo pelo qual o valor de tendência central 
apresentado foi a média geométrica (Parkin & 
Robinson, 1993).  

 
Tabela 2 - Estatística descritiva para as variáveis 
analisadas em amostras de solo de áreas de várzea (n=65) 
e de topo (n=41). 

Várzea Topo 

.G(1) .P. in. ax. .G. .P. in. ax. 
(g kg-1) 

  5,4 ,38 ,65 0,8 5,8 ,17 ,93 4,3 

,28 ,71 ,48 ,41 ,28 ,68 ,46 ,90 
(mg kg-1) 

,80 ,66 3,7 ,42 ,96 3,9 
(H2O) 1:2,5 

H  ,33 ,46 ,58 ,15 ,24 ,60 ,08 ,68 
(cmolc kg-1) 

a  ,94 ,85 ,51 ,98 ,59 ,80 ,36 ,68 

g  ,43 ,73 ,32 ,49 ,95 ,53 ,26 ,47 

,13 ,08 ,02 ,41 ,18 ,13 ,02 ,70 

a ,18 ,18 ,02 ,97 ,06 ,06 ,01 ,33 

(2)  ,68 ,52 ,04 ,58 ,78 ,21 ,19 ,74 

+Al  ,18 ,18 ,03 ,12 ,36 ,44 ,02 ,56 

TCE(3)  ,86 ,55 ,10 ,63 ,14 ,39 ,32 ,31 
(1) Média geométrica (M.G) para todas as 

variáveis exceto P, para o qual foi indicada a mediana; (2) 
Soma de bases; (3) Capacidade de troca de cátions; DP: 
desvio padrão. 

 
Uso do solo 
 
Quanto ao uso do solo (Tabela 3), 

observou-se que os valores de C, N, Ca, Mg e 
soma de bases (S) foram mais elevados (p<0,05) 
nas áreas cobertas com vegetação nativa 
enquanto os valores de K foram maiores 
(p<0,05) nas áreas agrícolas. Os maiores teores 
de matéria orgânica foram encontrados em solos 
sob vegetação de mata sobre várzea (29,8 g C 
kg-1 solo) em relação às áreas agrícolas (10,4 g 
C kg-1). O sistema agropecuário produziu 
declínio significativo na concentração de C. 
Esta constatação é freqüente na literatura 
(Tiessen et al., 1992; Fraga & Salcedo, 2004) e 
resultam de maiores taxas de aporte de resíduos 
orgânicos ao solo e menores taxas de 

decomposição pela ausência de revolvimento 
em relação às áreas agrícolas (Alvarenga & 
Davide, 1999). Fraga & Salcedo (2004) 
estudando as concentrações de C e N em áreas 
cultivadas verificaram que esses nutrientes 
foram 50% menores (p<0,05) do que as 
encontradas nos solos sob caatinga preservada. 

 
Tabela 3 - Médias geométricas de atributos determinado 
em amostras classificadas pela posição no relevo e uso da 
terra 

U
so  * H a g +Al 

g kg-1 g kg-1 

__________  cmolc kg-1 

_____________ 
Várzea 

M
ata (12¨) 9,8a ,48  ,1a ,0a ,4a ,1b ,5a ,2a 

P
asto (19) 3,4b ,81  ,2a ,5b ,0b ,2a ,9b ,2a 

A
gric. (16) 0,4b ,91  ,5a ,8b ,3b ,2a ,4b ,1a 

api,m(16) 2,5b ,05  ,5a ,8b ,4b ,1a ,6b ,2a 

abiá (2)# 
2,1 ,33 ,9 ,6 ,7 ,1 ,53 ,2 

Topo 
M

ata (14) 3,6a ,97  ,8b ,5a ,2a ,2a ,9a ,5a 
P

asto (13) 2,2b ,19  ,5a ,4a ,8a ,2a ,4a ,3b 
A

gric. (10) 2,3b ,20  ,5a ,0a ,8a ,2a ,1a ,3b 

apim(2)# 
,55 ,90 ,5 ,2 ,8 ,1 ,0 ,2 

abiá (2)# 
2,3 ,99 ,5 ,7 ,1 ,2 ,0 ,1 

# Estes usos não foram incluídos na análise 
estatística devido ao reduzido numero de observações; 
*mediana 

 Médias seguidas pela mesma letra na coluna não 
diferem significativamente (p<0,05) entre si pelo teste de 
Tukey. ¨número de amostras 

 
Os maiores teores de Ca e Mg nas áreas 

de várzeas ressaltaram a contribuição da matéria 
orgânica à capacidade de troca dos solos, fato 
constatado em outros trabalhos (Menezes & 
Salcedo, 1999; Menezes et al., 2002). Os 
processos mais importantes responsáveis pela 
perda da fertilidade do solo são a erosão e a 
retirada de nutrientes pela colheita (Menezes & 
Sampaio, 2000). 

Os valores mais elevados de K nas áreas 
agrícolas no topo e várzea podem ser 
justificados em função de alguns produtores 
usarem adubação orgânica (Petersen et al., 
2002), principalmente esterco bovino, que é 
fonte desses nutrientes (Santos et al., 2008). É 
interessante o fato das áreas de pastagem e 
capineira, mas não as áreas agrícolas terem 
teores de sódio maiores que a mata. Em relação 
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ao uso agropecuário, nas áreas de várzea 
(pastagens, agricultura e capineira) verificou-se 
que os resultados para os distintos atributos não 
diferiram entre os três usos. Vale salientar que o 
que predomina na região é a agropecuária de 
subsistência, onde não se utilizam fertilizantes, 
e os teores dos elementos no solo dependem da 
fertilidade natural, da adubação orgânica, e da 
ciclagem de nutrientes. 

Talvez este seja o motivo de não terem 
sido encontradas diferenças marcantes de 
fertilidade nas amostras de várzea, que recebem 
aportes de sedimentos das partes mais elevadas 
da paisagem, em relação às amostras de topo. 
Geralmente se observa que, nas propriedades 
rurais, consideram-se as áreas de várzea e de 
topo como sendo as melhores áreas, por 
possuírem condições topográficas mais planas e, 
no caso específico das várzeas, de maior 
disponibilidade hídrica. 

 
Classes texturais 
Nas áreas em estudo foram encontradas 

cinco classes texturais, porém as mais 
freqüentes foram areia-franca e franco-arenosa, 
tanto nas várzeas quanto nos topos (Tabela 4). O 
coeficiente de correlação entre os teores de C 
orgânico e de argila em várzeas foi 0,84 
(p<0,05, n=65) e no topo foi 0,85 (p<0,05, 
n=43). Os atributos de solo variaram 
significativamente (p<0,05) em função da classe 
textural (Tabela 4). As texturas mais finas 
(argilosas e franco – argilo - arenosa) 
apresentaram-se com maiores teores de C, Ca, 
Mg, CTCE e acidez, tanto nas amostras de 
várzea quanto nas de topo. Resultados 
semelhantes foram obtidos por outros autores 
(Galvão, 2003; Needelman et al., 1999; 
Campbell et al., 1994; Rhoades, 1997). 

Em relação ao P e K, nas áreas de 
várzea, as amostras de textura areia-franca 
apresentaram os maiores níveis, refletindo a 
preferência por esses solos para fins de cultivo, 
pois os mesmos normalmente recebem esterco. 
No topo essa tendência não é mais observada 
para K e Na, e as concentrações maiores 
correspondem as texturas mais finas. Os 
maiores níveis de P extraível foram 
determinados em amostras de textura FrAr. 

 
 
 

Tabela 4 - Médias geométricas de atributos determinado 
em amostras classificadas pela posição no relevo e pela 
classe textural na microbacia Vaca Brava, PB 

C
lasse  * H a g +Al 

T
extural  kg-1 g kg-1 

2O 

__________  cmolc kg-1 

_______________ 

Várzea 
A

rFr(22) ,5c ,9  ,6a ,4c ,0b ,2ab ,7c ,2a 
F

rAr 30) 4,5b ,0  ,2b ,9b ,3b ,1b ,6b ,1a 
F

rArgAr(10) 6,2a ,2 ,3ab ,1a ,3a ,1c ,7a ,2a 
A

rg (03) 2,6 ,9 ,7 ,3 ,4 ,1 ,8 ,4 
          Topo 
A

rFr (09) ,0c ,1  ,4ab ,0b ,5b ,1a ,6b ,1c 
F

rAr (11) 1,1c ,2  ,5a ,0a ,9ab ,2a ,2a ,2b 
F

rArgAr(13) 6,4b ,2  ,2ab ,6ab ,0a ,2a ,9a ,5a 
A

rgAr (10) 6,4a ,2  ,9 a ,6ab ,3a ,2a ,2a ,5a 

 * mediana 
 Médias seguidas pela mesma letra na coluna não 

diferem significativamente (p<0,05) entre si pelo teste de 
Tukey. 

 
Níveis de fertilidade do solo 
Quanto aos níveis de P e K nas amostras 

identificadas dentificadas em função das 
posições no relevo, usos da terra e classes 
texturais (Figura 2), observou-se que mais de 
80% das amostras no topo apresentaram baixos 
níveis de P (entre 0–7,7 mg kg-1). Na várzea, 
essa proporção foi pouco menor, mais ainda 
significativa.  No entanto, com relação ao K, 
tanto no topo quanto na várzea, o maior 
percentual de amostras apresentaram níveis 
médios de potássio (0,10 – 0,29 cmolc kg-1). 
Pequeno percentual de amostras foram 
encontradas com níveis altos de P (>23 mg kg-1) 
e K (>0,30 cmolc kg-1). 

Em termos do uso do solo, a totalidade 
das amostras sob mata apresentaram teores 
baixos de P, sendo 85% das amostras sob 
pastagem e 40% daquelas obtidas em áreas de 
agricultura estão também com deficiência. Em 
relação ao K, a maior parte dos solos sob uso 
agropecuário, apresentam teores médios deste 
elemento. 

Independentemente da classe texturale 
posição topográficas a maioria das amostras 
(>50%) apresentam teores deficientes de P e 
médios de K. Estudos com P nos solos têm 
confirmado que 61% dos solos tropicais são 
fortemente deficientes em P e 26,6% são,  
medianamente deficientes (Roche et al., 1980). 
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4  CONSLUSÕES  
 
A fertilidade dos solos nas áreas de 

várzea e de topo foi mais influenciada pelas 
diferentes classes texturais do que pelos usos da 
terra. A substituição das matas nativas por 
outros usos da terra, resultou em enriquecimento 
nos teores de P e K e empobrecimento nos 
teores de Ca, Mg e, matéria orgânica, esta 
última particularmente nas áreas agrícolas. 

Foi constatada deficiência generalizada 
de P, independentemente da posição no relevo, 
uso da terra ou classe textural.  
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Figura 2. Níveis de P e K nos solos da microbacia de 
Vaca Brava relacionados com a posição no relevo (a, 
b), uso da terra (c, d) e classe textural (e, f). 
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