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INTRODUÇÃO

Atualmente são realizados com mais intensidade 
estudos que avaliam os impactos de diferentes 
coberturas vegetais na qualidade nutricional do 
solo, sendo este segundo Lima et al. (2007), um 
componente fundamental do ecossistema terrestre 
principal substrato utilizado pelas plantas para o 
seu crescimento e disseminação, adicionalmente 
diversas outras pesquisas visam estudar as 
alterações da substituição das florestas primárias 
ou mesmo a fragmentação desta. Segundo Viana 
& Pinheiro (1998) estes estudos reforçam a 
hipótese de que fragmentos florestais não são 
autossustentáveis e sua degradação é resultado 
da complexa interação entre fatores inerentes ao 
processo de fragmentação. No Parque Estadual 
Nova Baden (PENB), em Lambari (MG), é 
possível observar diferentes tipos de cobertura 
vegetal, que através do aporte de serapilheira 
tendem a modificar os aspectos da fertilidade do 
solo. O objetivo deste estudo é avaliar a fertilidade 
do solo em três áreas com coberturas vegetais 
distintas.

MATERIAL E MÉTODOS

O Parque Estadual Nova Baden criado pelo 
Decreto estadual 36069 (Minas Gerais,1994) 
localiza-se na cidade de Lambari MG entre os 
meridianos 45º 00’ e 46º 00’ oeste e paralelos 21º 
30 ‘e 22º 00’ sul, sendo inserido em um grande 
fragmento remanescente de Mata Atlântica 
continua, onde seus limites encontram a serra 
da aguas de Lambari e as áreas de proteção 
ambiental, reserva Santa Clara em Cambuquira-
MG e o Engenho Velho em Campanha-MG. Para 
este estudo foram selecionadas três áreas, uma 
área com um plantio antigo de eucaliptos com sub-
bosque de vegetação regenerante (EU), uma área 

de Floresta (F) e uma área de ecótono entre elas 
com associação de eucaliptos e espécies ligadas 
a regeneração florestal (ECO). Em cada uma das 
áreas foi estabelecido um transecto de 50 m, sendo 
coletadas a cada 10 m cinco amostras compostas 
de 5 simples, para duas profundidades de 0-10 cm 
e 10-20 cm, perfazendo um total de dez amostras 
compostas por área sendo 5 compostas para a 
profundidade de 0-10 cm e 5 compostas para a 
profundidade 10-20 cm. Após isso as amostras 
foram levadas a laboratório sendo submetidas a 
seguintes análises Ca, Mg, Al trocáveis extraídos 
com KCl 1 mol L-1, analisados por titulometria; 
P, K+ e Na extraídos pelo extrator Mehlich-1 e 
analisados por colorimetria (P) e fotometria de 
chama (K e Na). Os resultados foram submetidos 
a análises estatística com o emprego do pacote 
estatístico SISVAR da Universidade Federal de 
Lavras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quanto aos teores de Ca e Mg foi possível 
observar que os maiores valores médios para as 
duas profundidades ocorreram na área F, sendo 
estes 7,03 (0-10 cm)  e 4,51 cmolc kg-1 (10-20 
cm), porém aplicando o teste estatístico de Tukey 
apenas para a profundidade de 10 a 20 cm foi 
verificada  diferença significativa entre as áreas, 
o mesmo padrão também foi observado para os 
valores de Ca, sendo os maiores valores médios, 
quantificados nas 2 profundidades, observados na 
área de F, 4,69 (0-10 cm) e 1,49 cmolc kg-1 (10-20 
cm). Os valores quantificados de Ca nesse estudo 
foram maiores quando comparados aos verificados 
em um estudo realizado por Britez et al. (1997), 
onde os autores compararam os nutrientes do solo 
de duas florestas da planície litorânea da Ilha do 
Mel em Paranaguá-PR.  Já para os teores de Al, os 
maiores valores foram observados na área E onde 
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estes chegaram a ser o dobro dos quantificados na 
área F. Seguindo o mesmo padrão observado para 
os teores de Ca e Mg, para o K os maiores valores 
médios também foram verificados na área F em 
ambas profundidades 0,20 (0-10 cm) e 0,13 cmolc 
kg-1 (10-20cm), sendo possível observar diferença 
significativa entre as áreas. Para esse nutriente os 
maiores valores foram quantificados na área de 
F seguida pela E nas duas profundidades.  Com 
relação aos teores de P, esses foram baixos, 
sendo os maiores valores médias observadas 
foram na área E; 4,0 (0-10 cm) e 1,0 mg kg-1 (10-
20cm). Para o P também foi verificada diferença 
significativa nas duas profundidades não havendo 
diferença significativa entre as áreas EU e F e 
desta com a ECO. Em um estudo onde avaliaram a 
ciclagem e balanço de nutrientes em povoamentos 
de eucalipto na região Norte Fluminense, Zaia & 
Gama-Rodrigues (2004) verificaram menores 
valores do teor de P para profundidade de 0-10 
cm e valores superiores na profundidade de 10-
20 cm, quando comparados aos observados nesse 
estudo.

CONCLUSÃO

Não foram verificadas grande diferenças quanto 
à fertilidade dos solos das áreas estudadas, 
porém na área de Floresta foi observada uma 
maior disponibilidade dos nutrientes Ca, Mg e 
K, em contrapartida na área de Eucalipto foram 
observados os maiores valores de P.
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