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RESUMO GERAL 
 
SANTOS, J. L. S. Qualidade do solo após implantação do sistema integração lavoura-
pecuária em pastagem degradada no Cerrado. 2009. 151 f. Dissertação (Mestrado em 
Agronomia: Solo e Água) - Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2009.1 

 
A avaliação da qualidade do solo é importante para observar e identificar as 

mudanças causadas, sejam elas negativas ou positivas, pelos diferentes usos ou tipos de 
manejo do solo. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito imediato da 
implantação do sistema integração lavoura-pecuária em pastagem degradada através dos 
atributos físicos, químicos e biológicos  do solo, em diferentes épocas do ano (seca e 
úmida), no Cerrado. O estudo foi realizado, em condições de campo, em Latossolo, na 
Embrapa Arroz e Feijão, e teve, como tratamentos, áreas sob três tipo de uso ou manejo do 
solo: floresta nativa, pastagem degradada (com seis anos) e integração lavoura-pecuária 
(ILP, recém implantado). Os dados foram coletados nas profundidades 0,0m-0,05m; 
0,05m-0,10m; 0,10m-0,20m e 0,20m-0,30m em duas épocas de amostragem. Foram 
analisadas 44 variáveis sendo, para os atributos físicos do solo: porosidade total, 
macroporosidade, microporosidade, densidade do solo, capacidade de armazenamento de 
água no solo, capacidade de armazenamento de ar no solo, conteúdo de água disponível, 
índice S, resistência a penetração no solo, diâmetro médio ponderado, diâmetro médio 
geométrico, índice de estabilidade de agregados, massa de solo de agregados de diâmetros 
>8mm, 8mm-4mm, 4mm-2mm, 2mm-1mm, 1mm-0,5mm, 0,5mm-0,25mm, 0,25mm-
0,106mm e 0,106mm-0,053 mm. Para os atributos químicos do solo foram consideradas: 
cálcio, magnésio, relação cálcio+magnésio, hidrogênio + alumínio, potássio, fósforo, 
zinco, capacidade de troca de cátions e soma de bases. Para os atributos biológicos do solo 
foram consideradas: matéria orgânica do solo, estoque de carbono no solo, respiração do 
solo, carbono da biomassa microbiana do solo, quociente metabólico, quociente 
microbiano, nitrogênio da biomassa microbiana do solo, relação carbono da biomassa com 
o nitrogênio da biomassa microbiana, ácidos fulvicos, ácidos húmicos, humina, total das 
frações de substâncias húmicas, relação ácidos fúlvicos com ácidos húmicos e relação 
ácidos fúlvicos mais ácidos húmicos com a humina. Utilizou-se a análise dos componentes 
principais como método de avaliação e seleção dos atributos como indicadores da 
qualidade do solo. A análise de variância (teste F) e comparação da médias (teste de Tukey 
a 5 %) foi utilizado como suporte à análise dos componentes principais. Os índices de 
qualidade do solo (IQS) foram calculados, e gráficos radiais foram construídos, para os 
atributos do solo para a comparação dos tratamentos. A análise por gráficos radiais foi 
também complementada por análise de variância. Os dados foram comparados nos 
diferentes usos, dentro de cada profundidade, e em cada época do estudo. O efeito da 
introdução do ILP em pastagem degradada foi observado já em  seu  primeiro ano de 
implantação. Os atributos físicos e biológicos indicadores de qualidade do solo detectaram, 
principalmente, mas não unicamente, modificações com efeitos negativos. Os atributos 
químicos do solo também foram modificados, com efeitos positivos na qualidade do solo. 
A introdução da ILP, sem dúvida, rapidamente modificou as condições do solo. Durante o 
seu estabelecimento e desenvolvimento, atenção especial deverá ser dada às interrelações 
entre as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, de modo a manter o ambiente 
com equilíbrio sustentável. Finalmente, as condições  do solo determinadas pelas épocas de 
amostragem, principalmente umidade, refletiram nos valores dos atributos químicos, 
físicos e biológicos de qualidade do solo. Esses efeitos devem ser cuidadosamente 
considerados quando os indicadores forem aplicados para estudos específicos.  
 
Palavras-chave: atributos físicos do solo, atributos químicos do solo,  atributos biológicos 
do solo, análise multivariada, análise gráfica, índice de qualidade do solo. 
_______________________ 
1 Orientadora:  Dra. Beáta Emöke Madari. Embrapa – CNPAF. 
  Coorientadora:  Profa. Dra. Eliana Paula Fernandes. EA – UFG. 
  Coorientador: Dr. Pedro Luiz Oliveira de Almeida Machado. Embrapa – CNPAF. 



GENERAL ABSTRACT 

SANTOS, J. L. S. Soil quality as affected by the introduction of an integrated crop-
livestock system in degraded pasture, in the Brazilian savannah (Cerrado). 2009. 151 
f. Dissertation (Master in Agronomy: Soil and Water) – Escola de Agronomia e 
Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2009.1 

 

The evaluation of soil quality is important to aid the observation and 
identification of changes, negatives or positives, caused by different land use and 
management systems. The aim of this work was to evaluate the immediate effect of the 
introduction of an integrated crop-livestock management system (ILP) in degraded pasture 
through physical, chemical and biological soils attributes in the Brazilian savanna 
(Cerrado). The study was carried out in field conditions, in a Ferralsol (Oxisol), at 
Embrapa Rice and Beans. The treatments were areas under three types of soil use or 
management: native forest (as reference), degraded pasture (6 years old), ILP (just 
implanted over a degraded pasture). Data were collected for four depths, 0.0m-0.05m, 
0.05m-0.10m, 0.10m-0.20m e 0.20m-0.30m, in two seasons, dry and wet. Fourty-four (44) 
variables of soil physical, chemical and biological attributes were analysed. Physical 
attributes involved total porosity, macroporosity, microporosity, bulk soil, water holding 
capacity, air holding capacity, available water content, the S index, soil penetration 
resistance, mean weight diameter, mean geometric diameter, aggregate stability index, soil 
mass in aggregate size classes > 8mm, 8mm-4mm, 4mm-2mm, 2mm-1mm, 1mm-0.5mm, 
0.5mm-0.25mm, 0.25mm-0.106mm, 0.106mm-0.053mm. Chemical attributes were 
available calcium, magnesium, calcium plus magnesium, potassium, phosphorus and zinc 
concentrations, potential acidity (H+Al), calculated cation exchange capacity and sum of 
bases.  Biological attributes were soil organic matter, carbon stock, soil respiration, 
biomass carbon and nitrogen, metabolic quotient, microbial quotient, ratio of biomass 
carbon and nitrogen, fulvic acid, humic acid and humin concentrations, total humic 
substances, ratio of fulvic and humic acids and the ratio of fulvic + humic acids and humin. 
Principal component analisys (PCA) was used to evaluate and select attributes as soil 
quality indicators. Variance analysis (F-test) and comparision of means (Tukey’s test) at 
5% was used to aid PCA. Soil quality indices (IQS) were calculated and presented in radar 
diagrams for the soil physical, chemical and biological quality indicators to compare the 
treatments. Variance analysis was also used to complement  comparision. The effect of the 
introduction of ILP over degraded pasture was evaluated in its first year of establishment. 
The physical and chemical attributes, indicators of soil quality, detected, principally, but 
not only, negative changes. The chemical attributes were also modified, however, mostly 
in a positive manner. The introduction of this management, without doubt, rapidly changed 
soil conditions. In its development in the field special attention will have to given to the 
interrelation among the physical, biological and chemical properties to create and maintain 
another sustainable balance. Finally, the effect of the soil conditions in the different 
seasons, principally soil humidity, were reflected in the attributes. These effects must be 
carefully considered when IQS are selected for a specific study.  
 

Key words: soil phyisical attributes, soil chemical attributes, soil biological attributes, 
multivariate analysis, grafical analysis, soil quality index, reference area. 
 
 
 
_______________________ 
1Adviser: Dra. Beáta Emöke Madari. Embrapa – CNPAF. 
 Co-adviser: Profa. Dra. Eliana Paula Fernandes. EA – UFG. 
 Co-adviser: Dr. Pedro Luiz Oliveira de Almeida Machado. Embrapa – CNPAF. 



1 INTRODUÇÃO  

O Bioma Cerrado é a segunda maior formação vegetal brasileira depois da 

Amazônia, e também é a savana tropical mais rica do mundo em biodiversidade. Concentra 

nada menos que um terço da biodiversidade nacional e 5% da flora e da fauna mundiais 

(Faleiro et al., 2008). Ocupa uma área de 204,7 milhões de hectares, sendo cerca de 24% 

da superfície do Brasil (Mueller & Martha Júnior, 2008) englobando parte dos estados da 

Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, 

São Paulo, Tocantins e Distrito Federal. No Bioma Cerrado, há 80 milhões de hectares, sob 

diferentes usos da terra, o que corresponde a 39,5% da área total do Cerrado. As duas 

classes de uso da terra mais representativas são as pastagens com 26,5%, e as áreas 

agrícolas com 10,5% (Sano et al., 2008). 

A transformação de ambientes naturais, como o Cerrado, em sistemas agrícolas 

tem provocado a degradação de extensas áreas, em conseqüência de sua exploração 

inadequada. No entanto, a exploração do bioma Cerrado, que sempre se baseou no cultivo 

intensivo e monocultor de grãos ou na criação de gado, está aos poucos abandonando esse 

modelo produtivo frágil e não competitivo, para adotar formas de produção sustentável 

(Fonseca et al., 2007).  

Para atender a demanda crescente por alimentos e por bioenergia, sem 

comprometer a sustentabilidade dos ecossistemas, é necessário desenvolver sistemas de 

produção mais eficientes no uso dos recursos naturais do Cerrado. Alguns sistemas de 

manejo são ditos como promotores da qualidade do solo, como são descritos por Goedert 

& Oliveira (2007). A integração lavoura pecuária é um desses, por permitir a utilização da 

agricultura e a pecuária em um mesmo espaço, de maneira a priorizar os benéficios que os 

dois sistemas juntos podem ocasionar. Sendo um sistema misto, é mais sustentável do que 

os sistemas especializados (monocultivos) (Kluthcouski et al., 2003; Goedert & Oliveira, 

2007; Vilela et al., 2008). 

A avaliação da qualidade do solo é desejável para detectar as mudanças 

causadas pelas diferentes processos de degradação que resultam no declínio da 

produtividade do solo ou qualidade do solo (Arshad & Coen, 1992) após sua utilização em 
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diferentes usos. Definir e quantificar a qualidade do solo tem sido uma tarefa difícil, uma 

vez que ela depende das características intrínsecas do solo, de suas interações com o 

ecossistema e de seu uso para diversos fins (Goedert & Oliveira, 2007). As diferentes 

interações que ocorrem no solo dependem da atuação dos seus diferentes constituintes 

(matriz mineral, matéria orgânica, água, ar e organismos), além das condições climáticas 

existentes no ambiente e as atuações humanas nas determinações de uso desse solo.  

Para avaliar a qualidade do solo é necessário a utilização de uma quantidade de 

atributos indicadores que tenham como finalidade quantificar as mudanças ocasionadas no 

ambiente pelos diferentes sistemas de manejo em relação a um sistema referência, que é 

geralmente considerado a floresta nativa. De acordo com Carneiro et al. (2009), atualmente 

são conhecidos efeitos isolados de diferentes manejos e uso do solo nos atributos físicos, 

químicos e biológicos. No entanto, há a necessidade de avaliar esses atributos em conjunto, 

principalmente em solos do bioma Cerrado.  

 É importante poder avaliar os efeitos imediatos de um sistema recém 

introduzido ou na fase de introdução para poder detectar e, ocasionalmente, corrigir efeitos 

não desejados. Para isso é grande a importância da escolha certa dos atributos do solo 

(químicos, físicos e biológicos) que efetivamente são capazes de detectar mudanças na 

qualidade do solo com o sistema de manejo.  

Ainda é importante considerar que o Cerrado possui duas estações bem 

definidas e distintas, com período seco de maio a setembro e período chuvoso de outubro a 

abril. De acordo com Dias (2002), amostragens realizadas durante a estação seca e a 

chuvosa tendem a apresentar variações importantes nas características do solo. Dessa 

forma é importante considerar a avaliação da qualidade do solo em diferentes estações do 

ano, na época seca e na época chuvosa, no Cerrado. Assim será possível observar a 

influencia dos atributos físicos, químicos e biológicas do solo sob o efeito da água, que é 

um fator primordial no desenvolvimento das plantas e organismos do solo, assim como 

avaliar o manejo utilizado, nas diferentes épocas e nas diferentes condições utilizadas para 

a manutenção da qualidade do solo.  

Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da implantação do 

sistema integração lavoura-pecuária em pastagem degradada através dos atributos físicos, 

químicos e biológicos de qualidade do solo, em diferentes épocas do ano (seca e chuvosa), 

no Cerrado. 



2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 QUALIDADE DO SOLO  

A necessidade de avaliação da qualidade do solo tem sido reforçada pelo 

crescimento do interesse global sobre a degradação do meio ambiente e do solo, 

especificamente, como sua parte integrante. A avaliação da qualidade do solo é desejável 

para detectar as mudanças causadas pelos diferentes processos de degradação que resultam 

no declínio da produtividade do solo ou qualidade do solo (Arshad & Coen, 1992). 

Definir e quantificar a qualidade do solo tem sido uma tarefa difícil, uma vez 

que ela depende das características intrínsecas do solo, de suas interações com o 

ecossistema e de seu uso para diversos fins (Goedert & Oliveira, 2007). A avaliação dessa 

qualidade por meio de atributos do solo é bastante complexa, por causa da grande 

diversidade de definições da qualidade do solo em si e por que isso também pode depender 

do uso, da multiplicidade de interrelações entre fatores físicos, químicos e biológicos, que 

controlam os processos, e dos aspectos relacionados com a sua variação no tempo e no 

espaço (Melloni et al., 2008b).  

São funções do solo servir de suporte, favorecendo o crescimento das raízes das 

plantas, permitir trocas gasosas e receber, reter e suprir água e nutrientes para as plantas e 

animais que o usam como habitat (Goedert & Oliveira, 2007). Dessa forma, alguns usos 

exigem determinadas condições de qualidade, para que a sustentabilidade seja mantida 

(Melloni et al., 2008a), pois a qualidade de um solo também depende do clima, relevo e, 

muito mais importante, de pessoas, porque as decisões e ações humanas determinam se um 

sistema de produção agrícola é sustentável em um determinado solo (Arshad & Coen, 

1992).  

Na tentativa de chegar a um conceito sobre a qualidade do solo, surgiram 

algumas definições. Assim, a qualidade do solo pode ser expressa em termos da 

capacidade de sustentação que um solo tem para manter, armazenar e reciclar água, 

minerais e energia para a produção de culturas em níveis ótimos enquanto preserva o 

ambiente saudável (Arshad & Coen, 1992). Segundo Doran & Parkin (1994), a qualidade 
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do solo pode ser conceituada como a capacidade desse recurso exercer várias funções, 

dentro dos limites do uso da terra e do ecossistema, para sustentar a produtividade 

biológica, manter ou melhorar a qualidade ambiental e contribuir para a saúde das plantas, 

dos animais e humana. Para Warkentin (1995), citado por Mesquita et al. (2000), a 

qualidade do solo é definida com a capacidade de produzir alimentos a longo prazo, de 

forma sustentável, e de contribuir para o bem-estar dos seres vivos, sem deteriorar os 

recursos naturais básicos ou prejudicar o meio ambiente. 

Para o monitoramento da qualidade do solo, de forma que possam ser sugeridas 

modificações nos sistemas de manejo em utilização pelos agricultores a tempo de evitar a 

sua degradação, é necessário definir atributos de solo e do ambiente sensíveis ao manejo e 

de fácil determinação (Mielniczuk, 2008).  

As principais propriedades do solo mais afetadas pelos processos de degradação 

podem formar atributos chaves na avaliação da qualidade do solo (Arshad & Coen, 1992). 

Na escolha de propriedades indicadoras de qualidade do solo deve-se considerar, dentre 

outros, os seguintes aspectos: facilidade de medição, respostas a mudanças, limite claro 

entre condições de sustentabilidade e não-sustentabilidade e relação direta com 

requerimentos de qualidade do solo (Goedert & Oliveira, 2007). Amostragens realizadas 

durante a estação seca e a chuvosa também tendem a apresentar variações importantes nas 

características do solo (Dias, 2002). 

Em termos gerais, têm sido definidos três grupos de indicadores (Doran & 

Parkin, 1994): efêmeros (os que oscilam em curto espaço de tempo, tais como temperatura, 

umidade, pH, teor de nutrientes, atividade de micro-organismos, etc.); intermediários 

(aqueles alteráveis após manejo do solo por alguns anos, tais como a densidade do solo, 

resistência à penetração, permeabilidade, agregação, estabilidade de agregados, teor de 

matéria orgânica, atividade biológica, etc.); e permanentes (atributos inerentes ao tipo de 

solo e que servem para classificar os solos, tais como textura, mineralogia, cor, densidade 

de partículas, etc). Os indicadores “intermediários” tem sido os mais utilizados para 

monitorar a qualidade do solo pelo fato de não estarem sujeitos a variações bruscas e 

poderem ser avaliados com métodos de boa reprodutividade. 

De acordo com Ferraz (1991), citado por Mesquita et al. (2000), os indicadores, 

devem apresentar entre outros fatores, simplicidade de mensuração e repetibilidade ao 

longo do tempo, sensibilidade para detectar mudanças nos sistemas e permitir o 

cruzamento com outros indicadores. É necessário também, segundo este autor, obter 
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informações de níveis máximo e mínimo para os indicadores, de acordo com a capacidade 

de suporte do sistema, devendo-se também estabelecer o seu grau de importância para cada 

situação. Além disso, os indicadores devem ser eficientes para medir o grau de 

sustentabilidade tanto em nível local como regional, contemplando aspectos ecológicos, 

econômicos e sociais.  

Uma vez selecionado os atributos que serão utilizados para avaliar a qualidade 

do solo, torna-se necessário definir limites de sustentabilidade, ou seja, qualificar ou 

calibrar as informações obtidas pelas medições analíticas, no campo e no laboratório. O 

limite de sustentabilidade é o valor numérico usado para cada indicador avaliado, visando 

separar a condição sustentável da não-sustentável (“nível crítico”). Dois enfoques tem sido 

propostos para se estabelecerem critérios de referência para determinar tais limites: 

condição de solo nativo, ou condições de solo que maximizem a produção e conservem o 

meio ambiente (Santana & Bahia Filho, 2002). 

Na verdade não existe uma lista de variáveis que devam ser utilizadas de 

maneira generalizada para o monitoramento de qualquer ambiente independente de suas 

características e dos objetivos. Algumas certamente apresentam maior potencial de 

utilização, enquanto outras serão utilizadas preferencialmente em determinadas épocas ou 

ambientes, e o conjunto de variáveis é usado em detrimento de uma análise individualizada 

de cada variável (Dias, 2002). 

Observa-se que, quando as variáveis ambientais (atributos físicos, químicos e 

biológicos) do solo são analisadas em conjunto e correlacionadas com diferentes 

ecossistemas, a visualização e a ordem de influência dessas variáveis são bem mais claras. 

A idéia de utilizar técnicas estatísticas que permitam a ordenação de amostras em função 

de uma série de fatores ambientais simultaneamente permite uma análise conjunta dos 

fatores ambientais para verificação de suas correlações com diferentes ecossistemas ou 

usos do solo (Melloni et al., 2008a). Dessa forma, podem ser empregadas análises de 

agrupamento das áreas em dendrogramas de similaridade ou de componentes principais. 

Enquanto a primeira agrupa áreas similares de acordo com o ponto de vista estudado, a 

última técnica é freqüentemente utilizada para reduzir o número de variáveis totais, 

tornando a análise dos dados mais eficiente e mantendo a maioria ou todas as informações 

originais (Melloni, 2007). 

A visualização da qualidade do solo mediante a utilização de modelos gráficos, 

considerando-se um conjunto de indicadores, também constitui-se um instrumento útil para 
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orientar o manejo racional de uma área sob cultivo (Costa et al., 2006). Outra estratégia 

consiste na determinação de índices de qualidade do solo (Tótola & Chaer, 2002). Os 

índices de qualidade pretendem elucidar a interrelação entre características 

reconhecidamente importantes e a qualidade do solo associada à produção vegetal 

sustentada, qualidade ambiental e saúde humana e animal. Em outra abordagem, as 

características podem ser comparadas às de ecossistemas naturais estáveis, como as 

florestas (Moreira & Siqueira, 2006). 

Segundo Jakelaitis et al. (2008), em ambientes onde se integrou a agricultura 

com a pecuária, a qualidade do solo foi superior, em relação ao monocultivo, e, 

dependendo do manejo, a qualidade do solo pode se aproximar ao sistema de referência 

(floresta).  

2.1.1 Atributos físicos do solo 

Os atributos físicos do solo são aqueles que, de acordo com Doran & Parkin 

(1994), são classificados como intermediários (alteráveis após manejo do solo por alguns 

anos, como densidade do solo, resistência a penetração, permeabilidade e agregação) e 

permanentes (inerentes ao tipo de solo e que servem para classificá-lo, como textura, 

mineralogia, cor, densidade de partículas, etc.). Os atributos intermediários são os mais 

utilizados por não estarem sujeitos a variações mais bruscas no sistema de manejo. 

As práticas de manejo que visam à conservação do solo sob os aspectos físicos 

são muitas vezes coincidentes com aquelas que visam à conservação do solo sob os 

aspectos químicos e biológicos (Alvarenga et al., 1998; Streck et al., 2008). Portanto, em 

primeiro lugar, deve-se pensar nas técnicas de manejo que evitam a desagregação do solo, 

que é o ponto inicial do processo erosivo do solo, o que, basicamente, vem constituir o 

controle preventivo da erosão (Alvarenga et al., 1998).  

A qualidade física do solo manifesta-se de várias maneiras: na infiltração, 

retenção e disponibilização de água para as plantas, na resposta ao manejo e na resistência 

à degradação, na ocorrência das trocas de calor e de gases com a atmosfera e com o 

crescimento das raízes das plantas (Streck et al., 2008). Os impactos sobre os atributos 

físicos do solo, na maioria das vezes, são provenientes de fatores extrínsecos à sua 

natureza, normalmente por causa do manejo inadequado que culmina com a erosão, 

intensificada pela mecanização inadequada e o uso, além da sua capacidade de suporte. 

Isso contribui para a compactação ou pulverização e consequentemente degradação da 
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estrutura dos solos e, ainda, para a diminuição da capacidade de infiltração de água das 

chuvas e aumento da erosão (Mesquita et al., 2000). 

O preparo do solo modifica a rugosidade superficial, com a incorporação de 

resíduos vegetais, ocasionando diminuição da infiltração e aumento da evaporação da água 

(Silva et al., 2005), assim como provoca aumentos na densidade, em relação ao solo sem 

interferência antrópica, primeiramente, pela redução do teor de matéria orgânica e, em 

conseqüência, da baixa capacidade de suporte de carga do solo (Fonseca et al., 2007). 

Para favorecer o crescimento das culturas, são necessárias práticas que atuem 

sobre a estrutura do solo. Rotação de culturas e sistemas de manejo do solo amenizam 

esses problemas e agem no sentido de restaura-lhe a estrutura. As principais características 

físicas responsáveis pela porosidade e infiltração de água no solo são a textura e a 

estrutura. A degradação da estrutura causa perda de condições favoráveis ao 

desenvolvimento vegetal e predispõe o solo à erosão hídrica acelerada. A condição 

estrutural pode ser analisada segundo dois aspectos: avaliações de parâmetros relacionados 

à forma da estrutura, como densidade do solo e porosidade, e avaliações de parâmetros 

relacionados à estabilidade da estrutura (Albuquerque et al., 1995).  

Os preparos intensos por implementos agrícolas, a que o solo é submetido, 

fraciona os agregados maiores em unidades menores. Essa pressuposição é feita quando 

comparado o plantio convencional com o sistema plantio direto, onde há menor ação de 

implementos agrícolas e, ainda, a permanência de cobertura vegetal que protege o solo da 

ação desagregadora da chuva (Campo et al., 1995). As modificações provocadas pelo 

revolvimento na estrutura, distribuição do tamanho dos poros e teor de carbono orgânico 

alteram a capacidade de retenção de água no solo e sua disponibilidade, os quais são 

fatores determinantes para o desenvolvimento de plantas no solo (Silva et al., 2005).  

Os maiores teores de matéria orgânica e a maior distribuição de raízes nas 

camadas superficiais, contribuem para a maior estruturação do solo, enquanto, em 

profundidade, os teores de argila e óxidos de ferro são predominantes no processo de 

agregação do solo (Silva & Mielniczuk, 1997). De acordo com Campos et al. (1995), a 

influencia da matéria orgânica na agregação do solo é um processo dinâmico, sendo 

necessário o acréscimo contínuo de material orgânico ao solo para manter a estrutura 

adequada ao desenvolvimento das plantas. A adoção de sistemas de manejo de solo e de 

cultura adequadamente conduzidos proporcionam o aporte de material orgânico através dos 
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resíduos vegetais, além da ação benéfica das raízes das plantas e proteção oferecida à 

superfície do solo. 

A alteração da estrutura promove sensível diminuição na macroporosidade, 

porosidade total e agregação, e aumento na microporosidade e na densidade do solo, além 

de provocar alteração no fluxo de água do solo, no fluxo de nutrientes e na atividade 

microbiana, atua, conseqüentemente, no desenvolvimento das culturas e no processo 

erosivo, que se intensifica à medida que a capacidade de infiltração diminui e o solo fica 

mais suscetível ao efeito do impacto das gotas de chuva  (Campo et al., 1995; Alvarenga & 

Davide, 1999).  

A granulometria e a constituição do solo influenciam a retenção de água, pois 

as forças de adsorção dependem, basicamente, da espessura do filme de água que recobre 

as partículas, a qual varia de acordo com sua superfície específica. Assim, a retenção de 

água é maior em solos argilosos e com alto teor de matéria orgânica (Silva et al., 2005). A 

capacidade de retenção de água, propriedade do solo de atrair e reter água no estado 

líquido ou gasoso é resultado da ação conjunta dos fatores apresentados anteriormente, 

entre outros, e caracteriza o solo como reservatório de água para as plantas e micro-

organismos (Melloni et al., 2008b). 

Valores críticos de densidade do solo são relacionados a condições restritivas 

ao crescimento e desenvolvimento do sistema radicular, à infiltração e transporte de água, 

bem como às trocas gasosas entre o solo e a atmosfera. A redução da macroporosidade do 

solo tem efeito na taxa de infiltração de água e na resistência mecânica à penetração de 

raízes. Sobre a microporosidade, sabe-se que reduções acentuadas prejudicam 

principalmente o armazenamento de água no solo e o seu aumento pode indicar 

compactação do solo, quando associado à diminuição da macroporosidade (Fonseca et al., 

2007). Altos valores de resistência à penetração podem restringir a percolação da água e 

prejudicar o crescimento das raízes, com reflexos na produtividade das culturas. Tendo-se 

em vista a variabilidade intrínseca deste atributo, não existe consenso sobre o valor acima 

do qual ocorrem restrições (Costa et al., 2006). 

Como metodologia padrão, por exemplo da Embrapa (1997), como índice de 

agregação do solo no campo, a estabilidade de agregados (baseado na estabilidade de uma 

classe de agregados pré-separados) é utilizada em vez da distribuição de agregados em 

base no volume inteiro do solo (Madari, 2004). A distribuição de agregados em base no 

volume inteiro do solo, por sua vez, apresenta uma base válida para a avaliação da 
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agregação do solo por descrever a distribuição real dos diferentes tamanhos de agregados e  

a quantidade de solo neles encontrada (Madari et al., 2005). 

O estado de agregação do solo é expresso, tradicionalmente, por índices de 

agregação que caracterizam a distribuição dos diferentes tamanhos de agregados que 

compõem o solo: Diâmetro Médio Ponderado (DMP), Diâmetro Médio Geométrico 

(DMG) e Índice de Estabilidade de Agregados (IEA) (Madari, 2004). Cada um deles 

apresenta um princípio diferente: o DMP é tanto maior quanto maior for a percentagem de 

agregados grandes retidos nas peneiras com malhas maiores; o DMG representa uma 

estimativa do tamanho da classe de agregados de maior ocorrência; o IEA representa uma 

medida da agregação total do solo e não considera a distribuição por classes de agregados. 

Quanto maior a quantidade de agregados < 0,25 mm, menor será o IEA (Castro Filho et al., 

1998). 

Além dos índices de agregação do solo, pode-se considerar outros parâmetros 

possíveis de serem utilizados como indicadores de qualidade física do solo. Entre os 

parâmetros físicos introduzidos na literatura encontra-se o índice S, (Dexter, 2004 a, b, c), 

que é obtido a partir da curva de retenção de água no solo e indica o valor da inclinação da 

curva de retenção de água no seu ponto de inflexão. De acordo com Dexter (2004a), os 

valores de índice S maiores, que ocorre quando há maior inclinação na curva, indicam 

melhor distribuição de tamanhos de poros, o que está de acordo com as condições 

estruturais de um solo com bom funcionamento físico. Dexter (2004a) propõe o valor S 

maior que 0,035 como valor limite para indicar condições favoráveis ao desenvolvimento 

vegetativo no solo. Outro indicador de boa qualidade do solo foi o proposto por Reynolds 

et al. (2002), que caracterizam o bom armazenamento de água e ar no solo, quando o 

espaço poroso na capacidade de campo apresenta 2/3 com água e 1/3 com ar, sendo estes a 

capacidade de armazenamento de água (com valores ideais de 0,66) e a capacidade de 

armazenamento de ar do solo (valores ideais de 0,34). 

Dessa forma, o conhecimento qualitativo ou quantitativo da alteração dos 

atributos físicos do solo evidenciará seus melhores indicadores de impacto, quando forem 

comparados diferentes ecossistemas em relação a um ecossistema natural. Partindo desse 

pressuposto, infere-se então que, quanto mais intensivo for o uso, maiores serão as 

diferenças nos atributos do solo em relação à condições naturais (Melloni et al., 2008 b). 
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2.1.2 Atributos químicos do solo 

O monitoramento da qualidade do solo por meio de indicadores químicos do 

solo tem sido frequentemente utilizado, principalmente relacionando os atributos descritos 

numa análise convencional de fertilidade do solo (Melloni et al., 2008 b).  Os indicadores 

químicos estão relacionados com os aspectos de nutrição de plantas, sendo de efeito direto 

no caso dos macro e micronutrientes, ou indiretos, quando se trata da presença da matéria 

orgânica do solo (Mesquita et al., 2000).  

Geralmente a matéria orgânica do solo e, ou o carbono orgânico total são 

incluídos como indicadores químicos do solo (Doran & Parkin, 1994; Alvarenga, 1996; 

Alvarenga & Davide, 1999; Wander & Bollero, 1999; Costa et al., 2006; Giuffré et al., 

2006; Araújo et al., 2007; Fonseca et al., 2007; Jakelaitis et al., 2008; Melloni et al., 2008 

a, b; Carneiro et al., 2009) devido à seu efeito indireto como fonte, retenção e manutenção 

de nutrientes no solo. No entanto, se os indicadores químicos forem caracterizados como 

de efeito rápido e direto sobre o solo, devido principalmente ao efeito da adubação, deve-se 

considerar apenas os atributos químicos descritos na fertilidade do solo (excluindo-se a 

matéria orgânica). Como a matéria orgânica do solo possui origem biológica, esta se 

classificaria melhor como atributo biológico do solo. 

A importância da matéria orgânica em relação às propriedades do solo é 

amplamente reconhecida, visto que os diferentes sistemas de manejo alteram a 

concentração, estoque, composição entre suas frações e distribuição, horizontal e, 

principalmente, vertical de carbono no solo (Six et al., 2000; Sisti et al., 2004; Madari et 

al., 2005; Machado et al., 2009). Assim, a estratégia de manejo deve, portanto, priorizar 

práticas que resultem em maior produção de resíduos orgânicos e, adicionalmente, que 

permitam maior tempo de residência das frações mais ativas (húmus) no solo. Tal 

estratégia retarda a liberação dos nutrientes pela mineralização, mas realça a função de 

matéria orgânica na melhoria de atributos físicos, químicos e biológicos do solo, exercendo 

seu papel como condicionador (Goedert & Oliveira, 2007). 

Quando se considera a necessidade de garantir o abastecimento crescente de 

alimentos, fibra e energia renovável, o papel maior cabe ao aumento na produtividade do 

solo, através do emprego de práticas adequadas de manejo do solo, água e correção da 

fertilidade. Os corretivos e fertilizantes favorecem a recuperação da fertilidade, o 

desenvolvimento da cobertura vegetal e a formação de matéria orgânica, e, graças à 
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maiores produções, aumenta a produtividade de áreas já cultivadas, reduzindo assim a 

ocupação de novas áreas para aumento da produção agrícola (Mesquita et al., 2000). 

Observa-se que, a medida que se reduz o revolvimento do solo, com relação ao 

sistema convencional, para o cultivo mínimo e para o sistema plantio direto, se elevando a 

quantidade de resíduos vegetais produzidos pelos sistemas de culturas, há aumento dos 

teores de carbono orgânico total e da capacidade de troca de cátions do solo, 

principalmente na camada superficial, com reflexo na maior retenção de cátions (Centurion 

et al., 1985; Bayer & Mielniczuk, 1997; Sousa & Alves, 2003).  

De maneira geral, o pH do solo na faixa de 5,5 a 6,5 é favorável ao crescimento 

da maioria das plantas, afetando a disponibilidade dos nutrientes, como os macronutrientes, 

N, K, Ca, Mg, P e S, com efeitos diretos ou indiretos. Em valores de pH abaixo de 5,5 

podem ocorrer danos ao crescimento em razão de elevadas concentrações de elementos 

potencialmente tóxicos, como o Al e Mn (Meurer, 2007). 

 A aplicação de calagem na superfície do solo, com incorporação superficial do 

corretivo ou não, promove o aumento do pH do solo, e dos valores de Ca e Mg, 

principalmente na superfície do solo, como também dos teores de P e K, decorrentes da 

adubação, principalmente no início do sistema plantio direto, sendo sua disponibilidade 

diminuída com a profundidade, o que é explicado pela não mobilização do solo, o que 

favorece o acúmulo de nutrientes na superfície, e no caso do fósforo pela sua baixa 

mobilidade no solo (Muzilli, 1983; Centurion et al., 1985; De Maria & Castro, 1993; Bayer 

& Mielniczuk, 1997; Sousa & Alves, 2003; Leal et al., 2008). No entanto, no sistema 

plantio direto, o não revolvimento do solo, com o tempo, tendem a igualar os teores de 

nutrientes no perfil do solo, devido a descida de nutrientes por meio de canais, formados 

por raízes decompostas (De Maria & Castro, 1993; Sousa & Alves, 2003; Mello et al., 

2003; Soratto & Crusciol, 2008), sendo possível realizar a correção da acidez do solo por 

meio da calagem superficial na instalação do sistema plantio direto (Mello et al., 2003; 

Soratto & Crusciol, 2008). 

A elevação do pH do solo também proporciona menores valores de alumínio 

nos sistema plantio direto, em relação ao sistema convencional, decorrentes dos efeitos 

proporcionados pela neutralização deste elemento e dos maiores teores de cátions básicos 

presentes na CTC efetiva do solo (Sousa & Alves, 2003; Mello et al., 2003), o que também 

diminui a adsorção de P no solo.  
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Os teores de Ca e Mg são utilizados, (junto com o K e Na) para o cálculo da 

soma de bases, que é utilizada, junto com os outros cátions (Al e H), para o cálculo da 

capacidade de troca catiônica que, por sua vez entra no cálculo da saturação por bases 

(V%). A saturação por bases é um excelente indicativo das condições gerais da fertilidade 

do solo (Melloni et al., 2008b).  

Observa-se assim que, o sistema plantio direto apresenta melhores condições 

para o desenvolvimento da qualidade ao solo, uma vez que, além de melhoria nas 

condições químicas, mantém a matéria orgânica em níveis similares às do sistema natural 

(Sousa & Alves, 2003). Em síntese, a experiência tem demonstrado que o emprego 

racional de corretivos, fertilizantes e materiais condicionadores, aliado ao uso de outras 

práticas agrícolas, permitem a melhoria da qualidade do solo e de seu potencial produtivo. 

Isto prova que o uso intensivo do solo para atividades agrícolas não necessariamente 

redunda em sua degradação (Goedert & Oliveira, 2007). 

2.1.3 Atributos biológicos do solo 

De acordo com Melloni et al. (2008b), indicador microbiológico pode ser 

definido como uma espécie de micro-organismo ou grupo de micro-organismos que indica, 

pela sua presença e atividade numa determinada área, a existência de uma condição 

ambiental específica. No entanto, esse conceito aborda apenas os organismos do solo, e é 

importante considerar a matéria orgânica do solo dentro de um atributo biológico, devido à 

sua grande influência com relação à esse aspecto. Ainda pode-se incluir como indicador 

biológico do solo a atividade enzimática dos micro-organismos, a avaliação da meso e 

macrofauna do solo, entre outros atributos biológicos do solo. 

O conteúdo da matéria orgânica do solo é determinado pela diferença entre as 

quantidades de carbono adicionadas e perdidas no solo num espaço temporal (Bayer & 

Mielniczuk, 2008). Os três principais processos responsáveis pelo seqüestro de carbono 

nos solos são a humificação, agregação e sedimentação. Ao mesmo tempo, os processos 

responsáveis pelas perdas de carbono no solo são a erosão, decomposição, volatilização e 

lixiviação (Machado, 2005). A utilização de técnicas sofisticadas de análise tem permitido 

verificar que em adição à quantidade, a qualidade e a localização dos estoques de carbono 

são importantes na dinâmica da matéria orgânica do solo (Silva & Resck, 1997).  

É importante lembrar que a matéria orgânica do solo tem grande importância 

como fonte de nutrientes para as culturas, na retenção de cátions, complexação de 
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elementos tóxicos e micronutrientes, estabilidade da estrutura, infiltração e retenção de 

água, aeração, e como fonte de C e energia aos micro-organismos heterotróficos (Bayer & 

Mielniczuk, 2008). Assim, considerando a matéria orgânica como influenciadora dos 

atributos químicos, físicos e biológicos do solo, observa-se a importância de sua 

manutenção no ambiente e sua relação com cada atributo do solo. No entanto, na 

necessidade de classificá-la dentro de um tipo de atributo do solo, esta está melhor 

relacionada como indicador biológico do solo, sendo que sua constituição vem de origem 

biológica. 

Silva & Resck (1997), descrevem que a matéria orgânica do solo é constituída 

como componente vivo e componente morto. O componente vivo da matéria orgânica do 

solo raramente atinge 4% do carbono orgânico total e pode ser subdividido em três 

compartimentos: raízes das plantas (5% a 10%), macro-organismos ou fauna (15% a 30%) 

e micro-organismos (60% a 80%). O componente morto, que pode chegar a 98% do C 

orgânico total, pode ser subdividido em fração leve (matéria macro-orgânica) e fração 

pesada, que contém o húmus. A matéria macro-orgânica é muito importante no sistema 

pelo papel intermediário que ocupa entre as plantas e o húmus. 

As substâncias húmicas, as quais possuem papel muito importante no solo, 

originam-se da degradação química e biológica de resíduos orgânicos (animais e vegetais) 

e da atividade de síntese da biota do solo (Guerra et al., 2008). De acordo com Stevenson 

(1994), as substâncias húmicas são constituídas de uma série de compostos de coloração 

escura, de elevado peso molecular, separadas, com base em características de solubilidade: 

humina – fração insolúvel em meio alcalino; ácidos húmicos – fração escura extraída 

geralmente em meio alcalino (NaOH e Na2P2O7) e insolúvel em meio ácido diluído; ácidos 

fúlvicos – fração de cor amarelada alcalino-solúvel que se mantém em solução após a 

remoção dos ácidos húmicos por acidificação. 

Os organismos do solo, em especial os micro-organismos, são responsáveis em 

transformar a energia e matéria vegetal produzida pelas plantas em formas adequadas para 

o funcionamento do sistema solo. Os micro-organismos utilizam os tecidos da parte aérea e 

das raízes e os exsudatos das plantas para extrair energia e C que necessitam para a sua 

atividade e o seu desenvolvimento, havendo a formação de compostos orgânicos como 

subproduto desse processo. Dessa forma, convertem a energia e a matéria vegetal de uma 

forma para outra, o que caracteriza o fluxo de compostos orgânicos no sistema solo. Em 
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função desse fluxo, os componentes do solo interagem e se auto-organizam em estados de 

ordem, seguindo uma hierarquia de complexidade (Mielnickuk et al., 2003). 

Os micro-organismos apresentam grande potencial de utilização em estudos de 

qualidade do solo por apresentarem as seguintes características: a) alta sensibilidade a 

pertubações antropogênicas; b) correlações com diversas funções benéficas do solo, 

incluindo armazenamento e disponibilidade de água, decomposição de resíduos orgânicos, 

transformação e ciclagem de nutrientes, biorremediação, controle de fitopatógenos e 

outros; c) papel direto em muitos processos do ecossistema, incluindo conversão de 

nutrientes em formas disponíveis às plantas, supressão de organismos nocivos, formação 

da estrutura do solo e papel indireto em processos como infiltração de água; d) facilidade 

de avaliação e baixo custo (Melloni et al., 2008 b). 

A biomassa microbiana do solo (BMS) é um dos componentes que controlam 

funções-chaves no solo, como a decomposição e o acúmulo de matéria orgânica, ou 

transformações envolvendo os nutrientes minerais. Representa ainda uma reserva 

considerável de nutrientes, os quais são continuamente desviados para os ciclos de 

crescimento dos diferentes organismos que compõem o ecossistema (Tótola & Chaer, 

2002). 

A BMS não é uma estimativa da atividade dos micro-organismos, mas da massa 

microbiana viva total, com base na concentração de algum elemento ou de alguma 

substância celular. As atividades de algumas enzimas podem ser relacionadas com a BMS 

e são auxiliares na interpretação da condição funcional da BMS total ou de algum 

compartimento. Em termos de atividade da microbiota do solo, vários parâmetros podem 

ser usados, como a respiração basal, atividade de micro-organismos celulolíticos, 

atividades de enzimas como a desidrogenase, urease, fosfatase, etc (De-Polli & Guerra, 

1997). 

A BMS é definida, conceitualmente, como a parte viva da matéria orgânica do 

solo excluindo-se as raízes e animais maiores do que aproximadamente 5x103 µm 

(Jenkinson & Ladd, 1981). A BMS engloba, principalmente, organismos de Archae, 

Bacteria, Fungi e Protoctista mas também alguns do Reino Animália, como os nematóides 

e é geralmente expressa como microgramas (µg) de carbono por grama de solo seco, sendo 

avaliada por diversos métodos. Há dois métodos principais empregados para avaliar a 

BMS que são a fumigação-incubação e a fumigação-extração (Moreira & Siqueira, 2006). 
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A relação entre o carbono da biomassa microbiana e o carbono orgânico total 

do solo (CBM/COT*100), denominado de quociente microbiano (qMIC), é um indicador  

que representa a fração de C lábil do solo; geralmente tal relação está entre 1% e 4%, 

sendo que valores diferentes podem ser obtidos (Moreira & Siqueira, 2006), fornecendo 

uma medida da qualidade da matéria orgânica presente no solo (Tótola & Chaer, 2002). 

A respiração basal (produção de CO2 em g CO2 g
-1 h-1) é um indicativo de alta 

atividade biológica, e um sinal da rápida decomposição de resíduos orgânicos em 

nutrientes disponíveis para as plantas. A partir dos dados de respiração e biomassa 

microbiana pode-se calcular o quociente metabólico (qCO2), índice que representa a 

quantidade de C-CO2 evoluída por unidade de C microbiano (Anderson & Domsch, 1993). 

Diversos trabalhos têm demonstrado que esse índice pode contribuir para avaliação na 

qualidade dos solos, pois indica o nível de estresse da biomassa. A biomassa microbiana 

sob estresse apresenta quocientes metabólicos e respiração basal mais altos, indicando 

maior consumo de energia. No entanto, os valores devem ser comparados no mesmo tipo 

de solo, uma vez que outros fatores, além do estresse podem influenciar a BMS (Tótola & 

Chaer, 2002; Moreira & Siqueira, 2006). 

Tendo em vista não haver ainda consenso sobre a interpretação dos valores para 

os indicadores biológicos avaliados, é necessário cautela quando esses atributos são 

utilizados para estimar a qualidade do solo. Assim, por exemplo, alta atividade microbiana 

não é necessariamente indicativo de melhoria na qualidade do solo, podendo inclusive ser 

considerada um fator negativo, em virtude de acelerar a decomposição dos resíduos 

orgânicos e, portanto, diminuir o tempo de residência da matéria orgânica no solo (Araújo 

et al., 2007). 

 

2.2 SISTEMA INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA COMO MANEJO 
SUSTENTÁVEL PARA A QUALIDADE DO SOLO 

Na região do Cerrado, o potencial produtivo dos solos apresenta-se cada vez 

menor devido à utilização de sistemas agrícolas não conservacionistas. Neste contexto, os 

Latossolos, que ocupam cerca de 50% do Cerrado, constituem-se um modelo bastante 

sensível (Balbino et al., 2003).  

Os solos de regiões do Cerrado apresentam limitações, mormente relacionadas 

com o elevado grau de intemperização onde elevadas temperaturas e intensidades de chuva 

são fatores que afetam a qualidade do solo. Um ambiente quente e úmido provoca uma 
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rápida decomposição de resíduos orgânicos, e a alta capacidade erosiva da chuva requer 

uma contínua e permanente atenção no que diz respeito à proteção do solo. Assim, o uso 

sustentável desses solos depende crucialmente do manejo da matéria orgânica do solo e da 

manutenção permanente de cobertura vegetal sobre o terreno. Tais requisitos são 

obrigatórios no desenvolvimento de técnicas para uma agricultura sustentável (Goedert & 

Oliveira, 2007).  

A transformação de ambientes naturais, como o Cerrado em sistemas agrícolas 

tem provocado à degradação de extensas áreas, em conseqüência de sua exploração 

inadequada. Além disso, tem havido uma pressão social e econômica para a produção de 

alimentos nas últimas décadas, que tem provocado a inclusão de áreas sob solos de baixa 

aptidão agrícola. Atualmente a exploração do bioma Cerrado, que sempre se baseou no 

cultivo intensivo e monocultor de grãos ou na criação de gado, está aos poucos 

abandonando esse modelo produtivo frágil e não competitivo, para adotar formas de 

produção sustentável (Fonseca et al., 2007), como o sistema integração lavoura-pecuária.  

A integração lavoura-pecuária consiste na implantação de diferentes sistemas 

produtivos de grãos, fibras, carne, leite, agroenergia e outros, na mesma área, em plantio 

consorciado, sequencial ou rotacionado. Dentro da fazenda, o uso da terra é alternado, no 

tempo e no espaço, entre lavoura e pecuária. E é no potencial sinergismo entre os 

componentes pastagem e lavoura que residem muitos dos benefícios da integração lavoura-

pecuária (Vilela et al., 2008). 

A integração pode ser feita pelo consórcio, sucessão ou ainda rotação de 

culturas anuais com forrageiras. Os objetivos da integração também são variados. Na 

atividade pecuária eles vão desde a recuperação de pastagens degradadas, a manutenção de 

altas produtividades das pastagens e, principalmente, a produção forrageira na entressafra. 

Na exploração lavoureira objetiva-se a quebra do ciclo das pragas, doenças e plantas 

daninhas, redução, via supressão física ou alelopática, de doenças das plantas cultivadas 

com origem no solo, melhoria na conservação de água, redução na flutuação de 

temperatura no solo e a possibilidade de agregar valores ao sistema (Kluthcouski & 

Yokoyama, 2003). 

A pecuária proporciona à lavoura palha, oriunda da pastagem dessecada, que 

soluciona um dos problemas da agricultura sob sistema plantio direto. As pastagens 

deixam quantidades significativas de palha na superfície e de raízes no perfil do solo. Isso 

resulta no aumento do teor de matéria orgânica, que é fundamental para a melhoria de sua 
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estrutura física. A palhada também é fonte de carbono para os organismos do solo, 

promovendo benefícios para a melhoria de propriedades químicas, físicas e biológicas do 

solo. Quanto aos benefícios que a lavoura promove para a pecuária, observa-se o 

aproveitamento do resíduo das adubações da lavoura, produção de forragem de melhor 

qualidade, recuperação da produtividade da pastagem, menor custo de implantação de uma 

pastagem, aumento da produtividade de leite e carne e ganho de peso de animais, mesmo 

na época mais seca (Trecenti et al., 2008). 

Assim, a integração lavoura-pecuária é uma boa opção tanto na busca de 

pastagens com suporte adequado para animais, como para a manutenção da atividade 

agrícola no solo, com maior sustentabilidade, permitindo manter a qualidade do solo. 

O plantio de lavouras para reduzir os custos de recuperação de pastagens 

degradadas não é novo. Pelo contrário, é uma alternativa usada há alguns anos para, com a 

receita produzida pelas culturas anuais, amortizar, pelo menos em parte, os gastos com a 

recuperação da capacidade produtiva de um pastagem degradada. A novidade é que hoje 

isto pode ser feito com a adoção de técnicas combinadas que geram altas produtividades. 

Uma dessas técnicas é o sistema plantio direto, que minimiza os impactos da agricultura 

sobre o meio ambiente na implantação dos sistemas produtivos (Trecenti et al., 2008).  

Não existe, praticamente, nenhuma limitação no uso de quaisquer das espécies 

forrageiras, atualmente em uso nos  Cerrados, no processo de integração, desde que se opte 

pela melhor forma de integrá-las. Também não existem restrições quanto ao tamanho da 

área ou condição socioeconômica do produtor, desde a agricultura familiar até a 

empresarial, das pequenas máquinas e equipamentos até os mais modernos, se optar pela 

integração mais apropriada (Kluthcouski & Yokoyama, 2003). 

Partindo-se do pressuposto de que a ciclagem dos nutrientes é otimizada em 

sistema de integração lavoura-pecuária, quando este é associado com o sistema de plantio 

direto e a rotação de culturas, então a fertilidade do solo pode ser melhorada com o tempo 

(Carvalho et al., 2005). 

A qualidade do solo sob pastagens mal manejadas tem sido comprometida com 

o tempo. Tendência igualmente decrescente foi observada para a produção animal. Mas 

neste caso específico, pondera-se que a falta de reposição de nutrientes foi o fator que mais 

colaborou para a queda da sustentabilidade da produção de forragem. As propriedades 

físicas também sofreram prejuízos, mas não atingiram níveis de degradação do solo 

similares aos observados em áreas agrícolas mal manejadas e com tráfego pesado de 
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máquinas. O monitoramento da propriedades físicas do solo sob pastejo precisa ser melhor 

investigado nos sistemas de produção animal, em diferentes agroecossistemas, uma vez 

que os dados disponíveis não são suficientes para se propor indicadores precisos de 

sustentabilidade (Vilela et al., 2003). 

A espécie Brachiaria brizantha é considerada boa forrageira para regiões 

tropicais, e em razão de suas características agronômicas, ocupa extensas áreas de cultivo 

no Brasil. Atualmente, tem sido recomendada para o sistema de integração lavoura-

pecuária, principalmente em sistemas de rotação, ou na implantação de cultivos 

consorciados com culturas anuais, visando à diversificação da produção agropecuária 

(Jakelaitis et al., 2005). 

A utilização de forrageiras do gênero Brachiaria no pastejo extensivo, com o 

tempo, após consumo da massa verde pelo animal, a falta de reposição dos nutrientes, 

acidificação do solo, a perda da matéria orgânica e a compactação do solo diminuem a 

eficiência das pastagens. Com isso, as pragas, plantas daninhas e principalmente, a erosão 

hídrica, nos seus diversos estágios, passam a configurar a paisagem dessas pastagens. 

Nesse cenário, é necessário a recuperação das áreas de pastagens degradadas, tanto do 

ponto de vista químico como físico (Moreira et al., 2005) e biológico. 

De acordo com Portes et al. (2000), a consorciação dos cereais milho, sorgo, 

milheto e arroz com a Brachiaria brizantha é um sistema viável do ponto de vista 

agronômico, podendo ser utilizado em recuperação de pastagens degradadas. A presença 

dos cereais afeta o crescimento da braquiária no início do seu desenvolvimento, mas, após 

a colheita dos cereais a braquiária apresenta crescimento rápido, podendo ser utilizada no 

pastejo. O efeito benéfico das gramíneas para a formação de agregados com consequente 

aumento da porosidade total do solo pode ser verificada quando se realizou cultivo do 

milho com sobressemeadura com capim Brachiaria brizantha nos dois últimos anos. (Silva 

et al., 2005). 

O pastejo é capaz de transformar uma grande parte da biomassa aérea 

produzida em dejetos, que terão uma forma de reciclagem dos nutrientes diferente daquela 

que ocorre quando esse processo passa pela degradação da palhada (Lang et al., 2004). Os 

benefícios do uso de esterco na lavoura são melhorias nas propriedades físicas do solo, o 

fornecimento de N, P, K e outros nutrientes minerais, além de permitir o desenvolvimento 

da microbiota do solo. A aplicação de esterco de animais de produção aumenta o teor de 

matéria orgânica do solo, e isto leva a uma melhor infiltração de água no solo e melhor 
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capacidade de retenção de água, assim como um aumento da capacidade de troca de 

cátions (Hoffmann, 2002). A quantidade de nutrientes retornados via fezes e urina dos 

animais em pastejo varia amplamente em função da qualidade e quantidade da forragem 

por eles consumida (Lang et al., 2004). 

Hoffmann (2002) relata os contratos de esterco na Nigéria, onde os pastores 

confinam seus rebanhos no campo durante a noite no final da estação seca, quando não há 

mais resíduos de lavoura no campo e a vegetação ao redor é escassa. Os animais pastam e 

comem arbusto nos matos vizinhos durante o dia. O confinamento de animais resulta na 

transferência líquida de nutrientes das pastagens para as áreas de lavoura. Esta importação 

de nutrientes das pastagens para as áreas de lavoura, ao combinarem padrões de plantação 

de lavoura, com a aplicação de fertilizantes orgânicos e minerais, constituem uma forma 

eficaz para manter a fertilidade dos seus solos.   

A dinâmica do calcário em profundidade, em áreas utilizadas apenas como 

lavouras em sistema plantio direto, tem se mostrado às vezes controversa e bastante 

complexa, sofrendo interferência de vários fatores e mecanismos. Acredita-se que a 

presença de bovinos em pastejo nessas áreas aumenta ainda mais a complexidade do 

sistema (Flores et al., 2008).  

A presença de bovinos em pastejo em área sob plantio direto e integração 

lavoura-pecuária promove o incremento dos efeitos da calagem superficial em 

profundidade, promovendo aumento dos teores de pH, cálcio trocável, magnésio trocável e 

saturação por bases e diminuição da saturação por alumínio. Os animais promovem 

aumento da complexidade da dinâmica da correção da acidez, em função do pisoteio 

(alteração de atributos físicos do solo), do pastejo (afeta a biomassa vegetal sobre o solo) e 

dos excrementos (adiciona ligantes orgânicos). Ácidos orgânicos de baixo peso molecular, 

liberados durante a decomposição dos resíduos vegetais e resíduos animais, principalmente 

fezes, podem estar auxiliando no efeito corretivo do calcário em profundidade, 

favorecendo a descida de Ca2+ e Mg2+ no perfil do solo, diminuindo a ação fitotóxica do Al 

e formando complexos de Ca2+ e Mg2+, favorecendo, dessa forma, a sua descida no perfil 

do solo (Flores et al., 2008). 

Jakelaitis et al. (2008) verificaram que, em ambientes onde se utilizou a 

agricultura intercalada com a pecuária, o ambiente edáfico apresentou valores 

intermediários nos indicadores físicos, entre o ambiente de mata e de pastagem exclusiva e, 

em solos cultivados exclusivamente com milho, grande parte das características avaliadas 
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encontrava-se acima daquelas obtidas em áreas de pastagem exclusiva. Isso evidencia, 

parcialmente, que a agricultura e a pecuária, constituindo sistemas integrados, trazem 

melhorias para os indicadores físicos, químicos e biológicos do solo.  

Assim, a utilização do ambiente com lavoura e pecuária, pode proporcionar 

maior sustentabilidade ao solo, pois permiti ao ambiente maior diversidade e complexidade 

durante o manejo do solo, o que ocasionará o desenvolvimento de um solo com maior 

qualidade. 
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2.4  HIPÓTESES FORMULADAS 

− O efeito da introdução da integração lavoura-pecuária pode ser observado, a partir dos 

atributos físicos, químicos e biológicos do solo, logo após o primeiro ano de 

implantação em pastagem degradada; 

− A qualidade do solo pode ser melhorada após implantação da integração lavoura e 

pecuária em pastagem degradada;  

− Os atributos físicos, químicos e biológicos do solo variam conforme as condições do 

solo com alta ou baixa umidade, ou seja, conforme a época seca ou úmida no Cerrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3   AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE DO SOLO APÓS A 
INTRODUÇÃO DO SISTEMA INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA EM 
PASTAGEM DEGRADADA 

 
RESUMO 

 
O objetivo desse trabalho foi identificar quais os atributos do solo (físicos, 

químicos e biológicos) foram melhores indicadores da qualidade do solo logo após a 
implantação de integração lavoura-pecuária (lavoura) em áreas de pastagem degradada (6 
anos de pastagem) e floresta como referência. O estudo foi realizado, em condições de 
campo, em Latossolo, na Embrapa Arroz e Feijão. Os dados foram coletados nas 
profundidades 0,0m-0,05m; 0,05m-0,10m; 0,10m-0,20m e 0,20m-0,30m em duas épocas 
de amostragem (seca e úmida). Foram analisadas 44 variáveis sendo as variáveis para os 
atributos físicos do solo: porosidade total, macroporosidade, microporosidade, densidade 
do solo, capacidade de armazenamento de água no solo, capacidade de armazenamento de 
ar no solo, conteúdo de água disponível, índice S, resistência a penetração no solo, 
diâmetro médio ponderado, diâmetro médio geométrico, índice de estabilidade de 
agregados, massa de solo de agregados de diâmetros  >8 mm, 8-4 mm, 4-2 mm, 2-1 mm, 1-
0,5 mm, 0,5-0,25 mm, 0,25-0,106 mm e 0,106-0,053 mm. Para os atributos químicos do 
solo foram consideradas as variáveis: cálcio, magnésio, relação cálcio+magnésio, 
hidrogênio + alumínio, potássio, fósforo, zinco, capacidade de troca de cátions, soma de 
bases. Para os atributos biológicos do solo foram consideradas as variáveis: matéria 
orgânica do solo, estoque de carbono no solo, respiração do solo, carbono da biomassa 
microbiana do solo, quociente metabólico, quociente microbiano, nitrogênio da biomassa 
microbiana do solo, relação carbono da biomassa com o nitrogênio da biomassa 
microbiana, ácidos fúlvicos, ácidos húmicos, humina, total das frações de substâncias 
húmicas, relação ácidos fúlvicos com ácidos húmicos e relação ácidos fúlvicos mais ácidos 
húmicos com a humina. Os dados foram comparados nos diferentes usos, dentro de cada 
profundidade, e em cada época de estudo. Utilizou-se a análise de componentes principais 
como método de avaliação e seleção das variáveis como indicadores de qualidade do solo. 
A análise de variância (teste F) pelo teste de Tukey a 5% foi utilizado como apoio à análise 
de componentes principais.   Foi realizada a construção de gráficos radiais para a 
comparação entre as duas épocas. O comportamento dos indicadores variou de acordo com 
a estação (época de coleta de amostras). Na época seca as variáveis físicas e biológicas do 
solo se destacaram em comparação com as variáveis químicas. Na época úmida as 
variáveis químicas se destacaram em todas as profundidades e as variáveis físicas na 
subsuperfície. Algumas variáveis que se destacaram independentemente de época e 
profundidade foram consideradas como os melhores atributos indicadores imediatos de uso 
e manejo do solo. Entre as variáveis físicas foram selecionadas: porosidade total, 
macroporosidade, densidade do solo, capacidade de armazenamento de água no solo, 
diâmetro médio ponderado, diâmetro médio geométrico e a massa de solo na classe de 
agregados >8 mm. As variáveis químicas foram o teor de cálcio, magnésio e pH. As 
variáveis biológicas foram àquelas relacionadas com o estresse no ambiente, como a 
respiração basal e quociente metabólico.  

 
Palavras-chaves: indicadores físicos, indicadores químicos, indicadores biológicos,  
estação seca, estação úmida, análise de componentes principais, cerrado 
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ABSTRACT 
 

THE EVALUATION OF SOIL QUALITY INDICATORS IMMEDIATELLY AFTER 
THE INTRODUCTION OF AN INTEGRATED CROP-LIVESTOCK SYSTEM IN 
DEGRADED PASTURE 

 
The aim of this work was to identify the best soil attributes (physical, chemical 

and biological) as indicators of soil quality in an area of degraded pasture (pasture), during 
the first year after implamentation in an integrated crop-livestock management system 
(ILP) and in an adjacent natural forest (forest) as reference, in the Brazilian savanna 
(Cerrado). The soil of the studied areas was a Ferralsol (Oxisol). Data were collected for 
four depths, 0.0m-0.05m, 0.05m-0.10m, 0.10m-0.20m e 0.20m-0.30m, in two seasons, dry 
and wet. Fourty-four (44) variables of soil physical, chemical and biological attributes 
were analysed. Physical attributes involved total porosity, macroporosity, microporosity, 
bulk soil, water holding capacity, air holding capacity, available water content, the S index, 
soil penetration resistance, mean weight diameter, mean geometric diameter, aggregate 
stability index, soil mass in aggregate size classes > 8mm, 8mm-4mm, 4mm-2mm, 2mm-
1mm, 1mm-0.5mm, 0.5mm-0.25mm, 0.25mm-0.106mm, 0.106mm-0.053mm. Chemical 
attributes were available calcium, magnesium, calcium plus magnesium, potassium, 
phosphorus and zinc concentrations, potential acidity (H+Al), calculated cation exchange 
capacity and sum of bases.  Biological attributes were soil organic matter, carbon stock, 
soil respiration, biomass carbon and nitrogen, metabolic quotient, microbial quotient, ratio 
of biomass carbon and nitrogen, fulvic acid, humic acid and humin concentrations, total 
humic substances, ratio of fulvic and humic acids and the ratio of fulvic + humic acids and 
humin. Data were compared among the different uses/managements, depths and seasons. 
Principal component analisys (PCA) was used to evaluate and select attributes as soil 
quality indicators. Variance analysis (F-test) and comparision of means (Tukey’s test at 
5%) was used to aid PCA. Radar diagrams were also used to compare the seasons. The 
behaviour of the indicators varied according to the season. In the dry season the physical 
and biological variables proved to be better than the chemical ones. In the wet season the 
chemical variables were better indicators in all depths and the physical ones in the 
subsurface. Some variables, that behaved independently of the season, were considered the 
best immediate indicators. Among the physical variables total porosity, macroporosity, 
bulk soil, water holding capacity, mean weight diameter, mean geometric diameter and the 
soil mass in the largest aggregate size class (> 8 mm) were selected as best indicators. 
Among the chemical variables these were calcium and magnesium concentrations and pH, 
and among the biological variables the ones that were related to the environmental stress, 
soil respiration and metabolic quotient.  
 
Key words: physical indicators, chemical indicators, biological indicators, dry season, wet 
season, principal component analysis, brazilian savanna (cerrado). 
 

3.1 INTRODUÇÃO 

É cada vez mais difícil conceber a idéia de competitividade e sustentabilidade 

do ambiente dissociada de garantia de qualidade. Esse conceito de qualidade tem sido 

corriqueiramente utilizado para produtos comerciais, para o ar, etc., e mais recentemente, 

para solos (Goedert & Oliveira, 2007). De acordo com Doran & Parkin (1996), a qualidade 

do solo pode ser definida como sua capacidade de funcionar dentro dos limites do 
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ecossistema, para sustentar a produção biológica, manter a qualidade ambiental e promover 

a saúde vegetal e animal.  

Um dos desafios atuais da pesquisa é como avaliar a qualidade de um solo, de 

uma maneira simples e confiável. Ela pode ser avaliada por meio da quantificação de 

alguns atributos, ou seja, de propriedades físicas, químicas e biológicas que possibilitem o 

monitoramento de mudanças no estado de qualidade deste solo (Goedert & Oliveira, 2007). 

Na passagem de sistemas naturais para agrícolas, muitos atributos do solo são 

alterados, alguns dos quais, por estarem relacionados com processos do ecossistema e 

serem sensíveis a variações no uso e manejo do solo, indicam alterações na sua qualidade 

(Doran & Parkin, 1996). Alguns sistemas de manejo do solo, quando utilizados de maneira 

adequada podem proporcionar maior equilíbrio e conservação do solo, permitindo a 

manutenção de sua qualidade. A integração lavoura-pecuária é um destes sistemas de 

manejo que consiste na implantação de diferentes sistemas produtivos de grãos, fibras, 

carne, leite, agroenergia e outros, na mesma área, em plantio consorciado, sequencial ou 

rotacionado. Dentro da fazenda, o uso da terra é alternado, no tempo e no espaço, entre 

lavoura e pecuária, e é no potencial sinergismo entre os componentes pastagem e lavoura 

que residem muitos dos benefícios da integração lavoura-pecuária (Vilela et al., 2008). 

Observa-se a importância de se avaliar a qualidade do solo através dos 

atributos físicos, químicos e biológicos do solo, em diferentes sistemas de manejo. No 

entanto quase não se conhece a respeito da avaliação desses atributos do solo quando 

correlacionados conjuntamente, assim como a visualização e ordem de influência das 

variáveis que são influenciadas por este manejo (Alvarenga & Davide, 1999). A variação 

dessas variáveis do solo dentro das diferentes épocas do ano, principalmente no Cerrado, 

onde se encontra duas estações bem definidas e distintas, com período chuvoso de outubro 

a abril e período seco de maio a setembro, também deve ser levada em consideração na 

avaliação da qualidade do solo, principalmente quando se considera que os diferentes 

atributos do solo podem apresentar variações quanto à época de coleta. 

Na avaliação da qualidade do solo podem se utilizar os métodos estatísticos de 

análise multivariada, que consideram as amostras e as variáveis em seu conjunto, 

permitindo extrair informações complementares que a análise univariada não consegue 

evidenciar. Um dos objetivos da utilização da análise multivariada é reduzir a 

representação dimensional dos dados, organizando-os em uma estrutura que facilita a 

visualização de todo o conjunto de dados (Sena et al., 2000; Moura et al., 2006) podendo-
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se utilizar a análise de componentes principais, análise de fator ou a análise de 

agrupamento, entre outras. Alguns autores (Wander & Bollero, 1999; Giuffré et al., 2006; 

Shukla et al., 2006; Xu et al., 2006; Villan et al., 2008) têm usado a análise multivariada na 

seleção de indicadores para a qualidade do solo. 

A análise de componentes principais permite uma visualização conjunta das 

características que mais influíram no comportamento do solo dos diferentes 

agroecossistemas estudados (Alvarenga & Davide, 1999). Ela é capaz de transformar 

dados complexos e apresentá-los numa nova perspectiva em que se espera que as 

informações mais importantes tornem-se evidentes. Esta análise está fundamentada na 

correlação entre as variáveis, agrupando aquelas que são mais correlacionadas numa nova 

variável chamada componente principal (Ferreira et al., 2002; Correia & Ferreira, 2007). 

Normalmente, os primeiros componentes principais explicam a maior parte da variância 

total contida nos dados e podem ser usados para representá-los (Sena et al., 2000; Moura et 

al., 2006).  

Dessa forma, na busca de atributos do solo que melhor se relacionam com a 

mudança de manejo do solo, tendo em vista a sua conservação e sustentabilidade, o 

objetivo desse trabalho foi identificar quais os atributos do solo (físicos, químicos e 

biológicos) foram melhor indicadores da qualidade do solo, utilizando a análise 

multivariada, após a implantação de integração lavoura-pecuária (lavoura) em áreas de 

pastagem degradada e floresta como referência, em duas épocas de amostragem (seca e 

úmida), no Cerrado. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Condições experimentais 

O estudo foi realizado, em condições de campo, na área de produção em uso 

pela Embrapa Gado de Leite, na Fazenda Capivara da Embrapa Arroz e Feijão, no 

município de Santo Antônio de Goiás – GO (coordenadas geográficas de latitude 

16°28’00’’S, longitude 49°17’00’’WW e altitude de 823 metros). O solo predominante no 

local é o Latossolo Vermelho distrófico, horizonte A húmico, textura argilosa (Tabela 3.1) 

com relevo de 1,5% de inclinação, sendo a vegetação natural do tipo Cerradão 

subperenefólio. 
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Tabela 3.1. Média da análise de textura (método do densímetro, Embrapa, 1997) das áreas 
de estudo. 

 Profundidade 
Argila Silte Areia 

Classificação 
---------------------------g kg-1------------------------- 

0,00 a 0,05 m (A) 481,42 224,71 293,87 Argilosa 
0,05 a 0,10 m (B) 516,98 204,71 278,31 Argilosa 
0,10 a 0,20 m (C) 536,98 218,04 244,98 Argilosa 
0,20 a 0,30 m (D) 580,62 218,04 201,33 Argilosa 

 
Como a região é localizada no Domínio Cerrado, ocorre a existência de duas 

estações bem definidas e distintas, com período seco de maio a setembro e período 

chuvoso de outubro a abril. De acordo com a classificação de Köppen, o clima no local é 

Aw, tropical de savana, megatérmico, com temperatura média anual do ar de 23,0oC, sendo 

que no mês de junho ocorre a menor média de temperatura mínima do ar (14,1oC) e no mês 

de setembro ocorre  a maior média de temperatura máxima do ar (31,5oC). A precipitação 

média pluvial é de 1.489 mm, a umidade relativa do ar, média anual, é de 71% com o mês 

de agosto apresentando o menor índice (49%). A perda por evaporação, média anual, 

medido pelo tanque classe “A”, é da ordem de 1.916 mm (Silva et al., 2008). 

As Figuras 3.1, 3.2 e 3.3, respectivamente, apresentam dados totais médios 

mensais de precipitação pluvial, dados de umidade relativa média e dados de temperatura 

média, mínima e máxima do ar, dos anos de 1983 a 2006 e dos anos de 2007 e 2008 em 

que foram realizadas as amostragens de solo. 

 
Figura 3.1. Precipitação pluvial mensal total média dos anos de 1983 a 2006 e, 

precipitação pluvial mensal total dos anos de 2007 e 2008, conforme estação 
meteorológica da Embrapa Arroz e Feijão, Santo Antônio de Goiás, GO. 
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Figura 3.2. Temperatura máxima, média e mínima (oC) mensal média dos anos de 1983 a 

2006 e, temperatura máxima, média e mínima (oC) mensal média dos anos de 
2007 e 2008, conforme estação meteorológica da Embrapa Arroz e Feijão, 
Santo Antônio de Goiás, GO. 

 

 
Figura 3.3. Umidade relativa do ar (%) mensal média dos anos de 1983 a 2006 e, umidade 

relativa do ar (%) mensal média dos anos de 2007 e 2008, conforme estação 
meteorológica da Embrapa Arroz e Feijão, Santo Antônio de Goiás, GO. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Meses

T
em

pe
ra

tu
ra

 a
r o C

Temp. Max 1983 a 2006 Temp. Max 2007  Temp. Max 2008
Temp. Mín. 1983 a 2006 Temp. Mín. 2007 Temp. Min. 2008
Temp. Média 1983 a 2006 Temp. Média 2007 Temp. Média 2008

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Meses

U
m
id
ad

e 
R
el
at
iv
a 
do

 A
r 
(%

)

UR 1983 a 2006 UR 2007 UR 2008

p 
p p p 



 45

3.2.2 Descrição da área de estudo 

No verão de 1999 foi implantada uma área de pastagem com capim Tanzânia 

(Panicum sp.) sendo a área dividida em cinco piquetes para pastejo rotacionado com vacas 

de produção leiteira. Anteriormente à implantação da pastagem de Tanzânia, a área foi 

utilizada para cultivo de culturas anuais. Em 2006, após sete anos de implantação da 

pastagem, quando esta se encontrava em alto estágio de degradação, foi aplicado calcário 

dando início ao preparo do solo. Foi feito uma aração e duas gradagens, sendo uma grade 

aradora e outra niveladora. O preparo do solo ocorreu sobre três áreas (piquetes) de 

pastagem, sendo a profundidade de aração aproximadamente de 0,15 m, permanecendo 

duas áreas com a pastagem. É importante considerar que as áreas de estudos foram 

manejadas em um sistema de produção de gado de leite, em condições de manutenção e 

uso para agricultura familiar. 

Em duas das áreas corrigidas (ILP-1 e ILP-2), em dezembro de 2006, foi 

plantado sorgo (Sorghum bicolor), cultivar BRS-610, em consórcio com braquiária 

(Brachiaria brizantha). Na terceira área (ILP-3) foi plantado milho (Zea mays L.), cultivar 

Pionner 30F90, em consórcio com braquiária. A semeadura da cultura e da forrageira, mais 

adubação, foi realizada em uma única operação. A braquiária foi semeada juntamente com 

o adubo na linha e na entrelinha da cultura à profundidade de 0,10 m. A cultura foi 

semeada a uma profundidade de 0,05 m no espaçamento de 0,9 m. Após a colheita do 

sorgo e do milho, a braquiária formada foi destinada ao pastejo. Em dezembro de 2007, foi 

implantado nas mesmas áreas, e nas mesmas condições do ano anterior, milho cultivar 

Emgopa 501 em consórcio com braquiária em semeadura direta. Após a colheita do milho, 

a braquiária formada foi utilizada como pastejo. As áreas avaliadas continham 

aproximadamente 0,5 ha cada. A quarta (Pastagem-1) e quinta (Pastagem-2) áreas 

permaneceram com pastagem de Tanzânia, sem alteração. 

Nos dois anos de cultivo foram utilizados 400 kg ha-1 da fórmula 05-25-15 no 

plantio e 250 kg ha-1 de 20-00-20 na cobertura da cultura após um mês do plantio. Quanto 

à aplicação de calcário, foram utilizadas 3 Mg ha-1 de dolomítico. A análise de fertilidade 

do solo antes da implantação das culturas, ou seja, quando ainda existia pastagem de 

Tanzânia em todas as áreas de estudo se encontra na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2. Valores da fertilidade do solo antes da implantação do sistema integração 
lavoura-pecuária em pastagem degradada (agosto-2006). 

Tratamento Profundidade Ca Mg Ca+Mg Al H+Al K P MOS Zn CTC SB pH 
  --------------------cmolc dm3------------------------ mg dm3 % mg dm3 cmolc dm3 % H2O 
 A 8,40 2,33 10,73 0,00 5,18 0,42 3,15 6,21 10,79 16,33 67,42 5,58 

Lavoura 1 B 9,62 2,18 11,81 0,00 5,46 0,36 2,04 5,30 10,23 17,63 67,84 5,60 
 C 9,87 2,06 11,93 0,00 5,08 0,33 1,67 4,76 8,77 17,34 69,17 5,65 
 D 8,95 1,89 10,84 0,00 4,77 0,26 1,78 3,96 6,81 15,87 68,71 5,75 
              
 A 6,18 1,88 8,05 0,01 5,71 0,37 3,91 5,45 6,60 14,13 59,58 5,53 

Lavoura 2 B 6,31 1,44 7,75 0,00 5,42 0,31 1,86 4,35 5,74 13,48 59,69 5,56 
 C 6,04 1,33 7,36 0,00 5,87 0,30 1,71 4,48 5,58 13,53 56,50 5,53 
 D 6,04 1,16 7,20 0,00 4,83 0,25 1,38 3,37 4,63 12,28 60,73 5,71 
              
 A 6,08 2,00 8,08 0,00 4,58 0,36 3,54 4,79 4,68 13,01 64,69 5,79 

Lavoura 3 B 6,23 1,66 7,89 0,00 4,52 0,33 2,06 4,21 4,24 12,73 64,38 5,78 
 C 5,54 1,38 6,91 0,00 4,79 0,29 2,46 4,13 3,64 11,99 59,82 5,77 
 D 5,39 1,26 6,65 0,00 4,04 0,25 1,58 3,05 3,16 10,94 62,79 5,83 
              
 A 7,01 2,28 9,29 0,00 4,78 0,36 5,95 5,66 2,06 14,43 66,46 5,81 

Pastagem 1 B 6,89 1,70 8,59 0,00 4,98 0,31 4,20 4,95 1,53 13,88 63,76 5,76 
 C 6,07 1,31 7,38 0,00 4,84 0,28 3,56 4,55 1,24 12,51 60,90 5,82 
 D 6,09 1,11 7,20 0,00 4,47 0,23 2,80 3,67 0,76 11,89 62,02 5,83 
              
 A 6,84 2,23 9,07 0,00 4,44 0,33 5,52 5,33 6,21 13,85 65,88 5,60 

Pastagem 2 B 7,09 1,76 8,85 0,00 4,57 0,29 3,36 4,67 5,19 13,71 64,76 5,57 
 C 6,44 1,43 7,87 0,00 4,39 0,25 2,86 4,19 4,54 12,51 62,89 5,63 
 D 6,80 1,21 8,01 0,00 4,19 0,20 2,32 3,53 3,66 12,39 64,39 5,69 

3.2.3 Amostragem 

Em cada área de estudo  foram consideradas três linhas imaginárias, paralelas, 

que acompanhavam a declividade do local, onde foram coletadas as amostras de solo, 

como é ilustrado na Figura 3.4.  

Figura 3.4. Imagem ilustrativa da área experimental, (com os pontos e linhas de coletas) 
localizada na área de produção de gado-de-leite, na Fazenda Capivara, 
Embrapa Arroz e Feijão. 
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Pastagem-1 
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Foram feitas coletas de amostras de solo para análise de atributos físicos, 

químicos e biológicos do solo. Em cada atributo foi considerado um tipo de amostragem 

(Figura 3.5).  

 

     

  

Figura 3.5. Fotos da coleta de amostras nas áreas de estudo: a) área de integração lavoura-
pecuária; b) minitrincheira para coleta de densidade do solo e agregados nas 
diferentes profundidades analisadas, para os atributos físicos do solo; c) 
cilindro com solo coletado para determinação da densidade do solo; d) trado 
tipo calador e mareta, na área de pastagem, para coleta dos atributos químicos 
do solo; e) trado calador com solo coletado nas difentes profundidades; f) 
amostragem dos atributos biológicos do solo com a retirada de retangulos de 
solos na profundidade de 0 m a 0,10 m; e g) amostragem dos atributos 
biológicos do solo na área de floresta. 

a) 

g) f) 

d) c) 

b) 

e) 
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Para coleta dos atributos físicos do solo foram considerados três pontos por 

linha em cada linha da área (Figura 3.4). Nesses pontos foram feitas minitrincheiras onde 

se realizou coletas de solos nas profundidades 0,0 m a 0,05 m, 0,05 m a 0,10 m, 0,10 m a 

0,20 m e 0,20 m a 0,30 m. Dos resultados no laboratório foram feitas médias para cada 

linha de amostragem. Para os atributos químicos do solo foram feitas coletas com o auxílio 

de um trado tipo calador, nas profundidades 0,0 m a 0,05 m, 0,05 m a 0,10 m, 0,10 m a 

0,20 m e 0,20 m a 0,30 m, onde foram coletadas 12 amostras por linha na área, para formar 

uma amostra composta por linha. As amostras compostas foram depois homogeneizadas no 

laboratório.  

Para os atributos biológicos do solo, foram coletados amostras retangulares na 

profundidade de 0,0 m a 0,10 m com o auxílio de uma pá onde se coletou seis amostras por 

linha na área, formando uma amostra composta por linha. Após coletadas, as amostras 

foram acondicionadas em sacos plásticos e imediatamente encaminhadas para a câmera 

fria a 4oC. Antes da análise, as amostras foram peneiradas (2 mm) e os resíduos de raízes e 

folhas foram retiradas. Todas as amostras foram coletadas nas entrelinhas de plantio. 

As coletas de solo foram realizadas em duas épocas diferentes. A primeira 

coleta foi realizada em meados dos meses de setembro e outubro de 2007, no final do 

período seco, onde ocorreu chuva de 23 mm no início da coleta, sendo o restante da coleta 

realizada sem a incidência de chuvas. A segunda coleta foi realizada no período chuvoso, 

em março de 2008, em pleno florescimento do milho. A precipitação total, nas áreas, entre 

a primeira e a segunda coleta foi de 1326 mm.  

 

3.2.4 Atributos do solo analisados como indicadores de qualidade do solo 

 
3.2.4.1 Atributos físicos do solo 

 
a) Resistência do solo a penetração (Penetr): determinou-se a resistência à penetração 

vertical por meio de penetrômetro de impacto modelo IAA/PLANALSUCAR (Stolf 

et al., 1983) a partir de 9 pontos distribuídos nas linhas de cada área. Avaliou-se o 

número de impactos na camada de 0,0 m a 0,3 m de profundidade. Os dados de 

campo foram obtidos em número de impactos dm-1, cujos valores foram 

transformados em kgf cm-2 através da equação: ( )NR ×+= 98,66,5 , sendo R o valor 

da resistência  penetração do solo em kgf cm-2, e N o número de impactos por dm-1. 

Multiplicaram-se os valores pela constante 0,098 para transformação em unidades 



 49

MPa (Stolf et al., 1991). Posteriormente os dados foram transformados em médias 

para as profundidades 0,0 m a 0,05 m, 0,05 m a 0,10 m, 0,10 m a 0,20 m e 0,20 m a 

0,30 m, para possível comparação de médias. Dada a influência da umidade nas 

determinações com o penetrômetro, realizaram-se coletas de solo para sua 

determinação nas mesmas profundidades. 

 

b) Estabilidade de agregados em água: foi realizado conforme método descrito por 

Madari (2004). Foram coletadas amostras indeformadas de solo nas diferentes 

profundidades em cilindros de 5 cm de altura e 8 cm de diâmetro. Estas amostras 

foram colocadas em uma peneira de 19 mm e o solo que passou por ela foi 

armazenado em um saco plástico. Após secas em sombra, ¼ do solo foi pesado para 

análise, aproximadamente 90 g, umedecido por três horas por capilaridade, em uma 

placa de petri, e colocado no aparelho de oscilação vertical que possuía uma série de 

8 peneiras sendo: 8 mm, 2 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,106 mm e 0,053 mm. 

Posteriormente foi executada tamisação durante 15 minutos com oscilação vertical de 

35 mm e número de repetições de fases sendo 36 por minuto. Após retirar os 

agregados de cada peneira com ajuda de água estes foram colocados em estufa com 

ar forçado para secar a 105 oC. Em seguida foram resfriados à temperatura ambiente 

e pesados. Após análise foram realizados os cálculos: 

 

b1)    Diâmetro médio ponderado (DMP; mm): calculado conforme descrito por 

Kemper & Rosenau (1986): 
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b2)   Diâmetro médio geométrico (DMG; mm): calculado conforme descrito 

por Kemper & Rosenau (1986): 
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b3)    Índice de estabilidade de agregados (IEA; %): calculado conforme Castro 

Filho et al. (1998):  

          








−
−−

= 100
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areiaaamostradaMassa
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IEA , sendo wp25 

o peso dos agregados < 0,25mm (g) e areia a massa de partículas de 

diâmetro entre 2,0 mm a 0,053mm (g). 

b4)   Massa de solo em agregados (I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII): parte do 

solo que ficou retida em cada peneira durante a tamização, em %, sendo 

as porções classificadas como: (I) > 8 mm, (II) 8 mm a 4 mm, (III) 4 mm 

a 2 mm, (IV) 2 mm a 1 mm, (V) 1 mm a 0,5 mm, (VI) 0,5 mm a 0,25 

mm, (VII) 0,25 mm a 0,106 mm e (VIII) 0,106 mm a 0,053 mm. 

 

c) Densidade do Solo (anel volumétrico)(Dens): foi medida de acordo com metodologia 

descrita por Embrapa (1997), onde foram coletadas amostras de solo com estrutura 

indeformada, através de um anel de aço de bordas cortantes e volume interno de 50 

cm3. As amostras foram pesadas, colocadas em estufa a 105oC e após atingir 

estabilidade de massa (aproximadamente 24 horas), pesadas novamente. Foi 

realizado o seguinte cálculo: 






=
b

a
DS , sendo DS a densidade do solo em g cm-3, a a 

massa da amostra seca a 105 oC e b o volume do cilindro. 

 

d) Densidade  de partículas (Dp): foi medida de acordo com metodologia descrita por 

Embrapa (1997), onde foi pesado 20 g de solo (terra fina seca ao ar), colocado em 

lata de alumínio de peso conhecido, levado à estufa, deixado até atingir estabilidade 

de peso, e após foram pesadas novamente para obter o peso da amostra seca a 105 oC. 

As amostras foram transferidas para balão volumétrico calibrado de 50 mL. Foram 

adicionados álcool etílico e agitados até eliminar todas as bolhas de ar e completar-se 

o volume do balão.  Foi anotado o volume de álcool etílico gasto e em seguida foi 

realizado o seguinte cálculo:  
( )







−
=

b

a
Dp

50
, sendo Dp a densidade de partículas 

em g cm-3, a a massa da amostra seca a 105 °C e b o volume de álcool gasto. 
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e) Textura do solo: foi feito de acordo com Embrapa (1997), pelo método do densímetro 

em que se utilizou 50g de terra fina seca em estufa e adicionou-se NaOH, 

hexametafosfato de sódio e água oxigenada. No final a textura foi dada a partir do 

triângulo textural. 

 

f) Porosidade Total (Ptotal): foi calculada pela fórmula (Embrapa, 1997): 

( )





 −
=

a

ba
Pt 100 , sendo Pt a porosidade total em %, a a densidade de partículas e b 

a densidade do solo. 

 

g) Microporosidade (Pmicro): foi determinada de acordo com metodologia descrita por 

Embrapa (1997), calculada utilizando-se a massa da amostra centrifugada na rotação 

equivalente à 6 kPa. Realizou-se o cálculo: 
( )






 −
=

c

ba
Mi 100 , sendo Mi a 

microporosidade em %, a a massa da amostra após ter submetida à centrifugação na 

tensão referente à 6 kPa, b a massa da amostra seca a 105 oC e c o volume do 

cilindro. 

 

h) Macroporosidade (Pmacro): foi calculada por diferença de acordo com a fórmula 

(Embrapa, 1997): MiPtMa −= , sendo Ma a macroporosidade em %, Pt a 

porosidade total e Mi a microporosidade. 

 

i) Curva de retenção de água no solo: foram coletadas amostras indeformadas de solo 

com o auxílio de anéis volumétricos de 5,0 cm de altura por 5,0 cm de diâmetro. 

Estas foram colocadas em uma bandeja submersas até 2/3 de sua altura, durante 24 

horas, para pesagem do solo saturado. Em seguida foram submetidas ao processo de 

centrifugação, na qual foram aplicadas rotações correspondentes às tensões de 6 kPa, 

8 kPa, 10 kPa, 30 kPa, 60 kPa, 100 kPa e 1500 kPa. Para cada ponto as amostras 

ficaram 60 minutos na centrífuga e após foram pesadas. Ao final deste processo, as 

amostras foram secas em estufa à 105ºC para determinação da massa seca. Em 

seguida para cada tensão fez-se o seguinte cálculo: 
( )






 −
=

Mu

MsMu
U 100% , sendo 
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U% a umidade, Mu a massa da amostra úmida e Ms a massa da amostra seca de solo 

(Embrapa, 1997). Calculou-se:  

i1)   Índice S (S): ajustou-se a curva de retenção pelo modelo de van Genuchten 

(1980) que é expresso pela seguinte equação: 
mn
rsr

h ])(1[

)(

α
θθθ

θ
+

−+
=

, sendo θ 

o conteúdo de umidade do solo, em kg kg-1, θr o conteúdo residual de 

umidade do solo, em kg kg-1, θs o conteúdo saturado de umidade do solo, 

em kg kg-1, h a tensão matricial da água do solo, em kPa, n e m (m=1-

1/n) são parâmetros empíricos adimensionais de ajuste, e α é um 

parâmetro empírico de ajuste expresso em  kPa-1, com o auxílio do 

aplicativo Soil Water Retention Curves (SWRC version 3.00 beta) 

desenvolvido por Dourado-Neto et al. (2001). Com base nos parâmetros 

obtidos, pode-se obter o índice S, tangente à curva característica de água 

no solo no ponto de inflexão, segundo a equação (Dexter, 2004): 

           ( )
( )m

rs m
nS

+−






 +−−=
1

1
1θθ  

i2)   Conteúdo de água disponível (CAD; mm): foi calculada de acordo com 

Embrapa (1997), pela seguinte fórmula: 
10

])[( cba
CAD

×−
= , sendo CAD o 

conteúdo de água disponível na profundidade de amostragem em mm, a a 

massa da amostra após ser submetida à centrifugação na tensão referente a 

6 kPa, b a massa da amostra após ser submetida à centrifugação na tensão 

1500 kPa e c  a profundidade do solo (Embrapa, 1997). 

i3)    Capacidade de armazenamento de água no solo (CC/Pt):  é o indicador de 

capacidade de armazenamento de água do solo (adimensional) calculado 

por meio da razão entre o conteúdo de água do solo, retido no potencial 

matricial equivalente à capacidade de campo (CC), determinada no 

potencial matricial de 6 kPa, com a porosidade total do solo (Ptotal) 

(Reynolds et al., 2002). 

i4)   Capacidade de armazenamento de ar no solo (CAt/Pt):  é o indicador de 

capacidade de armazenamento de ar do solo (adimensional) calculado pelo 



 53

razão entre o volume de poros drenados entre o solo saturado e o potencial 

matricial de 6 kPa (CAt) (Reynolds et al., 2002). 

3.2.4.2 Atributos químicos do solo 

As análises químicas foram feitas conforme descritos em Embrapa (1997).  

a) pH em água (pH): foi determinado pela medição do potencial eletronicamente por 

meio de eletrodo combinado imerso em suspensão sólido:líquido = 1:2,5. 

b) Cálcio (Ca2+) e o Magnésio (Mg2+) trocáveis (CA e MG): foram determinados pela 

extração com solução de cloreto de potássio (KCl  1N) e medidos por absorção 

atômica, sendo expresso em cmolc dm
-3. 

c) Cálcio (Ca2+) + Magnésio (Mg2+) trocáveis (CAMG): calculado pela soma entre o 

Ca e o Mg, sendo expresso em cmolc dm
-3. 

d) Potássio (K+) trocável (K): foi extraído com o extrator Melich 1 (HCl 0,05N e H2SO4 

0,025N) e determinado por fotômetro de chama, sendo expresso em cmolc  dm
-3. 

e) Fósforo (P): foi extraído com o extrator Melich 1 e determinado por colorimetria, 

sendo expresso em mg dm-3. 

f) Zinco (Zn): foi extraído com a solução Mehlich 1 (HCl 0,05 M + H2SO4 0,0125 M) 

na relação solo:extrator 1:5, e determinado por espectrofotometria de absorção 

atômica, sendo expresso em mg dm-3.  

g) Acidez potencial (H++Al3+) (HAL): foi feita com acetato de cálcio ((CH3COO)2Ca 

1N) tamponado a pH 7. A determinação foi feita titulando-se com NaOH 0,0606N 

em presença de fenolfetaleína a 3% como indicador, sendo expresso em cmolc dm
-3. 

h) Soma de Bases (SB): foi calculada pela soma dos elementos de reação básica em 

meio aquoso (Ca2+ +Mg2+ +K+) e foi expresso em cmolcdm
-3, e posteriormente em %. 

i) Capacidade de troca catiônica (CTC): foi calculada usando a fórmula: CTCpH 7,0 = 

SB + (H+ + Al3+) e expresso em cmolc dm
-3. 

 

3.2.4.3 Atributos biológicos do solo  

 

a) Matéria orgânica do solo (MOS): foi determinado pelo método Walkley-Black 

modificado ( Embrapa, 1997), que consiste na oxidação do carbono orgânico do solo 

pelo Cr+6 na presença de H2SO4 concentrado, na qual o excesso de Cr
+6 é titulado 
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com Fe2+.  Para obter o resultado em MOS multiplica-se o valor obtido de carbono 

orgânico do solo por 1,724, sendo expresso em g Kg-1, e posteriormente em %. 

 

b) Estoque de carbono do solo (ESTC): foi calculado através do resultado do carbono 

orgânico total e da densidade do solo nas amostras coletadas nas diferentes 

profundidades (0,0 - 0,05 m, 0,05 - 0,10 m, 0,10 - 0,20 m e 0,20 - 0,30 m). É 

determinado pelo seguinte cálculo: 
10

pdc
EC

××
= , sendo EC o estoque de carbono 

do solo em Mg C ha-1, o c o carbono total do solo, o d a densidade do solo e o p a 

profundidade determinada da amostragem (Machado, 2005). Os estoques de C foram 

corrigidos para massa equivalente de solo (Sisti et al., 2004) utilizando a menor 

densidade como referência. 

 

c) Substâncias húmicas do solo (SH): foi determinado conforme método descrito por 

Benites et al. (2003), que consiste na extração, fracionamento e quantificação das 

substâncias húmicas do material de solo como ácidos húmicos, ácidos fúlvicos  e 

humina, pela solubilidade em meio aquoso em função do pH da solução extratora, e 

pela digestão e titulação dos componentes fracionados. Foram analisados:  

c1)    Humina (HUM): é separada das demais frações quando estas são extraídas 

com NaOH do solo, sendo posteriormente digerida com K2Cr2O7 e H2SO4 

com aquecimento, e titulado com sulfato ferroso amoniacal, utilizando o 

indicador ferroina, sendo expresso em mg CHUM g
-1
solo. 

c2)    Ácidos húmicos (AH) e ácidos fúlvicos (AF): depois de extraído do solo com 

NaOH, o extrato é acidificado com H2SO4, sendo filtrado para a separação 

entre as duas frações, que são digeridas com K2Cr2O7 e H2SO4 com 

aquecimento, e titulado com sulfato ferroso amoniacal, utilizando o 

indicador ferroina, sendo expresso em mg CAF g
-1
solo e mg CAH g

-1
solo. 

c3)   Total das frações de substâncias húmicas do solo (SH): é a soma das três 

frações (AF+AH+HUM) sendo expresso em mg CSH g
-1
solo. 

c4)    Razão entre as frações ácidos fúlvicos e ácidos húmicos (AF:AH). 

c5)   Razão entre as frações ácidos fúlvicos mais ácidos húmicos em relação à 

fração humina [(AF+AH):(HUM)].  
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d) Biomassa microbiana do solo: as amostras após coletas foram acondicionadas em 

sacos plásticos e imediatamente encaminhadas para câmara fria a 4°C. Antes de 

serem analisadas, as amostras foram peneiradas e os resíduos de raízes e folhas foram 

retirados. A umidade foi ajustada para 80% da capacidade de campo, utilizando-se 20 

g de solo que foram incubados por sete dias, sendo utilizadas seis repetições por 

amostra. Após esse período, três repetições das amostras foram fumigadas com 25 

mL de clorofórmio, em um dessecador, por 24 h. As amostras fumigadas e não 

fumigadas foram centrifugadas a 150 rpm com K2SO4 por 40 minutos, sendo filtradas 

e posteriormente realizado as seguintes análises: 

d1)   Carbono da biomassa microbiana (CBM): a análise foi pelo método de 

fumigação-extração (Vance et al., 1987), onde uma alíquota de 8 mL do 

extrato filtrado é digerida com 2 mL de K2Cr2O7 e H3PO4/H2SO4 na 

proporção 1:2,  sendo a titulação feita com sulfato ferroso amoniacal. O 

CBM foi calculado pela diferença entre o C da amostra fumigada e o C da 

amostra não fumigada, usando-se o fator de correção (kc) 0,35 (Joergensem, 

1996), sendo expresso em mg C Kg-1solo. 

d2)   Nitrogênio da biomassa microbiana (NBM): a análise foi feita de acordo com 

Brookes et al. (1985), onde uma alíquota de 20 mL foi digerida com 3 mL 

de H2SO4 e 1 g de mistura catalisadora de K2SO4 e CuSO4, na proporção de 

10:1, sendo após digerida a 300oC, por 3 h. Posteriormente foi destilado 

com 20 mL de NaOH, recolhendo-se o destilado em frascos contendo 

H3PO3,  na presença do indicador verde de bromocresol e vermelho de  

metila, sendo posteriormente titulado com H2PO4. O NBM foi calculado 

pela diferença entre o N da amostra fumigada e o N da amostra não 

fumigada, utilizando-se o fator de correção (kn) 0,54, sendo expresso em 

mg N.Kg-1solo. 

d3)  Respiração basal (RESP): estimado pelo CO2 liberado e capturado em 

frascos com KOH a partir de 20 g de solo durante incubação por sete dias. É 

utilizado o BaCl2 e o indicador fenolftaleína para quantificar o CO2 com 

titulação de solução de HCl (Alef & Nannipieri, 1995), sendo expresso em 

mg de C-CO2 kg
-1
solo seco h

-1. 
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d4)   Quociente metabólico (qCO2): foi determinado pela razão entre a taxa de 

respiração basal e o carbono da biomassa microbiana (Anderson & 

Domosch, 1993), sendo expresso em C-CO2 g
-1 Cmicrobiano h

-1. 

d5)   Quociente microbiano (qMic): calculado pela relação entre o carbono da 

biomassa microbiana e o carbono orgânico total (Sparling, 1992), sendo 

expresso em mg CBM mg-1COT. 

d6)   Relação C:N da biomassa microbiana (CBM:NBM): calculada a partir da 

razão entre o carbono da biomassa microbiana e o nitrogênio da biomassa 

microbiana. 

3.2.5 Análises estatísticas 

Utilizou-se a análise de componentes principais, considerando-se duas épocas 

de amostragem, e três tipos de indicadores de qualidade do solo: químicos, físicos e 

biológicos. Os dados foram correlacionados entre si de acordo com a profundidade, sendo 

consideradas profundidade A (coletas em 0,0 m a 0,05 m), profundidade B (coletas em 

0,05 m a 0,10 m) profundidade C (coletas em 0,10 m a 0,20 m) e profundidade D (coletas 

em 0,20 m a 0,30 m), utilizando-se o software Statistica 7.0 (Statsoft Inc., 2004). Quarenta 

e quatro (44) variáveis foram consideradas nas análises, sendo vinte (20) variáveis 

correspondentes aos atributos físicos do solo (Ptotal, Pmacro, Pmicro, Dens, CC/Pt, 

CAt/Pt, CAD, índice S, Penetr, DMP, DMG, IEA, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII). Foram 

avaliadas dez (10) variáveis correspondentes aos atributos químicos do solo (CA, MG, 

CAMG, HAL, K, P, ZN, CTC, SB, PH) e quatorze (14) variáveis correspondentes aos 

atributos biológicos do solo (MOS, ESTC, RESP, qCO2, CBM, NBM, AF, AH, HUM, SH, 

AF:AH, (AF+AH):HUM, qMIC, CBM:NBM). 

Nos gráficos de análise de componentes principais, foram observados 

agrupamentos das áreas de estudo (floresta, pastagem e lavoura), se essas áreas ficavam 

mais agrupadas entre si ou não eram observados agrupamentos das áreas, quando 

considerados os atributos físicos, químicos e biológicos analisados juntos e 

individualmente. Dessa forma, observou-se quais os atributos do solo que promoviam 

melhor agrupamento das áreas de estudo. 

A análise de componentes principais também foi usada como método de 

seleção de fatores porque este não requer maior estimativa na importância da variação de 

cada atributo do solo explicado pelo fator. O grande número de atributos correlacionados 
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são reduzidos para um fator não relacionado que é uma função linear do atributo original. 

Cada fator é responsável pela correlação entre o grupo de atributos do solo que inclui este. 

Se esses fatores podem ser descritos para uma função no solo, eles podem ser utilizados 

como fatores de qualidade do solo (Xu et al., 2006). Foram considerados atributos 

relevantes a indicador da qualidade do solo aqueles que apresentaram valor de fator igual 

ou superior a 70% de significância, considerando os valores quando positivos ou negativos. 

O teste das variáveis como indicadores foi realizado com a análise de variância 

(teste F) dos dados e a comparação de médias das áreas estudadas sob diferentes usos 

(floresta, pastagem e lavoura), dentro de cada profundidade (A, B, C e D), e em cada época 

de estudo, foram feitos pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade (SAS, 2002). As 

variáveis biológicas do solo foram determinadas para a camada de 0,0 m a 0,10 m, com 

exceção às variáveis MOS e o ESTC, que foram determinadas em todas as profundidades, 

e nesse caso, na profundidade C e D foram usadas como indicadores químicos do solo.  

Na seleção dos atributos indicadores de qualidade do solo, de maneira imediata 

ao manejo e uso do solo, foram identificados aqueles que apareceram em maior grau nas 

diferentes profundidades, considerando as duas épocas de amostragem de solos. A análise 

de componentes principais indicou nos fatores mais relevantes as variáveis que foram mais 

sensíveis ao uso e manejo do solo. E o teste de Tukey a 5%, confirmou, entre as áreas 

estudadas, quais as variáveis significantemente melhores que promoveram mudança no uso 

e manejo do solo, como indicadores desse uso e manejo, sendo indicadores de qualidade do 

solo imediatos ao manejo.  

Na comparação entre as áreas de estudo, de forma integrada, foram 

organizados modelos gráficos, do tipo radial, em que cada atributo foi locado em um dos 

raios. Para isso, os dados foram transformados, considerando-se 1,0 o valor para a floresta, 

que é a área de referência. Foi, primeiramente, calculado o quociente entre o valor obtido 

do atributo (variável) do solo considerado e o valor referencial, de acordo com Nunes 

(2003), no entanto, modificando-se para o uso de todas as variáveis de análise de solo. 

Assim, as diferentes variáveis analisadas se expressaram em relação aos valores da área de 

referência. 

Posteriormente os dados foram classificados em dois tipos de variáveis que 

sofreram efeito nesses manejos do solo: variáveis 1 que quanto maior foi seu valor, melhor 

foi seu efeito no solo, com melhor resultado na qualidade do solo (efeito positivo); e  

variáveis 2 que quanto maior foi seu valor, pior foi seu efeito no solo, com resultado ruim 
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na qualidade do solo (efeito negativo). Para estas últimas, variáveis 2, foram selecionadas 

as seguintes análises de solo: microporosidade, densidade do solo, resistência a penetração, 

massa de agregados nos tamanhos III, IV, V, VI, VII e VIII, acidez potencial, respiração 

basal, quociente metabólico, relação ácidos fúlvicos mais ácidos húmicos com a humina, e 

relação ácidos fúlvicos com ácidos húmicos, sendo as demais análises classificadas como 

variáveis 1. Devido a esse efeito diferenciado entre variáveis, as cujo valor maior, pior era 

seu efeito no solo e na qualidade do solo (variáveis 2), foram transformadas, invertendo-se 

seu valor para que esse valor fosse menor, pela fórmula: V=1- (ae/ar), sendo V o valor 

modificado, ae o valor na área de estudo e ar o valor na área de referência. Assim, quando 

os valores eram maiores, e possuía efeito ruim no solo, estes foram transformados em 

menores valores, sendo os menores valores (desses ruins) transformados em valores 

maiores ou mais próximos à área de referência. 

Na construção dos gráficos radiais, foi considerada a profundidade de coleta de 

0,0-0,05 para os dados físicos e químicos do solo e 0,0-0,10 para os dados biológicos do 

solo, comparando-as áreas de estudo nas duas épocas de amostragem (época seca e época 

úmida) utilizando-se as médias dessas áreas sendo: média das áreas de integração lavoura-

pecuária (L1, L2 e L3), médias das áreas de pastos (P1 e P2) e a floresta usada como 

referência. 

3.3 RESULTADOS 

3.3.1 Época seca : avaliação dos atributos de qualidade do solo 

3.3.1.1. Profundidade A (0,0 m a 0,05 m)  

A análise de componentes principais para todos os atributos do solo, em que 

três fatores explicaram 67,15% da variação total, mostrou a separação das três áreas 

consideradas, sendo floresta, pastagem e lavoura (Figura 3.6). As variáveis do Fator 1, que 

explicou 34,57% da variação total, separaram, principalmente, a floresta e pastagem da 

área de lavoura, e assim refletiram o efeito imediato do preparo físico (aração) e preparo 

químico (calagem) do solo. As variáveis que contribuíram a este fator foram o DMP, 

DMG, I, IV, V, VI, VII, VIII, MG, PH, CBM, NBM e qMIC (Tabela 3.3).  
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Figura 3.6. Análise de componentes principais dos atributos físicos, químicos e biológicos 
do solo na profundidade  A, na época seca, para as áreas de floresta (FA 1, 2 e 
3), pastagem (PA 1, 2 e 3) e lavoura (LA 1, 2 e 3). 

 
Tabela 3.3. Análise de fator para os componentes principais na profundidade A, época 

seca, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos físicos, químicos e biológicos do solo. 
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Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
Ptot (Porosidade total, %) -0,5341 -0,7355 -0,2600 
Pmacro (Macroporosidade, %) -0,5568 -0,6840 -0,2493 
Pmicro (Microporosidade, %) 0,5329 0,4840 0,2096 
Dens (Densidade do solo, g.cm-3) 0,6101 0,6738 0,2713 
CC/Pt (Capacidade de armazenamento de água no solo) 0,5485 0,6995 0,2950 
CAt/Pt (Capacidade de armazenamento de ar no solo) -0,6491 -0,5414 -0,0892 
CAD (Conteúdo de água disponível, mm) 0,0004 0,3068 0,3604 
S (Índice S) -0,0918 -0,5551 -0,3469 
Penetr (Penetrometria , MPa) 0,6512 0,4831 -0,0387 
DMP (Diâmetro médio ponderado, mm) 0,8519 -0,4360 0,0978 
DMG (Diâmetro médio geométrico, mm) 0,8702 -0,4277 0,1202 
IEA (Índice de estabilidade de agregados, %) 0,3445 -0,4651 0,3074 
I (agregado > 8 mm, %) 0,8805 -0,3958 0,0511 
II (agregado 8-4 mm, %) -0,4854 0,4055 0,0498 
III (agregado 4-2 mm, %) -0,5746 0,2897 -0,2043 
IV (agregado 2-1 mm, %) -0,8643 0,2867 -0,0316 
V (agregado 1-0,5 mm, %) -0,8677 0,3980 0,1670 
VI (agregado 0,5-0,25 mm, %) -0,8683 0,3720 -0,2439 
VII (agregado 0,25-0,106 mm, %) -0,8641 0,4106 -0,1921 
VIII (agregado 0,106-0,053 mm, %) -0,7820 0,3336 -0,3109 
CA (Cálcio, cmolc dm-3) -0,3304 -0,7751 0,3905 
MG (Magnésio, cmolc dm-3) -0,7695 -0,4360 0,3228 
CAMG (Cálcio + Magnésio, cmolc dm-3) -0,4691 -0,7232 0,3927 
HAL (Hidrogênio + Alumínio, cmolc dm-3) 0,5869 -0,0557 -0,4247 
K (Potássio, cmolc dm-3) -0,2194 0,2450 0,6372 
P (Fósforo Meliche, mg dm-3 -0,4040 0,2122 0,4787 
MOS (Matéria orgânica do solo, %) 0,3640 -0,7028 -0,0029 
ZN (Zinco, mg dm-3) -0,3673 -0,1119 0,7365 
CTC (Capacidade de troca de cátions, cmolc dm3) -0,2620 -0,7911 0,2641 
SB (Soma de bases, %) -0,6439 -0,3656 0,4574 
PH (pH, H2O) -0,7777 -0,0048 -0,0501 
ESTC (Estoque de carbono no solo , Mg ha-1) 0,6149 -0,4082 0,1178 
RESP (Respiração basal, mg de C-CO2 kg-1h-1) -0,6162 0,2855 0,4603 
qCO2 (Quociente metabólico, C-CO2 g-1 Cmicrobiano h-1) -0,6162 0,2855 0,4603 

Fator 

F
a
to
r 
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Tabela 3.3 Continuação. 

 
A análise para as variáveis físicas, independentemente de outras variáveis, 

também mostrou a separação dos três áreas (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7. Análise de componentes principais dos atributos físicos do solo na 
profundidade A, na época seca, para as áreas de floresta (FA 1, 2 e 3), 
pastagem (PA 1, 2 e 3) e lavoura (LA 1, 2 e 3). 

 

 Dois fatores explicaram 76,20% da variação total. O Fator 1, correspondente a 

48,16%  da variação total, foi responsável por separar a pastagem e a floresta da área de 

lavoura sendo composto pelos variáveis correspondentes ao estado de agregação do solo 

(DMP, DMG, I, IV, V, VI, VII e VIII) (Tabela 3.4). O Fator 2, correspondente a 28,05% 

da variação total, foi responsável por separar, principalmente, a floresta da área de lavoura 

e da pastagem, sendo composto pelos componentes relacionados à porosidade e estrutura 

do solo (Ptot, Pmacro, Dens, CC/Pt e S). Observa-se assim, de acordo com os resultados na 

profundidade A para a época seca, que, entre os parâmetros físicos, aqueles que 

descreveram o estado de agregação do solo indicaram os efeitos imediatos do preparo 
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Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
CBM (Carbono da biomassa microbiana do solo, mg C Kg-1) 0,8523 0,1068 -0,0479 
NBM (Nitrogênio da biomassa microbiana, mg N.Kg-1) 0,7825 -0,0109 -0,0064 
AF (Ácidos fúlvicos, mg CAF g-1) 0,2572 -0,7010 0,3276 
AH (Ácidos húmicos, mg CAH g-1) -0,0439 -0,7154 -0,2082 
HUM (Humina, mg CHUM g-1) 0,4115 -0,1469 0,5829 
SH  (AF+AH+HUM, mg CSH g-1) 0,1875 -0,7953 0,1526 
AF/AH (Relação AF/AH) 0,2019 0,1834 0,3647 
(AF+AH)/HUM (Relação (AF+AH)/HUM) -0,3163 -0,4675 -0,5350 
qMIC (Quociente microbiano, mg CBM mg-1COT) 0,7031 0,4573 -0,0353 
CBM/NBM (Relação CBM / NBM) -0,1841 0,0763 0,0844 

Fator 
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a
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físico do solo. Os variáveis do Fator 2 indicaram os efeitos menos imediatos da mudança 

no uso da terra.  

 
Tabela 3.4. Análise de fator para os componentes principais na profundidade A, época 

seca, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos físicos do solo. 

 
Essas variáveis, na comparação das áreas sob os diferentes usos estudados 

(comparação das médias, Tabela 3.5) mostraram a diferença, tanto na separação da floresta 

e pastagem da lavoura (efeito imediato da aração), quanto na separação, principalmente, da 

pastagem da floresta (efeito do uso da terra). O principal efeito da aração na qualidade 

física do solo foi a diminuição do tamanho dos agregados e a diminuição da massa do solo 

nos grandes macroagregados (> 8 mm) e a acumulação da massa do solo nos menores 

macroagregados (entre 2 mm e 0,25 mm) e nos microagregados (0,25 mm a 0,053 mm). 

O principal efeito do uso da terra (floresta ou pastagem) teve efeito na 

estruturação do solo, resultando em diferença na porosidade, densidade, capacidade de 

armazenamento de água no solo e índice S. Essas variáveis, utilizadas como índices de 

qualidade do solo, demonstraram que o uso de uma área como pastagem (degradada) após 

floresta reduz a porosidade total e macroporosidade do solo, aumenta a microporosidade e 

capacidade de armazenamento de água. Ademais, a pastagem foi caracterizada com um 

valor menor do índice S em relação à floresta, o que indica menor qualidade física em 

geral. As variáveis destacadas pela comparação de médias (Tabela 3.5) também mostraram 

a diferença entre as áreas estudadas corroborando com os resultados da PCA. As variáveis 

do Fator 1, na comparação das médias mostraram a diferença entre a lavoura versus a 

 Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
Ptot (Porosidade total, %) -0,4548 0,8402 -0,1341 
Pmacro (Macroporosidade, %) -0,5032 0,8400 0,0149 
Pmicro (Microporosidade, %) 0,5292 -0,6656 -0,1491 
Dens (Densidade do solo, g.cm-3) 0,5482 -0,7992 0,0913 
CC/Pt (Capacidade de armazenamento de água no solo) 0,5132 -0,8308 0,0440 
CAt/Pt (Capacidade de armazenamento de ar no solo) -0,5758 0,6807 0,1785 
CAD (Conteúdo de água disponível, mm) 0,0287 -0,2760 0,6271 
S (Índice S) -0,0793 0,7269 0,2208 
Penetr (Penetrometria , MPa) 0,5082 -0,4741 0,2494 
DMP (Diâmetro médio ponderado, mm) 0,9296 0,3496 -0,0656 
DMG (Diâmetro médio geométrico, mm) 0,9407 0,3166 -0,1027 
IEA (Índice de estabilidade de agregados, %) 0,5017 0,3331 -0,5981 
I (agregado > 8 mm, %) 0,9369 0,3314 0,0770 
II (agregado 8-4 mm, %) -0,5585 -0,5006 -0,4973 
III (agregado 4-2 mm, %) -0,6955 -0,3806 -0,4640 
IV (agregado 2-1 mm, %) -0,9203 -0,2563 -0,1144 
V (agregado 1-0,5 mm, %) -0,8603 -0,3044 0,1070 
VI (agregado 0,5-0,25 mm, %) -0,9254 -0,2091 0,0890 
VII (agregado 0,25-0,106 mm, %) -0,9216 -0,2382 0,2022 
VIII (agregado 0,106-0,053 mm, %) -0,8741 -0,1881 0,0356 



 62

pastagem e floresta. As variáveis do Fator 2 mostraram a diferença entre a floresta e a 

pastagem. 

 

Tabela 3.5. Comparação das áreas lavoura, pastagem e floresta na época seca na 
profundidade A (0,0 m a 0,05 m) para os atributos físicos, químicos e 
biológicos do solo. 

Variáveis Lavoura Pastagem Floresta Valor F CV (%) 
Ptot (Porosidade total, %) 54,55 ab 49,85   b 56,47   a 19,95 ** 3,19 
Pmacro (Macroporosidade, %) 16,32   a 8,66   b 19,37   a 17,92 ** 20,42 
Pmicro (Microporosidade, %) 38,23   b 41,19   a 37,38   b 6,10   * 4,73 
Dens (Densidade do solo, g.cm-3) 1,14   b 1,27   a 1,10   b 22,52 ** 3,7 
CC/Pt (Capacidade de armazenamento de água no solo) 0,66   b 0,78   a 0,61   b 15,62 ** 7,07 
CAt/Pt (Capacidade de armazenamento de ar no solo) 0,32   a 0,20   b 0,33   a 12,63 ** 17,59 
CAD (Conteúdo de água disponível, mm) 4,85   a 4,87   a 4,27   a 1    . 13,92 
S (Índice S) 0,0294   b 0,0231   b 0,0423   a 8,56 ** 22,2 
Penetr (Penetrometria , MPa) 1,91   b 5,02   a 2,14   b 15,52 ** 36,78 
DMP (Diâmetro médio ponderado, mm) 6,1   b 7,77   a 9,75   a 23,03 ** 19,46 
DMG (Diâmetro médio geométrico, mm) 1,36   b 1,79   a 2,15   a 27,33 ** 22,18 
IEA (Índice de estabilidade de agregados, %) 86,28   a 89,83   a 97,47   a  2,2     . 9 
I (agregado > 8 mm, %) 39,64   b 50,94   a 65,83   a 24,67 ** 25,92 
II (agregado 8-4 mm, %) 11,30   a 10,30   a 7,14   a 3,22    . 23,92 
III (agregado 4-2 mm, %) 13,80   a 11,79   a 9,88   a 2,55    . 22,11 
IV (agregado 2-1 mm, %) 10,16   a 8,14   b 6,23   b 12,57 ** 22,8 
V (agregado 1-0,5 mm, %) 10,58   a 8,45   b 4,30   c 47,32 ** 6,37 
VI (agregado 0,5-0,25 mm, %) 6,11   a 3,56   b 1,89   b 27,41 ** 29,54 
VII (agregado 0,25-0,106 mm, %) 5,52   a 3,25   b 1,33   b 28,20 ** 30,47 
VIII (agregado 0,106-0,053 mm, %) 1,08   a 0,55   b 0,42  b 10,55 ** 49,17 
CA (Cálcio, cmolc dm-3) 8,35   a 7,20   b 9,80 ab 5,63 ** 13,8 
MG (Magnésio, cmolc dm-3) 2,77   a 2,25   b 2,76 ab 12,55 ** 11,92 
CAMG (Cálcio + Magnésio, cmolc dm-3) 11,76   a 9,45   b 12,57   a 6,54 ** 12,92 
HAL (Hidrogênio + Alumínio, cmolc dm-3) 3,20   a 3,88   a 4,10   a 3,14     . 18,21 
K (Potássio, cmolc dm-3) 0,47   a 0,45   a 0,41   a 1,02     . 13,69 
P (Fósforo Meliche, mg dm-3 4,44   a 3,82 ab 2,70   b 4,04   * 23,59 
MOS (Matéria orgânica do solo, %) 7,02   b 6,83   b 8,83   a 9,56 ** 11,33 
ZN (Zinco, mg dm-3) 10,63   a 4,12   a 2,73   a 1,22     . 133,94 
CTC (Capacidade de troca de cátions, cmolc dm3) 15,15 ab 13,79   b 17,07   a 6,35 ** 8,87 
SB (Soma de bases, %) 79,12   a 71,62   b 75,98 ab 4,30    * 6,37 
PH (pH, H2O) 6,13   a 6,00   b 6,03 ab 5,46    * 2,42 
ESTC (Estoque de carbono no solo , Mg ha-1) 37,20   b  43,37 ab 48,53   a 7,08 ** 11,79 
RESP (Respiração basal, mg de C-CO2 kg-1h-1) 1,95   a 1,38   b 0,82   b 9,24 ** 26,49 
qCO2 (Quociente metabólico, C-CO2 g-1 Cmicrobiano h-1) 2,95   a 2,38   b 1,82   b 9,24 ** 16,2 
CBM (Carbono da biomassa microbiana do solo, mg C Kg-1) 558   b 674   a 640   a 11,27 ** 16,81 
NBM (Nitrogênio da biomassa microbiana, mg N.Kg-1) 63   b 82   a 75   a 21,06 ** 17,05 
AF (Ácidos fúlvicos, mg CAF g-1) 30,48   b 30,44 ab 34,34   a 4,15    * 8,74 
AH (Ácidos húmicos, mg CAH g-1) 36,13   b 33,76   b 43,53   a 4,85    * 12,71 
HUM (Humina, mg CHUM g-1) 15,88   a 18,06   a 18,06   a 2,18     . 13,04 
SH  (AF+AH+HUM, mg CSH g-1) 83,58   b 82,26   b 95,92   a 7,36 ** 7,39 
AF/AH (Relação AF/AH) 0,84   a 0,90   a 0,81   a 0,53    . 15,84 
(AF+AH)/HUM (Relação (AF+AH)/HUM) 4,11   a 3,57   a 4,43   a 2,44     . 15,06 
qMIC (Quociente microbiano, mg CBM mg-1COT) 1,47   b 1,82   a 1,40 ab 7,67 ** 18,59 
CBM/NBM (Relação CBM / NBM) 9,91   a 8,24   a 8,97   a 1,05    . 24,09 
A comparação de médias foi feito com o teste de Tukey. Os valores seguidos por letras diferentes dentro de cada coluna são diferentes 
pelo teste F na análise de variância (**: p≤0,01;  *: p≤0,05). CV (%): coeficiente de variância.   

 
Utilizando somente os atributos químicos do solo na época seca não se 

observou separação clara entre grupos de acordo com os tratamentos (Figura 3.8). O Fator 

1, sendo composto pelas variáveis relacionadas à aplicação de calcário (Ca, Mg, CAMG e 

CTC), representando 52,68% da variação total, sendo que um ponto da área sob lavoura, se 

destacou das demais amostras, independente do uso das áreas (Tabela 3.6). O Fator 2, 

correspondendo à 20,80% da variação total, foi responsável por separar parte da floresta 

em relação às outras áreas de estudo, sem no entanto identificar variáveis significativas na 
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Tabela 3.6. Isso demonstrou que, utilizando somente variáveis químicas do solo, no caso 

estudado, não foi possível detectar nem efeitos imediatos, nem intermediários, com 

clareza. Esse fato, porém, não descarta a utilidade de algumas dessas variáveis na 

comparação das áreas sob diferentes usos, individualmente (Tabela 3.5). 

 

Figura 3.8. Análise de componentes principais dos atributos químicos do solo na 
profundidade A, na época seca, para as áreas de floresta (FA 1, 2 e 3), 
pastagem (PA 1, 2 e 3) e lavoura (LA 1, 2 e 3). 

 

Tabela 3.6. Análise de fator para os componentes principais na profundidade A, época 
seca, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos químicos do solo. 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
CA (Cálcio, cmolc dm-3) -0,8344 -0,5172 0,0673 
MG (Magnésio, cmolc dm-3) -0,9379 -0,0236 0,0852 
CAMG (Cálcio + Magnésio, cmolc dm-3) -0,9076 -0,4089 0,0758 
HAL (Hidrogênio + Alumínio, cmolc dm-3) 0,6615 -0,6461 -0,2727 
K (Potássio, cmolc dm-3) -0,3914 0,5400 -0,4985 
P (Fósforo Meliche, mg dm-3 -0,4583 0,2991 -0,6093 
ZN (Zinco, mg dm-3) -0,6966 0,1109 -0,5641 
CTC (Capacidade de troca de cátions, cmolc dm3) -0,7072 -0,6940 -0,0525 
SB (Soma de bases, %) -0,9181 0,2075 0,2645 
PH (pH, H2O) -0,4891 0,5561 0,5652 

 
A utilização dos atributos biológicos do solo, independentemente, 

proporcionou a separação dos três tratamentos observados, com pouca sobreposição entre a 

pastagem e floresta (Figura 3.9). O Fator 1, correspondente à 33,44% da variação total, 

representado pelos variáveis MOS, ESTC e NBM, originou a separação da área de lavoura 

em relação à pastagem e à floresta (Tabela 3.7). O Fator 2, explicando 24,67% da variação 

total, representado pelas variáveis correspondentes à fração ácidos húmicos (AH), razão 
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(AF+AH)/HUM e qMIC, diferenciou, parcialmente, as áreas sob pastagem das demais. As 

variáveis do Fator 1 representam diferenças quantitativas ocorridas na quantidade da 

matéria orgânica do solo e no nitrogênio da biomassa microbiana.  

 

 

Figura 3.9. Análise de componentes principais dos atributos biológicos do solo na 
profundidade A, na época seca, para as áreas de floresta (FA 1, 2 e 3), 
pastagem (PA 1, 2 e 3) e lavoura (LA 1, 2 e 3). 

 
Tabela 3.7. Análise de fator para os componentes principais na profundidade A, época 

seca, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos biológicos do solo. 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
MOS (Matéria orgânica do solo, %) -0,8071 -0,3164 -0,0898 
ESTC (Estoque de carbono no solo , Mg ha-1) -0,8633 -0,0248 -0,0945 
RESP (Respiração basal, mg de C-CO2 kg-1h-1) 0,6680 -0,1602 -0,5961 
qCO2 (Quociente metabólico, C-CO2 g-1 Cmicrobiano h-1) 0,6680 -0,1602 -0,5961 
CBM (Carbono da biomassa microbiana do solo, mg C Kg-1) -0,6493 0,6270 0,2383 
NBM (Nitrogênio da biomassa microbiana, mg N.Kg-1) -0,7376 0,3981 -0,0576 
AF (Ácidos fúlvicos, mg CAF g-1) -0,5079 -0,2467 -0,4535 
AH (Ácidos húmicos, mg CAH g-1) -0,5120 -0,8041 0,0572 
HUM (Humina, mg CHUM g-1) -0,5235 0,2974 -0,6892 
SH  (AF+AH+HUM, mg CSH g-1) -0,6926 -0,5534 -0,3339 
AF/AH (Relação AF/AH) 0,1440 0,6307 -0,3398 
(AF+AH)/HUM (Relação (AF+AH)/HUM) 0,0262 -0,7712 0,5112 
qMIC (Quociente microbiano, mg CBM mg-1COT) -0,2690 0,8056 0,2409 
CBM/NBM (Relação CBM / NBM) 0,2422 0,0806 0,2549 

 
As diferenças ocorridas na quantidade da matéria orgânica dos solos foram 

devidas, muito provavelmente, às condições criadas pela perturbação mecânica do solo, 

combinado com a aplicação de nutrientes que iniciou uma decomposição acelerada da 

MOS. Examinando a comparação das médias (Tabela 3.5), dessas variáveis entre as áreas 
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estudadas, se destacam as variáveis ESTC e NBM, corroborando com os resultados obtidos 

pela análise de componentes principais.  

A variável ESTC representa, na comparação de médias, a posição transitória da 

pastagem entre a lavoura e floresta e a NBM a separação da floresta e pastagem da lavoura. 

As variáveis do Fator 2 indicam mudanças na qualidade da MOS, mostrando condições 

diferentes na pastagem em comparação às outras áreas. Entre essas a qMIC se destaca na 

comparação de médias por mostrar a diferenciação da pastagem em relação à lavoura.  

3.3.1.2 Profundidade B (0,05 m a 0,10 m) 

Utilizando a análise de componentes principais, para os atributos físicos, 

químicos e biológicos do solo juntos, observou-se a separação dos três tratamentos 

analisados (Figura 3.10).  

 
Figura 3.10. Análise de componentes principais dos atributos físicos, químicos e 

biológicos do solo na profundidade B, na época seca, para as áreas de 
floresta (FB 1, 2 e 3), pastagem (PB 1, 2 e 3) e lavoura (LB 1, 2 e 3). 

 
No Fator 1, relacionado à 27,76% da variação total, foram incluídos grande 

parte dos atributos físicos (Pmacro, Dens, CC/Pt, CAt/Pt, DMP, DMG, I, III, IV e V), 

representando tanto o estado de agregação do solo quanto a estrutura (Tabela 3.8). Esse 

fator separou as áreas de pastagem em relação à floresta e as áreas sob lavoura ocuparam 

uma posição transitória entre a floresta e pastagem. Nessa profundidade as variáveis 

físicas, similarmente à profundidade A (0,0 m a 0,05 m) também se destacaram como 
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indicadores com a diferença de que variáveis descrevendo a agregação (variável que é 

prontamente alterada pelo manejo do solo) e estrutura do solo (variável que é indicadora de 

efeitos que se manifestam com mais tempo) estão igualmente representadas.  

 
Tabela 3.8. Análise de componentes principais na profundidade B, época seca, nas 

diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, considerando os 
atributos físicos, químicos e biológicos do solo. 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
Ptot (Porosidade total, %) -0,6835 -0,5646 0,1336 
Pmacro (Macroporosidade, %) -0,7083 -0,4676 0,2240 
Pmicro (Microporosidade, %) 0,6573 0,3230 -0,2938 
Dens (Densidade do solo, g.cm-3) 0,7103 0,4967 -0,0871 
CC/Pt (Capacidade de armazenamento de água no solo) 0,7500 0,5184 -0,1815 
CAt/Pt (Capacidade de armazenamento de ar no solo) -0,8291 -0,4204 0,0828 
CAD (Conteúdo de água disponível, mm) -0,3782 0,0378 0,1790 
S (Índice S) -0,6070 -0,1100 -0,3872 
Penetr (Penetrometria , MPa) 0,6535 -0,2049 0,4450 
DMP (Diâmetro médio ponderado, mm) 0,7959 0,1322 -0,3710 
DMG (Diâmetro médio geométrico, mm) 0,7900 0,0538 -0,4316 
IEA (Índice de estabilidade de agregados, %) -0,0609 0,0042 -0,3978 
I (agregado > 8 mm, %) 0,9307 0,0470 -0,2729 
II (agregado 8-4 mm, %) -0,6752 0,4879 0,3330 
III (agregado 4-2 mm, %) -0,7360 -0,5810 0,0724 
IV (agregado 2-1 mm, %) -0,7439 -0,4269 0,0926 
V (agregado 1-0,5 mm, %) -0,8049 -0,2265 0,0150 
VI (agregado 0,5-0,25 mm, %) -0,4252 0,4925 0,6792 
VII (agregado 0,25-0,106 mm, %) -0,4681 0,6382 0,4521 
VIII (agregado 0,106-0,053 mm, %) -0,0559 0,4948 0,3792 
CA (Cálcio, cmolc dm-3) -0,4220 0,6651 -0,5264 
MG (Magnésio, cmolc dm-3) -0,6368 0,6772 -0,2811 
CAMG (Cálcio + Magnésio, cmolc dm-3) -0,5022 0,6836 -0,4570 
HAL (Hidrogênio + Alumínio, cmolc dm-3) 0,0786 -0,8562 -0,0852 
K (Potássio, cmolc dm-3) 0,0150 0,2851 0,1226 
P (Fósforo Meliche, mg dm-3 -0,2892 0,4316 -0,1208 
MOS (Matéria orgânica do solo, %) -0,3268 -0,4672 -0,3024 
ZN (Zinco, mg dm-3) -0,2117 0,5154 -0,5389 
CTC (Capacidade de troca de cátions, cmolc dm3) -0,5462 0,2699 -0,5952 
SB (Soma de bases, %) -0,3074 0,8702 -0,1320 
PH (pH, H2O) -0,1959 0,7861 0,1187 
ESTC (Estoque de carbono no solo , Mg ha-1) -0,0899 -0,4748 -0,5909 
RESP (Respiração basal, mg de C-CO2 kg-1h-1) -0,0326 0,7831 -0,0889 
qCO2 (Quociente metabólico, C-CO2 g-1 Cmicrobiano h-1) -0,0326 0,7831 -0,0889 
CBM (Carbono da biomassa microbiana do solo, mg C Kg-1) 0,3913 -0,7294 0,1972 
NBM (Nitrogênio da biomassa microbiana, mg N.Kg-1) 0,5117 -0,6809 -0,0921 
AF (Ácidos fúlvicos, mg CAF g-1) -0,2042 -0,3698 -0,5298 
AH (Ácidos húmicos, mg CAH g-1) -0,5593 -0,4071 -0,4498 
HUM (Humina, mg CHUM g-1) 0,2001 -0,3380 -0,4933 
SH  (AF+AH+HUM, mg CSH g-1) -0,3993 -0,5151 -0,6501 
AF/AH (Relação AF/AH) 0,3650 0,1162 0,1215 
(AF+AH)/HUM (Relação (AF+AH)/HUM) -0,5653 -0,0419 0,0470 
qMIC (Quociente microbiano, mg CBM mg-1COT) 0,5710 -0,4310 0,4089 
CBM/NBM (Relação CBM / NBM) -0,3538 0,1195 0,2220 

 
Ao Fator 2 (Tabela 3.8), pertinente à 24,46% da variação total, pertenceram 

algumas variáveis químicas e biológicas do solo (HAL, SB, PH, RESP, qCO2, CBM), 

promovendo a separação das áreas de lavoura em relação à floresta e às pastagens. Essas 

variáveis indicam, por um lado, o efeito da correção química do solo (calagem), um efeito 

imediato e, por outro lado, indicam alterações na biologia do solo, principalmente relativo 

à atividade da biomassa microbiana (RESP e qCO2). 
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Analisando-se os atributos físicos do solo, independentemente, a análise de 

componentes principais mostrou a separação completa da floresta das outras duas áreas 

mas não diferenciou claramente entre a pastagem e lavoura (Figura 3.11). O Fator 1 

(Tabela 3.9), correspondente à 50,72% da variação total, indicou a separação total da 

floresta em relação à pastagem.  

 

 

Figura 3.11. Análise de componentes principais dos atributos físicos do solo na 
profundidade B, na época seca, para as áreas de floresta (FB 1, 2 e 3), 
pastagem (PB 1, 2 e 3) e lavoura (LB 1, 2 e 3). 

 
Tabela 3.9. Análise de fator para os componentes principais na profundidade B, época 

seca, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos físicos do solo.  

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
Ptot (Porosidade total, %) 0,8446 0,3478 0,0349 
Pmacro (Macroporosidade, %) 0,8825 0,2362 -0,0010 
Pmicro (Microporosidade, %) -0,8115 -0,0681 0,0026 
Dens (Densidade do solo, g.cm-3) -0,8179 -0,2886 0,0458 
CC/Pt (Capacidade de armazenamento de água no solo) -0,9035 -0,2026 -0,0634 
CAt/Pt (Capacidade de armazenamento de ar no solo) 0,9171 0,2335 -0,0147 
CAD (Conteúdo de água disponível, mm) 0,3255 -0,3104 0,1742 
S (Índice S) 0,5551 0,1897 -0,1341 
Penetr (Penetrometria , MPa) -0,4371 -0,2383 0,6557 
DMP (Diâmetro médio ponderado, mm) -0,8579 0,3466 -0,3154 
DMG (Diâmetro médio geométrico, mm) -0,8423 0,4343 -0,2625 
IEA (Índice de estabilidade de agregados, %) -0,0178 0,5416 -0,7851 
I (agregado > 8 mm, %) -0,9422 0,2287 0,0858 
II (agregado 8-4 mm, %) 0,5494 -0,6134 -0,2499 
III (agregado 4-2 mm, %) 0,8607 0,2914 0,2532 
IV (agregado 2-1 mm, %) 0,8615 0,2250 0,1583 
V (agregado 1-0,5 mm, %) 0,8149 0,0909 -0,2311 
VI (agregado 0,5-0,25 mm, %) 0,3934 -0,8801 -0,0403 
VII (agregado 0,25-0,106 mm, %) 0,3518 -0,7602 -0,4947 
VIII (agregado 0,106-0,053 mm, %) -0,0288 -0,7300 -0,2787 
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As variáveis compondo esse Fator 1 foram a Ptot, Pmacro, Pmicro, Dens, 

CC/Pt, CAt/Pt, DMP, DMG, I, III, IV e V, descrevendo propriedades estruturais e a 

agregação do solo. O Fator 2, representando 18,05% da variação total, mostrou a separação 

da floresta da lavoura, a pastagem ocupando uma posição intermediária entre essas. As 

variáveis pertencentes a esse fator foram a massa de solo nas três menores classes de 

agregados, VI, VII e VIII. Na comparação das médias (Tabela 3.10) as variáveis que 

descrevam propriedades estruturais do solo mostraram que o solo sob a floresta foi 

realmente diferente da pastagem e da lavoura (Ptot, Pmacro, Dens, CC/Pt, CAt/Pt).  

 

Tabela 3.10. Comparação das áreas lavoura, pastagem e floresta na época seca na 
profundidade B (0,05 m a 0,10 m) para os atributos físicos, químicos e 
biológicos do solo. 

Variável Lavoura Pastagem Floresta Valor F CV (%) 
Ptot (Porosidade total, %) 50,06   b 48,74   b 55,37   a 10,65** 4,1 
Pmacro (Macroporosidade, %) 10,28   b 7,80   b 16,87   a 9,14** 28,55 
Pmicro (Microporosidade, %) 39,78 ab 40,94   a 37,40   b 4,83  * 4,05 
Dens (Densidade do solo, g.cm-3) 1,25   a 1,29   a 1,13   b 7,00** 4,76 
CC/Pt (Capacidade de armazenamento de água no solo) 0,77   a 0,82   a 0,62   b 8,09** 9,43 
CAt/Pt (Capacidade de armazenamento de ar no solo) 0,25   b 0,18   c 0,36   a 16,32** 18,25 
CAD (Conteúdo de água disponível, mm) 4,44   a 4,18   a 4,24   a 0,45    .                   12,89 
S (Índice S) 0,0272   a 0,0202   a 0,0367   a 3,08    . 35,86 
Penetr (Penetrometria , MPa) 3,86   b  7,64   a 3,04   b 12,44** 32,39 
DMP (Diâmetro médio ponderado, mm) 6,56   b 8,44   a 5,58   b 5,29  * 19,7 
DMG (Diâmetro médio geométrico, mm) 1,63   b 1,87   a 1,56   b 4,81  * 20,5 
IEA (Índice de estabilidade de agregados, %) 90,69   a 89,28   a 94,97   a 0,59   . 8,23 
I (agregado > 8 mm, %) 38,89   b  59,67   a 29,77   b 15,25** 19,66 
II (agregado 8-4 mm, %) 11,81   a 8,07   b 9,48 ab 10,16** 15,74 
III (agregado 4-2 mm, %) 11,55   b 9,20   b 21,07    a 23,17** 20,36 
IV (agregado 2-1 mm, %) 9,50   b 6,51   c 16,31   a 25,96** 19,98 
V (agregado 1-0,5 mm, %) 9,84   b 6,51   b 13,57   a 25,63** 5,66 
VI (agregado 0,5-0,25 mm, %) 6,28   a 3,81   b 3,39   b 7,44** 28,99 
VII (agregado 0,25-0,106 mm, %) 5,65   a 3,01   b  2,83   b 12,56** 26,65 
VIII (agregado 0,106-0,053 mm, %) 1,21   a 0,99   b  0,46   b 3,44    . 42,56 
CA (Cálcio, cmolc dm-3) 9,30   a 7,12   b 7,73 ab 7,00** 13,78 
MG (Magnésio, cmolc dm-3) 3,04   b 1,67   c 2,37   a 28,93** 13,94 
CAMG (Cálcio + Magnésio, cmolc dm-3) 12,34   a 8,78   b 10,10 ab 11,05** 13,57 
HAL (Hidrogênio + Alumínio, cmolc dm-3) 3,22   b 4,78   a 5,50    a 15,64** 17,13 
K (Potássio, cmolc dm-3) 0,36   a 0,36   a 0,34   a 0,41    . 10,88 
P (Fósforo Meliche, mg dm-3 3,27   a 2,15   a 2,10   a 2,53    . 39,63 
MOS (Matéria orgânica do solo, %) 6,01   a 6,05   a 6,90   a 2,49    . 10,04 
ZN (Zinco, mg dm-3) 8,48   a 3,18   a 2,47   a 2,14    . 99,74 
CTC (Capacidade de troca de cátions, cmolc dm3) 15,93   a 13,93   a 15,94   a 3,01    . 10,72 
SB (Soma de bases, %) 79,61   a 65,77   b 65,62   b 25,63** 5,66 
PH (pH, H2O) 6,16   a 5,78   b 5,70   b 12,22** 2,91 
ESTC (Estoque de carbono no solo , Mg ha-1) 37,19   a 39,04   a 43,70   a 2,58    . 11,08 
RESP (Respiração basal, mg de C-CO2 kg-1h-1) 1,95   a 1,38   b 0,82   b 9,24** 26,49 
qCO2 (Quociente metabólico, C-CO2 g-1 Cmicrobiano h-1) 2,95   a 2,38   b 1,82   b 9,24** 16,2 
CBM (Carbono da biomassa microbiana do solo, mg C Kg-1) 558   b 674   a 640   a 11,27** 16,81 
NBM (Nitrogênio da biomassa microbiana, mg N.Kg-1) 63   b 82   a 75   a 21,06** 17,05 
AF (Ácidos fúlvicos, mg CAF g-1) 30,48   b 30,44 ab 34,34   a 4,15  * 8,74 
AH (Ácidos húmicos, mg CAH g-1) 36,13   b 33,76   b 43,53   a 4,85  * 12,71 
HUM (Humina, mg CHUM g-1) 15,88   a 18,06   a 18,06   a 2,18    . 13,04 
SH  (AF+AH+HUM, mg CSH g-1) 83,58   b 82,26   b 95,92   a 7,36** 7,39 
AF/AH (Relação AF/AH) 0,84   a 0,90   a 0,81   a 0,53    . 15,84 
(AF+AH)/HUM (Relação (AF+AH)/HUM) 4,11   a 3,57   a 4,43   a 2,44    . 15,06 
qMIC (Quociente microbiano, mg CBM mg-1COT) 1,47   b 1,82   a 1,40 ab 7,67** 18,59 
CBM/NBM (Relação CBM / NBM) 9,91   a 8,24   a 8,97   a 1,05    . 24,09 
A comparação de médias foi feito com o teste de Tukey. Os valores seguidos por letras diferentes dentro de cada coluna são diferentes 
pelo teste F na análise de variância (**: p≤0,01;  *: p≤0,05). CV (%): coeficiente de variância.   
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Dessa forma, essas variáveis indicaram efeito de longo prazo da mudança no 

uso da terra. Entretanto as outras variáveis, exceto o DMG que também mostrou a 

diferença da floresta, mostraram similaridade da floresta ou com a pastagem ou com a 

lavoura. As variáveis que descreveram a estruturação do solo não detectaram diferença 

entre a lavoura e pastagem nessa profundidade. Entretanto, as variáveis que descreveram o 

estado de agregação do solo mostraram diferença entre a pastagem e lavoura. Esse fato é 

contraditório com relação a estabilidade das variáveis que descrevem a estrutura do solo, 

pois se a agregação do solo muda, esta mudança deveria ser detectada também na maioria 

das variáveis que descrevem a estrutura do solo.  

Na análise de componentes principais onde se considera a análise individual 

dos atributos químicos do solo (Figura 3.12), observou-se a separação, embora não 

completa, da lavoura da pastagem e da floresta.  

 
Figura 3.12. Análise de componentes principais dos atributos químicos do solo na 

profundidade B de amostragem, na época seca, para as áreas de floresta (FB 
1, 2 e 3), pastagem (PB 1, 2 e 3) e lavoura (LB 1, 2 e 3). 

 
O Fator 1, que representou 59,09% da variação total dos dados, mostrou a 

separação entre a pastagem e a floresta em relação à lavoura (Tabela 3.11). As variáveis 

que compõem esse fator foram relacionadas à calagem do solo (CA, MG, CAMG, HAL, 

ZN, SB, PH). Vale ressaltar que as variáveis químicos tiveram maior importância nessa 

profundidade que na profundidade A (0,0 m a 0,5 m), o que é explicado por ser essa as 

profundidade onde é depositado o adubo durante o plantio das culturas. Na comparação da 
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médias essas variáveis também mostraram a diferença da lavoura comparada às outras duas 

áreas. O Fator 2, correspondente à 18,31% da variação total não teve participação 

expressiva de nenhuma das variáveis e também não mostrou a separação clara entre as 

áreas estudadas.  

 
Tabela 3.11. Análise de fator para os componentes principais na profundidade B, época 

seca, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos químicos do solo. 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
CA (Cálcio, cmolc dm-3) -0,9319 -0,3167 0,0937 
MG (Magnésio, cmolc dm-3) -0,9475 -0,0931 0,1346 
CAMG (Cálcio + Magnésio, cmolc dm-3) -0,9575 -0,2499 0,1092 
HAL (Hidrogênio + Alumínio, cmolc dm-3) 0,7176 -0,6344 -0,1737 
K (Potássio, cmolc dm-3) -0,1847 0,4809 -0,6783 
P (Fósforo Meliche, mg dm-3 -0,5694 0,0754 -0,6112 
ZN (Zinco, mg dm-3) -0,7361 -0,2949 -0,4422 
CTC (Capacidade de troca de cátions, cmolc dm3) -0,6820 -0,6935 0,0045 
SB (Soma de bases, %) -0,9089 0,3368 0,2006 
PH (pH, H2O) -0,7206 0,5822 0,2349 

 

Para os atributos biológicos do solo, a análise de componentes principais 

mostrou separação gráfica entre as áreas estudadas, principalmente entre a lavoura e as 

demais áreas (Figura 3.13).  

 

 

Figura 3.13. Análise de componentes principais dos atributos biológicos do solo na 
profundidade B de amostragem, na época seca, para as áreas de floresta (FB 
1, 2 e 3), pastagem (PB 1, 2 e 3) e lavoura (LB 1, 2 e 3). 
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O Fator 1, explicando 30,47% da variação total, incluiu as variáveis 

relacionadas com a atividade microbiana e a matéria orgânica do solo (ESTC, RESP, 

qCO2, SH), e mostrou a separação da lavoura em relação à pastagem e à floresta (Tabela 

3.12). O Fator 2, correspondente à 24,74% da variação total, mostrou a separação 

incompleta entre as áreas estudadas, sendo composto por variáveis relacionadas à 

qualidade da matéria orgânica no solo (AH, [(AH+AF):(HUM)], qMIC).  

 

Tabela 3.12. Análise de fator para os componentes principais na profundidade B, época 
seca, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos biológicos do solo. 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
MOS (Matéria orgânica do solo, %) -0,6640 -0,2573 0,0721 
ESTC (Estoque de carbono no solo , Mg ha-1) -0,7712 -0,1882 -0,1015 
RESP (Respiração basal, mg de C-CO2 kg-1h-1) 0,7242 -0,1799 -0,5453 
qCO2 (Quociente metabólico, C-CO2 g-1 Cmicrobiano h-1) 0,7242 -0,1799 -0,5453 
CBM (Carbono da biomassa microbiana do solo, mg C Kg-1) -0,6050 0,6596 0,2261 
NBM (Nitrogênio da biomassa microbiana, mg N.Kg-1) -0,6587 0,4617 -0,1057 
AF (Ácidos fúlvicos, mg CAF g-1) -0,5077 -0,2025 -0,5054 
AH (Ácidos húmicos, mg CAH g-1) -0,5383 -0,7642 -0,0043 
HUM (Humina, mg CHUM g-1) -0,4920 0,3291 -0,7124 
SH  (AF+AH+HUM, mg CSH g-1) -0,7013 -0,5002 -0,4021 
AF/AH (Relação AF/AH) 0,1677 0,6228 -0,3168 
(AF+AH)/HUM (Relação (AF+AH)/HUM) -0,0209 -0,7659 0,4830 
qMIC (Quociente microbiano, mg CBM mg-1COT) -0,2161 0,8308 0,2298 
CBM/NBM (Relação CBM / NBM) 0,1594 0,0233 0,3027 

 

Na comparação das médias (Tabela 3.10), a RESP e qCO2, que descrevem a 

atividade biológica, de fato mostraram que a lavoura era diferente das outras duas áreas, 

apresentando valores maiores indicando um ambiente de estresse para os micro-

organismos. Entre as variáveis do Fator 2, embora essas não mostraram separação clara das 

áreas, a AH indicou a diferença da floresta das demais áreas, essa contendo mais AH que é 

uma das fração mais estáveis da MOS e é relevante à fertilidade do solo. A qMIC mostrou 

a diferença entre a lavoura e pastagem. 

3.3.1.3 Profundidade C (0,10 m a 0,20 m) 

A análise de componentes principais (Figura 3.14), para os atributos físicos e 

químicos do solo (devido a não exitencia de dados biológicos do solo nessa profundidade), 

mostrou a separação parcial entre os tratamentos analisados. O Fator 1, relacionado à 

34,67% da variação total, foi composto pela maioria das variáveis físicas do solo (Tabela 

3.13) (Ptot, Pmacro, Pmicro, Dens, CC/Pt, CAt/Pt, DMP, DMG, I, IV e V), sendo 

responsável por separar a floresta da pastagem e da área de lavoura. Essas variáveis 

representaram atributos físicos que descrevem tanto a estrutura do solo quanto o estado de 
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agregação. O Fator 2, correspondente à 18,38% da variação total, foi composto pelo 

microagregados e pH do solo (VII, VIII e PH), e mostrou somente separação parcial da 

lavoura da floresta. 

 

 
Figura 3.14. Análise de componentes principais das médias dos atributos físicos e 

químicos do solo na profundidade C de amostragem, na época seca, para as 
áreas de floresta (FC 1, 2 e 3), pastagem (PC 1, 2 e 3), lavoura (LC 1, 2 e 3). 

 
Tabela 3.13. Análise de fator para os componentes principais na profundidade C, época 

seca, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos físicos e químicos do solo.  

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
Ptot (Porosidade total, %) -0,8293 0,0956 -0,4732 
Pmacro (Macroporosidade, %) -0,8657 0,0233 -0,4346 
Pmicro (Microporosidade, %) 0,8034 0,0386 0,3258 
Dens (Densidade do solo, g.cm-3) 0,7914 -0,1789 0,4871 
CC/Pt (Capacidade de armazenamento de água no solo) 0,8616 -0,0611 0,4558 
CAt/Pt (Capacidade de armazenamento de ar no solo) -0,7938 0,0880 -0,5429 
CAD (Conteúdo de água disponível, mm) -0,0027 0,0069 -0,1719 
S (Índice S) -0,4702 0,3989 -0,3064 
Penetr (Penetrometria , MPa) 0,3972 -0,1003 0,5562 
DMP (Diâmetro médio ponderado, mm) 0,7366 0,4499 -0,2736 
DMG (Diâmetro médio geométrico, mm) 0,7498 0,4965 -0,2684 
IEA (Índice de estabilidade de agregados, %) 0,0983 0,0361 -0,5085 
I (agregado > 8 mm, %) 0,7708 0,5379 -0,1348 
II (agregado 8-4 mm, %) -0,0312 -0,4695 0,0607 
III (agregado 4-2 mm, %) -0,5732 -0,2076 0,1784 
IV (agregado 2-1 mm, %) -0,8764 -0,2345 -0,0491 
V (agregado 1-0,5 mm, %) -0,8483 -0,2263 -0,0841 
VI (agregado 0,5-0,25 mm, %) -0,5376 -0,6896 0,2953 
VII (agregado 0,25-0,106 mm, %) -0,4974 -0,7135 0,2577 
VIII (agregado 0,106-0,053 mm, %) -0,3204 -0,7122 0,4041 
CA (Cálcio, cmolc dm-3) 0,6607 -0,4477 -0,4561 
MG (Magnésio, cmolc dm-3) 0,3558 -0,6214 -0,5992 
CAMG (Cálcio + Magnésio, cmolc dm-3) 0,6089 -0,5132 -0,5138 
HAL (Hidrogênio + Alumínio, cmolc dm-3) -0,4304 0,6857 0,1375 
K (Potássio, cmolc dm-3) 0,0530 -0,1463 -0,3301 
P (Fósforo Meliche, mg dm-3 0,3784 -0,1857 0,1842 
MOS (Matéria orgânica do solo, %) -0,1930 0,5422 -0,3235 
ZN (Zinco, mg dm-3) 0,6334 -0,3027 -0,5299 
CTC (Capacidade de troca de cátions, cmolc dm3) 0,5151 -0,2554 -0,5681 
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Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
SB (Soma de bases, %) 0,5428 -0,6681 -0,3406 
PH (pH, H2O) 0,2834 -0,7581 -0,1866 
ESTC (Estoque de carbono no solo , Mg ha-1) 0,3537 0,4556 -0,0118 

 
A análise de componentes principais para os atributos físicos do solo (Figura 

3.15) mostrou diferença entre a floresta e as demais áreas. O Fator 1, relacionado à 47,68% 

da variação total, composto pelas variáveis Ptot, Pmacro, Pmicro, Dens, CC/Pt e CAt/Pt, 

DMP, DMG, I, IV e V, mostrou a separação da floresta em relação a lavoura e a pastagem 

(Tabela 3.14). 

 
Figura 3.15. Análise de componentes principais das médias dos atributos físicos do solo 

na profundidade C de amostragem, na época seca, para as áreas de floresta 
(FC 1, 2 e 3), pastagem (PC 1, 2 e 3) e lavoura (LC 1, 2 e 3). 

 
Tabela 3.14. Análise de fator para os componentes principais na profundidade C, época 

seca, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos físicos do solo.  

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
Ptot (Porosidade total, %) -0,8239 0,5144 0,0041 
Pmacro (Macroporosidade, %) -0,8759 0,4134 0,0158 
Pmicro (Microporosidade, %) 0,8260 -0,2411 -0,0447 
Dens (Densidade do solo, g.cm-3) 0,7662 -0,5812 -0,0223 
CC/Pt (Capacidade de armazenamento de água no solo) 0,8642 -0,4567 -0,0957 
CAt/Pt (Capacidade de armazenamento de ar no solo) -0,8176 0,4931 0,0232 
CAD (Conteúdo de água disponível, mm) 0,0038 0,1707 -0,1038 
S (Índice S) -0,3971 0,5243 0,0477 
Penetr (Penetrometria , MPa) 0,4285 -0,5205 -0,1871 
DMP (Diâmetro médio ponderado, mm) 0,8042 0,5050 0,2913 
DMG (Diâmetro médio geométrico, mm) 0,8234 0,5200 0,1960 
IEA (Índice de estabilidade de agregados, %) 0,0558 0,4787 0,6958 
I (agregado > 8 mm, %) 0,8692 0,4298 -0,0066 
II (agregado 8-4 mm, %) -0,1502 -0,3768 0,2866 
III (agregado 4-2 mm, %) -0,6109 -0,3133 -0,5095 
IV (agregado 2-1 mm, %) -0,9199 -0,0959 -0,1459 
V (agregado 1-0,5 mm, %) -0,8929 -0,0344 -0,1583 
VI (agregado 0,5-0,25 mm, %) -0,6341 -0,6206 0,3291 
VII (agregado 0,25-0,106 mm, %) -0,6068 -0,5963 0,4826 
VIII (agregado 0,106-0,053 mm, %) -0,4137 -0,7299 0,4802 
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 O Fator 2, correspondente à 21,61% da variação total, foi composto pela 

variável relacionada à microagregação do solo (VIII), mostrando, também, a separação da 

floresta em relação às áreas de lavoura e às áreas de pastagem. Na comparação das médias 

(Tabela 3.15) as variáveis Ptot, Pmacro, Pmicro, Dens, CC/Pt e CAt/Pt, I e IV também 

mostram a diferença da floresta das demais usos do solo.  

 
Tabela 3.15. Comparação das áreas lavoura, pastagem e floresta na época seca na 

profundidade C (0,10 m a  0,20 m) para os atributos físicos e químicos do 
solo. 

Variável Lavoura Pastagem Floresta Valor F CV (%) 
Ptot (Porosidade total, %) 49,90   b 49,59    b 58,55    a 22,67 ** 4,03 
Pmacro (Macroporosidade, %) 9,06    b 7,99    b 21,41    a 20,02 ** 29,81 
Pmicro (Microporosidade, %) 40,83    a 41,60    a 36,60    b 8,95 ** 4,28 
Dens (Densidade do solo, g.cm-3) 1,27    a 1,26    a 1,06    b 15,24 ** 4,71 
CC/Pt (Capacidade de armazenamento de água no solo) 0,78    a 0,80    a 0,57    b 17,37 ** 7,48 
CAt/Pt (Capacidade de armazenamento de ar no solo) 0,23    b 0,21    b 0,40    a 23,92 ** 16,35 
CAD (Conteúdo de água disponível, mm) 8,85    a 9,07    a 9,13    a 0,12     . 11,79 
S (Índice S) 0,0194    b 0,0243  ab 0,1585    a 4,15   * 170,33 
Penetr (Penetrometria , MPa) 6,59  ab 7,92    a 3,92    b 6,71 ** 23,41 
DMP (Diâmetro médio ponderado, mm) 6,81    a 7,72    a 5,69    a 2,18     . 20,23 
DMG (Diâmetro médio geométrico, mm) 1,66    a 1,78    a 1,51    a 2,1     . 23,95 
IEA (Índice de estabilidade de agregados, %) 91,10    a 89,42    a 92,13    a 0,15     . 8,26 
I (agregado > 8 mm, %) 40,63  ab 51,57    a 31,89    b 3,96   * 24,33 
II (agregado 8-4 mm, %) 11,96    a 7,94    b 9,18  ab 6,18   * 21,96 
III (agregado 4-2 mm, %) 11,91    a 11,48    a 15,82    a 1,67     . 28,61 
IV (agregado 2-1 mm, %) 9,79    b 8,67    b 14,09    a 6,92 ** 20,71 
V (agregado 1-0,5 mm, %) 9,31    a 8,45    a 14,92    a 3,06     . 10,13 
VI (agregado 0,5-0,25 mm, %) 6,33    a 4,56    a 5,77    a 1,7     . 32,34 
VII (agregado 0,25-0,106 mm, %) 5,74    a 3,73    a 4,94    a 2,39    . 35,45 
VIII (agregado 0,106-0,053 mm, %) 1,14    a 0,68    a 0,68    a 2,25    . 51,42 
CA (Cálcio, cmolc dm-3) 8,61    a 7,72    a 6,57    a 1,98    . 19,94 
MG (Magnésio, cmolc dm-3) 2,28    a 1,52    b 1,87  ab 4,65   * 24,38 
CAMG (Cálcio + Magnésio, cmolc dm-3) 10,89    a  9,23   a 8,43    a 2,2    . 20,32 
HAL (Hidrogênio + Alumínio, cmolc dm-3) 4,22    a 4,82    a 5,63    a 3,09    . 18,75 
K (Potássio, cmolc dm-3) 0,31    a 0,32    a 0,31    a 0,14    . 13,96 
P (Fósforo Meliche, mg dm-3 1,99    a 1,85    a 1,27    a 0,75    . 48,57 
MOS (Matéria orgânica do solo, %) 5,24    b 5,88  ab 6,43    a 6,46 ** 9,4 
ZN (Zinco, mg dm-3) 6,39    a 2,92    a 1,97    a 2,43    . 82,23 
CTC (Capacidade de troca de cátions, cmolc dm3) 15,42    a 14,37    a 14,37    a 0,8    . 11,8 
SB (Soma de bases, %) 71,88    a 66,48    a 61,05    a 3,06    . 10,13 
PH (pH, H2O) 5,99    a 5,77    b 5,73    b 10,98 ** 1,81 
ESTC (Estoque de carbono no solo , Mg ha-1) 66,64    a 74,29    a 68,59   a 1,51    . 12,12 
A comparação de médias foi feito com o teste de Tukey. Os valores seguidos por letras diferentes dentro de cada coluna são diferentes 
pelo teste F na análise de variância (**: p≤0,01;  *: p≤0,05). CV (%): coeficiente de variância.   
 

Portanto, são essas as variáveis físicas que podem ser consideradas bons 

indicadores físicos nessa profundidade (0,10 m a 0,20 m). Essas mostraram, além da 

diferença da floresta, que nessa profundidade não há mais efeito da introdução de 

integração lavoura-pecuária em pastagem degradada nas propriedades físicas do solo (áreas 

estudadas: lavoura versus pastagem). 

A análise de componentes principais para os atributos químicos do solo (Figura 

3.16) não mostrou separação clara entre as áreas por nenhum dos fatores (Tabela 3.16). 

Isso corrobora, parcialmente, com os resultados da comparação das médias (Tabela 3.15). 

Segundo essa comparação, as variáveis MG e PH detectaram diferença entre a lavoura e as 
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demais áreas, indicando ainda o efeito da correção química do solo. A MOS mostrou a 

diminuição desse valor na lavoura em comparação à floresta. Assim, essas variáveis 

mostraram-se ser indicadores úteis nessa camada do solo. 

 

 
Figura 3.16. Análise de componentes principais das médias dos atributos químicos do solo 

na profundidade C de amostragem, na época seca, para as áreas de floresta 
(FC 1, 2 e 3), pastagem (PC 1, 2 e 3) e lavoura (LC 1, 2 e 3). 

 

Tabela 3.16. Análise de fator para os componentes principais na profundidade C, época 
seca, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos químicos do solo.  

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
CA (Cálcio, cmolc dm-3) -0,9346 -0,2738 0,0399 
MG (Magnésio, cmolc dm-3) -0,9014 -0,0567 -0,0391 
CAMG (Cálcio + Magnésio, cmolc dm-3) -0,9666 -0,2283 0,0208 
HAL (Hidrogênio + Alumínio, cmolc dm-3) 0,7467 -0,3610 -0,3004 
K (Potássio, cmolc dm-3) -0,2609 0,0546 -0,6233 
P (Fósforo Meliche, mg dm-3 -0,2732 -0,0151 -0,7249 
MOS (Matéria orgânica do solo, %) 0,2574 -0,8707 0,2217 
ZN (Zinco, mg dm-3) -0,8371 -0,1723 -0,0785 
CTC (Capacidade de troca de cátions, cmolc dm3) -0,7863 -0,4844 -0,1577 
SB (Soma de bases, %) -0,9214 0,1370 0,2427 
PH (pH, H2O) -0,7061 0,5730 0,1980 
ESTC (Estoque de carbono no solo , Mg ha-1) 0,0201 -0,9098 0,1270 
 

3.3.1.4 Profundidade D (0,20-0,30 m) 

A análise de componentes principais (Figura 3.17) mostrou a separação entre a 

floresta e as demais áreas. O Fator 1 (Tabela 3.17) foi referente à 46,69% da variação total. 
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Figura 3.17. Análise de componentes principais das médias dos atributos físicos e 

químicos do solo na profundidade D de amostragem, na época seca, para as 
áreas de floresta (FD 1, 2, 3), pastagem (PD 1, 2, 3), lavoura (LD 1, 2, 3). 

 

Tabela 3.17. Análise de fator para os componentes principais na profundidade D, época 
seca, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos físicos e químicos do solo. 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
Ptot (Porosidade total, %) -0,8220 0,3572 -0,1626 
Pmacro (Macroporosidade, %) -0,9121 0,2607 0,0677 
Pmicro (Microporosidade, %) 0,5668 0,0430 -0,3249 
Dens (Densidade do solo, g.cm-3) 0,8005 -0,3863 0,1924 
CC/Pt (Capacidade de armazenamento de água no solo) 0,8626 -0,3068 0,1709 
CAt/Pt (Capacidade de armazenamento de ar no solo) -0,8686 0,3041 0,1447 
CAD (Conteúdo de água disponível, mm) 0,0884 -0,1868 -0,0057 
S (Índice S) -0,7596 0,4192 0,2298 
Penetr (Penetrometria , MPa) 0,0707 -0,2627 -0,5172 
DMP (Diâmetro médio ponderado, mm) 0,8996 0,3471 -0,1350 
DMG (Diâmetro médio geométrico, mm) 0,8860 0,4049 -0,1044 
IEA (Índice de estabilidade de agregados, %) 0,3920 0,3158 0,1607 
I (agregado > 8 mm, %) 0,9058 0,3344 -0,2067 
II (agregado 8-4 mm, %) -0,5552 -0,1280 0,4902 
III (agregado 4-2 mm, %) -0,9188 0,0862 0,2253 
IV (agregado 2-1 mm, %) -0,8808 -0,2593 0,2260 
V (agregado 1-0,5 mm, %) -0,7945 -0,1446 0,1121 
VI (agregado 0,5-0,25 mm, %) -0,7809 -0,4620 0,0482 
VII (agregado 0,25-0,106 mm, %) -0,6240 -0,7365 0,0397 
VIII (agregado 0,106-0,053 mm, %) -0,3841 -0,7068 -0,0592 
CA (Cálcio, cmolc dm-3) 0,8756 0,0446 0,2082 
MG (Magnésio, cmolc dm-3) 0,6042 -0,1099 0,6052 
CAMG (Cálcio + Magnésio, cmolc dm-3) 0,8686 0,0168 0,2966 
HAL (Hidrogênio + Alumínio, cmolc dm-3) -0,4853 0,7154 0,2870 
K (Potássio, cmolc dm-3) 0,1265 -0,3332 0,7365 
P (Fósforo Meliche, mg dm-3 -0,0547 -0,0192 -0,3806 
MOS (Matéria orgânica do solo, %) -0,1113 0,8447 -0,0570 
ZN (Zinco, mg dm-3) 0,7824 -0,1236 0,4330 
CTC (Capacidade de troca de cátions, cmolc dm3) 0,6621 0,3890 0,4851 
SB (Soma de bases, %) 0,8023 -0,4422 -0,0646 
PH (pH, H2O) 0,4458 -0,7230 -0,2001 
ESTC (Estoque de carbono no solo , Mg ha-1) 0,2511 0,7381 -0,0488 
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O Fator 1 (Tabela 3.17)  composto pelas variáveis Ptot, Pmacro, Dens, CC/Pt, 

CAt/Pt, S, DMP, DMG, I, III, IV, CA, ZN e SB, foram responsáveis pela separação da 

floresta em relação à pastagem e lavoura. O Fator 2, correspondente à 17,05% da variação 

total, composto pelos microagregados do solo (VII eVIII), e alguns dos atributos químicos 

(HAL, MOS, PH, ESTC) mostraram separação parcial entre a floresta e lavoura.  

A análise de componentes principais, para os atributos físicos é observada na 

Figura 3.18 . 

 

 
Figura 3.18. Análise de componentes principais das médias dos atributos físicos do solo 

na profundidade D de amostragem, na época seca, para as áreas de floresta 
(FD 1, 2 e 3), pastagem (PD 1, 2 e 3) e lavoura (LD 1, 2 e 3). 

 

A análise de componentes principais, considerando-se somente os atributos 

físicos, mostraram uma separação das áreas similares à separação utilizando o conjunto 

total dos dados, ou seja, a separação da floresta das demais áreas. O Fator 1 (Tabela 3.18), 

representando 56,45% da variação total dos dados e composto pelas variáveis Ptot, 

Pmacro, Dens, CC/Pt, CAt/Pt, S, DMP, DMG, I, III, IV, V, VI, diferenciou entre os dados, 

porém não pelo critério do agrupamento pré-definido (floresta, pastagem e lavoura). 

Somente os dados oriundos da floresta ficaram agrupados e relativamente separados das 

demais dados.  

Na comparação das médias (Tabela 3.19) as variáveis Ptot, Pmacro, Dens, 

CC/Pt, CAt/Pt, S, III, IV e V mostraram a floresta diferente das demais  áreas.  
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Tabela 3.18. Análise de fator para os componentes principais na profundidade D, época 
seca, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos físicos do solo.  

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
Ptot (Porosidade total, %) -0,7751 0,5265 -0,1753 
Pmacro (Macroporosidade, %) -0,8841 0,2858 -0,0863 
Pmicro (Microporosidade, %) 0,5821 0,2244 -0,0268 
Dens (Densidade do solo, g.cm-3) 0,7552 -0,5310 0,2491 
CC/Pt (Capacidade de armazenamento de água no solo) 0,8075 -0,4600 0,1841 
CAt/Pt (Capacidade de armazenamento de ar no solo) -0,8464 0,4218 0,1009 
CAD (Conteúdo de água disponível, mm) 0,0943 -0,0822 0,3643 
S (Índice S) -0,7439 0,3780 0,0149 
Penetr (Penetrometria , MPa) 0,0612 -0,5305 -0,7945 
DMP (Diâmetro médio ponderado, mm) 0,9528 0,2653 0,0245 
DMG (Diâmetro médio geométrico, mm) 0,9416 0,3127 -0,0202 
IEA (Índice de estabilidade de agregados, %) 0,4356 0,4923 0,5158 
I (agregado > 8 mm, %) 0,9594 0,2032 -0,1048 
II (agregado 8-4 mm, %) -0,6208 0,0331 0,2185 
III (agregado 4-2 mm, %) -0,9325 0,1718 -0,0691 
IV (agregado 2-1 mm, %) -0,8983 -0,1115 0,2406 
V (agregado 1-0,5 mm, %) -0,8609 -0,0422 -0,2290 
VI (agregado 0,5-0,25 mm, %) -0,8179 -0,3202 0,3468 
VII (agregado 0,25-0,106 mm, %) -0,6978 -0,6485 0,1930 
VIII (agregado 0,106-0,053 mm, %) -0,4492 -0,7883 0,0947 

 

Tabela 3.19. Comparação das áreas lavoura, pastagem e floresta na época seca na 
profundidade D (0,0m-0,05 m) para os atributos físicos e químicos do solo. 

 

Variável Lavoura Pastagem Floresta Valor F CV (%) 
Ptot (Porosidade total, %) 49,74    b 50,52    b 55,87    a 5,98    * 5,27 
Pmacro (Macroporosidade, %) 9,16    b 10,46    b 17,74    a 5,82    * 34,54 
Pmicro (Microporosidade, %) 40,59    a 40,06    a 38,63    a 0,65     . 6,46 
Dens (Densidade do solo, g.cm-3) 1,26    a 1,24  ab 1,12    b 5,70    * 5,02 
CC/Pt (Capacidade de armazenamento de água no solo) 0,79    a 0,79    a 0,61    b 5,24    * 11,83 
CAt/Pt (Capacidade de armazenamento de ar no solo) 0,24    b 0,25    b 0,38    a 9,7 ** 18,25 
CAD (Conteúdo de água disponível, mm) 8,61    a 8,83    a 8,05    a 0,37     . 15,03 
S (Índice S) 0,0219    b 0,0282    b 0,0401    a 9,25** 23,78 
Penetr (Penetrometria , MPa) 6,76    a 8,27    a 5,19    a 3,45     . 24,41 
DMP (Diâmetro médio ponderado, mm) 5,67    a 6,84    a 4,06    a 1,75    . 36,55 
DMG (Diâmetro médio geométrico, mm) 1,51    a 1,67    a 1,33    a 1,56    . 43,73 
IEA (Índice de estabilidade de agregados, %) 89,38    a 88,08    a 91,36    a 0,16    . 9,27 
I (agregado > 8 mm, %) 32,06    a 44,51    a 17,08    a 2,86    . 48,89 
II (agregado 8-4 mm, %) 10,59    a 7,99    b 11,83    a 8,77** 14,7 
III (agregado 4-2 mm, %) 12,95    b  12,44    b 21,12    a 6,67** 25,71 
IV (agregado 2-1 mm, %) 12,35    a 9,95    b 16,97    a 3,66     . 29,76 
V (agregado 1-0,5 mm, %) 11,47    b 10,39    b 15,96    a 5,83   * 8,87 
VI (agregado 0,5-0,25 mm, %) 7,75    a 5,35    a 7,95    a 1,52     . 40,43 
VII (agregado 0,25-0,106 mm, %) 7,25    a 4,71    a 5,84    a 1,84     . 40,97 
VIII (agregado 0,106-0,053 mm, %) 1,46    a 1,15    a 0,67    a 1,18     . 63,81 
CA (Cálcio, cmolc dm-3) 7,72    a 8,13    a 6,10    a 1,69     . 21 
MG (Magnésio, cmolc dm-3) 1.51    a 1.33    a 1.40    a 0,38     . 27,33 
CAMG (Cálcio + Magnésio, cmolc dm-3) 9,23    a 9,47    a 7,50    a 1,16     . 21,22 
HAL (Hidrogênio + Alumínio, cmolc dm-3) 4,43    b 5,10  ab 6,37    a 8,47** 14,27 
K (Potássio, cmolc dm-3) 0,26    a 0,25    a 0,25    a 0,07     . 20,12 
P (Fósforo Meliche, mg dm-3 1,01   a 1,38    a 0,83    a 1,49     . 45,91 
MOS (Matéria orgânica do solo, %) 4,09    b 5,32    a 5,37    a 16,64** 9,72 
ZN (Zinco, mg dm-3) 4,62    a 2,42    a 1,27    a 2,52     . 76,66 
CTC (Capacidade de troca de cátions, cmolc dm3) 13,93    a 14,82    a 14,12    a 0,41     .  13,32 
SB (Soma de bases, %) 67,66    a 65,33    a 54,84    b 5,83    * 8,74 
PH (pH, H2O) 5,81    a 5,75  ab 5,57    b 6,70** 1,74 
ESTC (Estoque de carbono no solo , Mg ha-1) 51,66    b 65,80  ab 59,35    a 9,52** 10,74 
A comparação de médias foi feito com o teste de Tukey. Os valores seguidos por letras diferentes dentro de cada coluna são diferentes 
pelo teste F na análise de variância (**: p≤0,01;  *: p≤0,05). CV (%): coeficiente de variância.   
 

A análise de componentes principais na base das variáveis químicas do solo 

não mostraram a separação das três áreas (Figura 3.19 e Tabela 3.20). Entretanto, na 

comparação das médias (Tabela 3.19) as variáveis HAL, MOS, SB, e PH e ESTC 
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mostraram diferenças, observando ainda nessa profundidade o efeito da calagem e a 

diminuição da quantidade da MOS ( e ESTC) na lavoura em relação, principalmente, à 

floresta. 

 
Figura 3.19. Análise de componentes principais das médias dos atributos químicos do solo 

na profundidade D de amostragem, na época seca, para as áreas de floresta 
(FD 1,2 e 3), pastagem (PD 1,2 e 3) e lavoura (LD 1,2 e 3). 

 
Tabela 3.20. Análise de fator para os componentes principais na profundidade D, época 

seca, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos químicos do solo.  

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
CA (Cálcio, cmolc dm-3) 0,9202 -0,3178 -0,1530 
MG (Magnésio, cmolc dm-3) 0,8014 -0,1508 0,2753 
CAMG (Cálcio + Magnésio, cmolc dm-3) 0,9454 -0,3019 -0,0775 
HAL (Hidrogênio + Alumínio, cmolc dm-3) -0,5866 -0,6667 0,3828 
K (Potássio, cmolc dm-3) 0,4110 -0,0013 0,5561 
P (Fósforo Meliche, mg dm-3 -0,1169 -0,0895 -0,6807 
MOS (Matéria orgânica do solo, %) -0,2508 -0,8816 -0,2562 
ZN (Zinco, mg dm-3) 0,8595 -0,0136 0,2531 
CTC (Capacidade de troca de cátions, cmolc dm3) 0,6968 -0,6729 0,1365 
SB (Soma de bases, %) 0,8979 0,2613 -0,3205 
PH (pH, H2O) 0,5860 0,6611 -0,2651 
ESTC (Estoque de carbono no solo , Mg ha-1) 0,0728 -0,8900 -0,3291 

 

3.3.2 Época úmida: avaliação dos atributos de qualidade do solo 

3.3.2.1 Profundidade A (0,0 m a 0,05 m) 

Utilizando todas as 44 variáveis, a análise de componentes principais (Figura 

3.20), onde três fatores explicam 65,4% da variação total, mostrou a separação entre as 

áreas observadas.  
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Figura 3.20. Análise de componentes principais das médias dos atributos físicos, químicos 

e biológicos do solo na profundidade A, na época úmida, para as áreas de 
floresta (FA 1, 2 e 3), pastagem (PA 1, 2 e 3) e lavoura (LA 1, 2 e 3). 

 
O Fator 1, relacionado à 24,38% da variação total, constituindo-se, 

principalmente, por atributos físicos e biológicos do solo (Ptot, Pmacro, Dens, CC/Pt, S, 

DMP, DMG, I, ZN, RESP, qCO2) permitiu a separação da floresta em relação às áreas de 

pastagem e lavoura. O Fator 2 (correspondente à 23,01% da variação total) composto por, 

principalmente, atributos relacionados à fertilidade do solo (II, CA, MG, CAMG, SB) e à 

biologia do solo (RESP, qCO2, CBM/NBM), permitiram a separação entre as áreas de 

pastagem e lavoura (Tabela 3.21). 

 Diferentemente da época seca, na época úmida as variáveis que descrevem 

propriedades físicas do solo relacionadas à estrutura estavam representadas como fatores 

principais (no Fator 1) na diferenciação das áreas. Também, o fator principal ajudou na 

diferenciação entre áreas de diferentes histórico de uso da terra e não na separação da área 

recém arada (cinco meses atrás). Isso pode ter ocorrido por um lado por causa da maior 

consolidação da área recém arada que resultou na menor importância dos indicadores de 

efeitos imediatos (embora esses tenham ficados presentes – DMP, DMG, I – no Fator 1). 

Por outro lado, pode ter ocorrido influência metodológica na separação dos agregados por 

causa da grande diferença na umidade do solo na época da amostragem. Vale ressaltar, que 

as variáveis que correspondem à correção química do solo mesmo após meio ano da 

aplicação do calcário destacaram-se como importantes indicadores de qualidade do solo. 
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Tabela 3.21. Análise de fator para os componentes principais na profundidade A, época 
úmida, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos físicos, químicos e biológicos do solo. 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
Ptot (Porosidade total, %) -0,7000 -0,5882 -0,0125 
Pmacro (Macroporosidade, %) -0,8020 -0,4092 -0,2439 
Pmicro (Microporosidade, %) 0,2790 -0,1393 0,4163 
Dens (Densidade do solo, g.cm-3) 0,6848 0,6245 0,0845 
CC/Pt (Capacidade de armazenamento de água no solo) 0,8761 0,3388 0,2022 
CAt/Pt (Capacidade de armazenamento de ar no solo) -0,6915 -0,2697 -0,4455 
CAD (Conteúdo de água disponível, mm) -0,2785 -0,5966 0,5419 
S (Índice S) -0,7653 -0,4227 0,0181 
Penetr (Penetrometria , MPa) 0,4752 0,5972 0,0163 
DMP (Diâmetro médio ponderado, mm) 0,7868 0,0059 -0,0980 
DMG (Diâmetro médio geométrico, mm) 0,7968 -0,0041 -0,0939 
IEA (Índice de estabilidade de agregados, %) 0,5724 0,2022 -0,4960 
I (agregado > 8 mm, %) 0,7910 -0,0399 -0,0107 
II (agregado 8-4 mm, %) -0,0891 0,7361 -0,4647 
III (agregado 4-2 mm, %) -0,1831 0,6506 -0,5826 
IV (agregado 2-1 mm, %) -0,2653 0,3839 -0,7648 
V (agregado 1-0,5 mm, %) -0,1475 0,2610 -0,8264 
VI (agregado 0,5-0,25 mm, %) -0,2216 0,1748 -0,8884 
VII (agregado 0,25-0,106 mm, %) -0,0356 0,2195 -0,8210 
VIII (agregado 0,106-0,053 mm, %) 0,1427 -0,2070 -0,6563 
CA (Cálcio, cmolc dm-3) 0,4025 -0,8002 0,0796 
MG (Magnésio, cmolc dm-3) 0,4330 -0,7093 -0,4300 
CAMG (Cálcio + Magnésio, cmolc dm-3) 0,4480 -0,8272 -0,1271 
HAL (Hidrogênio + Alumínio, cmolc dm-3) 0,4012 0,5324 0,5672 
K (Potássio, cmolc dm-3) 0,6183 -0,5731 -0,1056 
P (Fósforo Meliche, mg dm-3 0,5213 -0,1527 -0,2850 
MOS (Matéria orgânica do solo, %) -0,3580 0,1008 0,4771 
ZN (Zinco, mg dm-3) 0,7534 -0,4716 0,0908 
CTC (Capacidade de troca de cátions, cmolc dm3) 0,6439 -0,6289 0,1086 
SB (Soma de bases, %) -0,0424 -0,8208 -0,4522 
PH (pH, H2O) 0,0513 -0,5883 -0,4689 
ESTC (Estoque de carbono no solo , Mg ha-1) 0,0745 0,4312 0,4982 
RESP (Respiração basal, mg de C-CO2 kg-1h-1) 0,7252 -0,3339 -0,2717 
qCO2 (Quociente metabólico, C-CO2 g-1 Cmicrobiano h-1) 0,7180 -0,4391 -0,3493 
CBM (Carbono da biomassa microbiana do solo, mg C Kg-1) -0,3583 0,2836 0,4245 
NBM (Nitrogênio da biomassa microbiana, mg N.Kg-1) -0,1631 -0,5289 0,3797 
AF (Ácidos fúlvicos, mg CAF g-1) -0,5687 -0,5167 0,1071 
AH (Ácidos húmicos, mg CAH g-1) -0,0224 -0,2723 0,5987 
HUM (Humina, mg CHUM g-1) 0,0622 0,3815 0,4473 
SH  (AF+AH+HUM, mg CSH g-1) -0,3447 -0,3521 0,5959 
AF/AH (Relação AF/AH) -0,5126 -0,2339 -0,4429 
(AF+AH)/HUM (Relação (AF+AH)/HUM) -0,2351 -0,5462 -0,0488 
qMIC (Quociente microbiano, mg CBM mg-1COT) -0,1540 0,4447 0,0070 
CBM/NBM (Relação CBM / NBM) -0,1760 0,8102 -0,0372 

 

A análise de componentes principais (Figura 3.21 e Tabela 3.22), considerando 

somente os atributos físicos do solo individualmente, não mostrou evidente separação entre 

as áreas estudadas.  A comparação das áreas utilizando das mesmas variáveis com o 

método de comparação das médias (Tabela 3.23), entretanto, no caso do Ptotal, Pmacro, 

Dens, CC/Pt, S e Penetr, atributos físicos do solo relacionados com a estrutura, mostraram 

diferenças significativas. Nos índices de agregação e na massa de solo nas diferentes 

classes de agregados, não foi possível encontrar diferenças entre as áreas estudadas.  

Na análise de componentes principais para os atributos químicos do solo 

separadamente (Figura 3.22), o Fator 1, correspondente à 59,90% da variação total, foi 

responsável por separar a área de lavoura das áreas de pantagem e área de floresta, (CA, 
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MG, CAMG, K, ZN, CTC e SB) apesar de existir sobreposição de algumas variáveis da 

pastagem e da lavoura. 

 

 

Figura 3.21. Análise de componentes principais das médias dos atributos físicos do solo 
na profundidade A, na época úmida, para as áreas de floresta (FA 1, 2 e 3), 
pastagem (PA 1, 2 e 3) e lavoura (LA 1, 2 e 3). 

 
Tabela 3.22. Análise de fator para os componentes principais na profundidade A, época 

úmida, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos físicos do solo. 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
Ptot (Porosidade total, %) -0,8513 0,0458 0,4670 
Pmacro (Macroporosidade, %) -0,8742 0,3193 0,1676 
Pmicro (Microporosidade, %) 0,2054 -0,4564 0,4417 
Dens (Densidade do solo, g.cm-3) 0,8506 -0,0863 -0,4793 
CC/Pt (Capacidade de armazenamento de água no solo) 0,9047 -0,3266 -0,0904 
CAt/Pt (Capacidade de armazenamento de ar no solo) -0,7133 0,4868 0,1557 
CAD (Conteúdo de água disponível, mm) -0,6188 -0,6554 -0,0517 
S (Índice S) -0,9089 0,0548 0,1262 
Penetr (Penetrometria , MPa) 0,6645 0,0274 -0,5980 
DMP (Diâmetro médio ponderado, mm) 0,7922 -0,0957 0,5631 
DMG (Diâmetro médio geométrico, mm) 0,7992 -0,1022 0,5547 
IEA (Índice de estabilidade de agregados, %) 0,7323 0,4292 0,4946 
I (agregado > 8 mm, %) 0,7522 -0,2261 0,5127 
II (agregado 8-4 mm, %) 0,3532 0,7975 -0,2575 
III (agregado 4-2 mm, %) 0,2516 0,8939 -0,1378 
IV (agregado 2-1 mm, %) 0,0855 0,9636 0,0810 
V (agregado 1-0,5 mm, %) 0,0756 0,9075 0,0677 
VI (agregado 0,5-0,25 mm, %) -0,0290 0,9504 0,1089 
VII (agregado 0,25-0,106 mm, %) 0,1049 0,8855 0,0224 
VIII (agregado 0,106-0,053 mm, %) 0,1176 0,3775 0,0938 
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Figura 3.22. Análise de componentes principais das médias dos atributos químicos do solo 

na profundidade A, na época úmida, para as áreas de floresta (FA 1, 2 e 3), 
pastagem (PA 1, 2 e 3) e lavoura (LA 1, 2 e 3). 

 
Tabela 3.23. Comparação das áreas lavoura, pastagem e floresta na época úmida na 

profundidade A (0,0 m a 0,05 m) para os atributos físicos, químicos e 
biológicos. 

Variável Lavoura Pastagem Floresta Valor F CV (%) 
Ptot (Porosidade total, %) 53,49    b 49,58    c 58,52    a 11,19** 5,1 
Pmacro (Macroporosidade, %) 8,28 ab 5,19    b 13,56    a 4,66   * 47,8 
Pmicro (Microporosidade, %) 45,21    a 44,39    a 45,72    a 0,29     . 6,01 
Dens (Densidade do solo, g.cm-3) 1,16    b 1,28    a 1,05    b 11,60** 5,76 
CC/Pt (Capacidade de armazenamento de água no solo) 0,83    a 0,88    a 0,70    b 6,43** 8,36 
CAt/Pt (Capacidade de armazenamento de ar no solo) 0,17    a 0,13    a 0,20    a 2,17    . 29,88 
CAD (Conteúdo de água disponível, mm) 4,97    a 4,02    a 5,85    a 1,26    . 35,07 
S (Índice S) 0,0294    b 0,0231    b 0,0423    a 8,56** 22,2 
Penetr (Penetrometria , MPa) 1,27    b 2,11    a 0,55    b 15,34** 29,23 
DMP (Diâmetro médio ponderado, mm) 8,03    a 8,12    a 6,97    a 0,36    . 21,89 
DMG (Diâmetro médio geométrico, mm) 1,84    a 1,79    a 1,68    a 0,3    . 22,51 
IEA (Índice de estabilidade de agregados, %) 93,15    a 89,86    a 93,37    a 0,3    . 9,14 
I (agregado > 8 mm, %) 52,31    a 54,46    a 41,04    a 0,73    . 26,64 
II (agregado 8-4 mm, %) 8,03    a 11,42    a 12,07    a 2,92    . 31,4 
III (agregado 4-2 mm, %) 9,28    a 11,29    a 14,46    a 2,2    . 31,23 
IV (agregado 2-1 mm, %) 7,18    a 6,87    a 10,57    a 2    . 31,44 
V (agregado 1-0,5 mm, %) 9,93    a 7,44    b 11,09 ab 11,99** 5,23 
VI (agregado 0,5-0,25 mm, %) 4,35    a 3,49    a 4,95    a 0,85    . 38,22 
VII (agregado 0,25-0,106 mm, %) 3,88    a 2,98    a 3,96    a 1,18    . 32,82 
VIII (agregado 0,106-0,053 mm, %) 1,15    a 0,55    a 0,65    a 1,72    . 73,89 
CA (Cálcio, cmolc dm-3) 8,68    a 7,35    a 7,93    a 2,24    . 14,79 
MG (Magnésio, cmolc dm-3) 3,69    a 2,27    b 2,30    b 30,52** 12,84 
CAMG (Cálcio + Magnésio, cmolc dm-3) 12,37    a 9,62    b 10,23 ab 6,61** 13,56 
HAL (Hidrogênio + Alumínio, cmolc dm-3) 3,21    b 4,30    a 3,10    b 6,00   * 18,18 
K (Potássio, cmolc dm-3) 0,38    a 0,30    b 0,29 ab 5,32   * 16,38 
P (Fósforo Meliche, mg dm-3 5,17    a 4,07    a 2,20    b 15,25** 18,96 
MOS (Matéria orgânica do solo, %) 5,32    b 5,88 ab 6,63    a 3,69   * 12,99 
ZN (Zinco, mg dm-3) 6,99    a 3,95    a 2,13    a 3,71   * 57,91 
CTC (Capacidade de troca de cátions, cmolc dm3) 15,96    a 14,22    a 13,62    a 2,94    . 11,57 
SB (Soma de bases, %) 79,90    a 69,67    b 76,87 ab 11,99** 5,23 
PH (pH, H2O) 6,31    a 6,05    a 6,03    a 4,07   * 3,21 
ESTC (Estoque de carbono no solo , Mg ha-1) 30,88    b 37,63    a 34,55 ab 3,82   * 13,83 
RESP (Respiração basal, mg de C-CO2 kg-1h-1) 0,72    a 0,63    b 0,41    b 9,81** 16,77 
qCO2 (Quociente metabólico, C-CO2 g-1 Cmicrobiano h-1) 1,50    a  1,13    b 0,70    b 13,44** 19,42 
CBM (Carbono da biomassa microbiana do solo, mg C Kg-1) 489,36    a 559,82    a 579,83    a 4,67   * 10,29 
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Variável Lavoura Pastagem Floresta Valor F CV (%) 
NBM (Nitrogênio da biomassa microbiana, mg N.Kg-1) 93,80    a 86,70    a 105,41    a 2,05    . 14,05 
AF (Ácidos fúlvicos, mg CAF g-1) 26,83    b 25,82    b 31,34    a 5,20   * 9,1 
AH (Ácidos húmicos, mg CAH g-1) 29,38     a 29,84    a 32,96    a 1,79    . 9,55 
HUM (Humina, mg CHUM g-1) 17,08    a 18,51    a 18,11    a 1,34    . 9,67 
SH  (AF+AH+HUM, mg CSH g-1) 73,29     b 74,17    b 82,41    a 6,96** 4,98 
AF/AH (Relação AF/AH) 0,92    a 0,87    a 0,95    a 0,58    . 12,34 
(AF+AH)/HUM (Relação (AF+AH)/HUM) 3,33    a 3,04    a 3,56    a 1,42    . 14,18 
qMIC (Quociente microbiano, mg CBM mg-1COT) 1,57     a 1,77    a 1,64    a 1,4    . 13,48 
CBM/NBM (Relação CBM / NBM) 5,28    b 6,46    a 5,59 ab 6,72** 10,63 
A comparação de médias foi feito com o teste de Tukey. Os valores seguidos por letras diferentes dentro de cada coluna são diferentes 
pelo teste F na análise de variância (**: p≤0,01;  *: p≤0,05). CV (%): coeficiente de variância.   

 
O Fator 2, relacionado à 23,47% da variação total, não permitiu separação 

evidente entre as áreas consideradas (HAL). As variáveis do Fator 1 foram, na maioria, 

relacionados à aplicação de calcário antes da aração (incorporação do calcário) na época 

seca na implantação do sistema integração lavoura-pecuária. Essa aplicação mostrou efeito 

na separação das áreas mesmo após um ano de aplicação (Tabela 3.24).  

 
Tabela 3.24. Análise de fator para os componentes principais na profundidade A, época 

úmida, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos químicos do solo. 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
CA (Cálcio, cmolc dm-3) -0,8847 -0,1532 -0,4007 
MG (Magnésio, cmolc dm-3) -0,9341 0,1735 0,2274 
CAMG (Cálcio + Magnésio, cmolc dm-3) -0,9772 -0,0290 -0,1706 
HAL (Hidrogênio + Alumínio, cmolc dm-3) 0,3391 -0,9093 -0,0003 
K (Potássio, cmolc dm-3) -0,8353 -0,2424 0,0536 
P (Fósforo Meliche, mg dm-3 -0,5058 -0,2940 0,7926 
ZN (Zinco, mg dm-3) -0,7841 -0,5711 -0,0219 
CTC (Capacidade de troca de cátions, cmolc dm3) -0,8715 -0,4234 -0,1702 
SB (Soma de bases, %) -0,7666 0,6134 -0,0948 
PH (pH, H2O) -0,5908 0,6624 0,1714 

 

Outro evento que foi importante na diferenciação das áreas pelas variáveis 

químicas foi a adubação. O potássio (K) compôs o Fator 1 e o fósforo disponível (P) 

apareceu no Fator 3. Na época seca, ao contrário à época úmida, apesar de que nessa época 

foi aplicado o calcário, e que também foi aplicado adubo NPK, as variáveis químicas não 

foram identificadas como bons indicadores. Na comparação das médias (Tabela 3.23) as 

variáveis MG, CAMG, HAL, K, P e SB também mostraram diferença entre as áreas, 

destacando, principalmente, o efeito da calagem e adubação mineral na lavoura. 

Na análise de componentes principais (Figura 3.23) para os atributos 

biológicos do solo o Fator 1, correspondente à 30,04% da variação total, constituiu-se das 

variáveis MOS, AF e SH que permitiram a separação da floresta das demais áreas 

estudadas.  

Tabela 3.23. Continuação. 



 85

 
Figura 3.23. Análise de componentes principais das médias dos atributos biológicos do 

solo na profundidade A, na época úmida, para as áreas de floresta (FA 1, 2 e 
3), pastagem (PA 1, 2 e 3) e lavoura (LA 1, 2 e 3). 

 
O Fator 2, proporcional à 25,49% da variação total, foi composto pelas 

variáveis HUM, [(AF+AH)/HUM] e CBM:NBM mostrou separação, principalmente da 

lavoura da pastagem (Tabela 3.25).  

 
Tabela 3.25. Análise de fator para os componentes principais na profundidade A, época 

úmida, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos biológicos do solo.  

Variáveis Factor 1 Factor 2 Factor 3 
MOS (Matéria orgânica do solo, %) 0,734905 -0,328250 -0,326695 
ESTC (Estoque de carbono no solo , Mg ha-1) 0,416052 -0,505912 -0,533103 
RESP (Respiração basal, mg de C-CO2 kg-1h-1) -0,572840 0,319766 -0,362898 
qCO2 (Quociente metabólico, C-CO2 g-1 Cmicrobiano h-1) -0,631412 0,542455 -0,387607 
CBM (Carbono da biomassa microbiana do solo, mg C Kg-1) 0,569232 -0,622068 0,165801 
NBM (Nitrogênio da biomassa microbiana, mg N.Kg-1) 0,682386 0,240125 -0,012452 
AF (Ácidos fúlvicos, mg CAF g-1) 0,769510 0,436890 0,328884 
AH (Ácidos húmicos, mg CAH g-1) 0,587044 0,374810 -0,407091 
HUM (Humina, mg CHUM g-1) 0,147549 -0,706253 -0,424253 
SH  (AF+AH+HUM, mg CSH g-1) 0,892775 0,249346 -0,198773 
AF/AH (Relação AF/AH) 0,171799 0,084555 0,654473 
(AF+AH)/HUM (Relação (AF+AH)/HUM) 0,388570 0,777911 0,271280 
qMIC (Quociente microbiano, mg CBM mg-1COT) -0,051089 -0,488540 0,612859 
CBM/NBM (Relação CBM / NBM) -0,191989 -0,787889 0,193740 

Uma evidente diferença entre as épocas é a ausência das variáveis que 

descrevem a quantidade ou qualidade da biomassa microbiana na época úmida, exceto a 

CBM:NBM que mostra, provavelmente, a imobilização do N pela biomassa microbiana na 

lavoura. Uma possível explicação para a dominância dos indicadores relacionados à 

matéria orgânica do solo na época úmida é que a biomassa, na época seca, está sob 
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estresse, e assim nessa época também se comporta como indicador mais sensível. Na 

comparação das médias as variáveis MOS, AF e SH também se destacaram mostrando a 

diminuição dessas formas de C orgânico no solo sob lavoura e pastagem em relação à 

floresta. Além dessas, a respiração do solo (RESP), o quociente metabólico (qCO2) e a 

relação CBM:NBM também mostraram, principalmente, a  diferença entre a lavoura e as 

outras duas áreas.  

3.3.2.2 Profundidade B (0,05 m a 0,10 m) 

Na profundidade B, na análise de componentes principais (Figura 3.24), o 

Fator 1, correspondente à 31,77% da variação total,  foi composto pelas variáveis  Pmacro, 

CC/Pt, DMG, DMP, I, CA MG, CAMG, ZN, CTC, SB, RESP. e qCO2, e mostrou a 

separação da floresta  em relação à pastagem e à lavoura (Tabela 3.26). 

 

 
Figura 3.24. Análise de componentes principais das médias dos atributos físicos, químicos 

e biológicos do solo na profundidade B, na época úmida, para as áreas de 
floresta (FB 1, 2 e 3), pastagem (PB 1, 2 e 3) e lavoura (LB 1, 2 e 3). 

 
O Fator 2, relacionado à 20,84% da variação total, composto pelos variáveis 

Dens, S, Penetr. e CBM:NBM, permitiram a separação das áreas de pastagem em relação à 

lavoura e à floresta (Tabela 3.26). Nessa profundidade, similarmente à profundidade 

anterior (0,0 m a 0,05 m), os três tipos de variáveis foram representadas no Fator 1. Esse 

fato foi muito diferente, entretanto, em comparação à outra época (seca), onde o Fator 1, o 
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fator principal, foi composto, unicamente, por variáveis físicas, tanto descrevendo estrutura 

quanto o estado de agregação. 

 
Tabela 3.26. Análise de fator para os componentes principais na profundidade B, época 

úmida, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos físicos, químicos e biológicos do solo. 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
Ptot (Porosidade total, %) -0,6352 -0,6922 0,0932 
Pmacro (Macroporosidade, %) -0,7186 -0,6119 -0,0687 
Pmicro (Microporosidade, %) 0,4730 0,1168 0,1300 
Dens (Densidade do solo, g.cm-3) 0,5174 0,7171 -0,1549 
CC/Pt (Capacidade de armazenamento de água no solo) 0,7617 0,4642 -0,0688 
CAt/Pt (Capacidade de armazenamento de ar no solo) -0,6580 -0,5210 0,0254 
CAD (Conteúdo de água disponível, mm) 0,0989 -0,6766 0,3592 
S (Índice S) -0,1144 -0,7482 0,2401 
Penetr (Penetrometria , MPa) 0,3893 0,7315 -0,0956 
DMP (Diâmetro médio ponderado, mm) 0,7925 0,3417 0,1407 
DMG (Diâmetro médio geométrico, mm) 0,8121 0,3277 0,1374 
IEA (Índice de estabilidade de agregados, %) 0,4532 0,3327 0,5885 
I (agregado > 8 mm, %) 0,8357 0,3545 0,0358 
II (agregado 8-4 mm, %) -0,2574 0,4736 0,6961 
III (agregado 4-2 mm, %) -0,4398 0,1766 0,8470 
IV (agregado 2-1 mm, %) -0,5312 -0,0111 0,7544 
V (agregado 1-0,5 mm, %) -0,5329 0,1668 0,7675 
VI (agregado 0,5-0,25 mm, %) -0,4286 0,0851 0,7329 
VII (agregado 0,25-0,106 mm, %) -0,5212 0,2564 0,7078 
VIII (agregado 0,106-0,053 mm, %) 0,0583 -0,0480 0,6149 
CA (Cálcio, cmolc dm-3) 0,8001 -0,4694 -0,0298 
MG (Magnésio, cmolc dm-3) 0,7134 -0,5391 0,3000 
CAMG (Cálcio + Magnésio, cmolc dm-3) 0,8151 -0,5282 0,1051 
HAL (Hidrogênio + Alumínio, cmolc dm-3) -0,4528 0,2080 -0,4338 
K (Potássio, cmolc dm-3) 0,6409 -0,3354 0,2748 
P (Fósforo Meliche, mg dm-3 0,6229 -0,3743 0,1770 
MOS (Matéria orgânica do solo, %) 0,3634 -0,4842 -0,1069 
ZN (Zinco, mg dm-3) 0,8046 -0,3761 0,0903 
CTC (Capacidade de troca de cátions, cmolc dm3) 0,7425 -0,5161 -0,0630 
SB (Soma de bases, %) 0,7254 -0,3911 0,2685 
PH (pH, H2O) 0,6789 0,0475 0,3650 
ESTC (Estoque de carbono no solo , Mg ha-1) 0,4920 -0,2327 -0,0946 
RESP (Respiração basal, mg de C-CO2 kg-1h-1) 0,8111 0,0604 0,0889 
qCO2 (Quociente metabólico, C-CO2 g-1 Cmicrobiano h-1) 0,8730 -0,0848 0,1925 
CBM (Carbono da biomassa microbiana do solo, mg C Kg-1) -0,5403 0,1612 -0,3572 
NBM (Nitrogênio da biomassa microbiana, mg N.Kg-1) -0,1532 -0,6200 -0,1579 
AF (Ácidos fúlvicos, mg CAF g-1) -0,4458 -0,6893 0,1068 
AH (Ácidos húmicos, mg CAH g-1) -0,0600 -0,5458 -0,3469 
HUM (Humina, mg CHUM g-1) -0,1269 0,1845 -0,2519 
SH  (AF+AH+HUM, mg CSH g-1) -0,3593 -0,6985 -0,2378 
AF/AH (Relação AF/AH) -0,3524 -0,1620 0,4135 
(AF+AH)/HUM (Relação (AF+AH)/HUM) -0,0719 -0,5598 0,0861 
qMIC (Quociente microbiano, mg CBM mg-1COT) -0,4387 0,5683 -0,0830 
CBM/NBM (Relação CBM / NBM) -0,3469 0,7837 -0,1196 

 

A análise de componentes principais (Figura 3.25) para os atributos físicos do 

solo, nessa profundidade, mostrou a separação entre os tratamentos, identificando a floresta 

das demais áreas. O Fator 1, correspondente à 43,56% da variação total, foi responsável 

por separar a área de floresta das demais áreas, sendo composto pelas variáveis Ptot, 

Pmacro, Dens, CC/Pt, CAt/Pt, Penetr, DMP, DMG, I.  
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Figura 3.25. Análise de componentes principais das médias dos atributos físicos do solo 

na profundidade B, na época úmida, para as áreas de floresta (FB 1, 2 e 3), 
pastagem (PB 1, 2 e 3) e lavoura (LB 1, 2 e 3). 

 
O Fator 2, correspondente à 26,80% da variação total, não permitiu separação 

clara entre as áreas de estudo (IEA, II, III, IV, V, VI e VII) (Tabela 3.27).   

 
Tabela 3.27. Análise de fator para os componentes principais na profundidade B, época 

úmida, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos físicos do solo. 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
Ptot (Porosidade total, %) -0,8937 0,1780 -0,1049 
Pmacro (Macroporosidade, %) -0,9128 0,2781 0,0820 
Pmicro (Microporosidade, %) 0,4637 -0,1096 -0,3534 
Dens (Densidade do solo, g.cm-3) 0,8219 -0,1482 0,1601 
CC/Pt (Capacidade de armazenamento de água no solo) 0,9037 -0,1224 -0,2500 
CAt/Pt (Capacidade de armazenamento de ar no solo) -0,8716 0,2211 0,0941 
CAD (Conteúdo de água disponível, mm) -0,3612 -0,1268 -0,8825 
S (Índice S) -0,5642 0,0008 -0,7523 
Penetr (Penetrometria , MPa) 0,7278 -0,2446 0,1822 
DMP (Diâmetro médio ponderado, mm) 0,8443 -0,3063 -0,0958 
DMG (Diâmetro médio geométrico, mm) 0,8490 -0,2881 -0,1293 
IEA (Índice de estabilidade de agregados, %) 0,4633 -0,7251 0,0047 
I (agregado > 8 mm, %) 0,9132 -0,2074 -0,1389 
II (agregado 8-4 mm, %) -0,1146 -0,8091 0,2676 
III (agregado 4-2 mm, %) -0,4471 -0,8597 0,1379 
IV (agregado 2-1 mm, %) -0,5605 -0,7759 0,1018 
V (agregado 1-0,5 mm, %) -0,5084 -0,7687 0,3097 
VI (agregado 0,5-0,25 mm, %) -0,4314 -0,8270 -0,1431 
VII (agregado 0,25-0,106 mm, %) -0,4157 -0,8108 0,1129 
VIII (agregado 0,106-0,053 mm, %) -0,0847 -0,6347 -0,6239 

 

Na comparação das médias (Tabela 3.28) todas as variáveis do Fator 1 e as II, 

IV, V, VI, VII do Fator 2 mostraram a diferença entre as áreas estudadas conforme a 

análise de componentes principais. 
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Tabela 3.28. Comparação das áreas lavoura, pastagem e floresta na época úmida na 
profundidade B (0,05 m a 0,10 m) para os atributos físicos, químicos e 
biológicos do solo. 

Variável Lavoura Pastagem Floresta Valor F CV (%) 
Ptot (Porosidade total, %) 50,01    b 48,13    b 56,71    a 15,66** 4,44 
Pmacro (Macroporosidade, %) 6,18    b 4,88    b 16,76    a 23,20** 34,64 
Pmicro (Microporosidade, %) 43,83    a 43,25    a 40,72    a 2,63    . 4,73 
Dens (Densidade do solo, g.cm-3) 1,25    a 1,30    a 1,13    b 9,22** 4,62 
CC/Pt (Capacidade de armazenamento de água no solo) 0,89    a 0,90    a 0,70    b 10,29** 7,71 
CAt/Pt (Capacidade de armazenamento de ar no solo) 0,14    b 0,12    b 0,25    a 13,86** 22,52 
CAD (Conteúdo de água disponível, mm) 4,50    a 3,45    a 4,79    a 1,94    . 27,66 
S (Índice S) 0,0272    a 0,0202    a 0,0367    a 3,08    . 35,86 
Penetr (Penetrometria , MPa) 1,93    b 2,79    a 0,55    c 29,25** 20,91 
DMP (Diâmetro médio ponderado, mm) 8,35    a 8,07    a 4,38    b 5,98  * 19,12 
DMG (Diâmetro médio geométrico, mm) 1,88    a 1,78    a 1,35    b 6,73  * 19,81 
IEA (Índice de estabilidade de agregados, %) 95,27    a 89,53    a 89,39    a 0,94    . 9,38 
I (agregado > 8 mm, %) 53,80    a 54,06    a 19,83    b 9,09** 21,28 
II (agregado 8-4 mm, %) 9,63    a 10,55    a 12,16    a 0,62    . 29,54 
III (agregado 4-2 mm, %) 10,52    b 10,41    b 18,48    a 6,01  * 26,86 
IV (agregado 2-1 mm, %) 7,43    b 7,29    b 17,11    a 26,56** 20,83 
V (agregado 1-0,5 mm, %) 8,37    b 7,90    b 16,73    a 24,99** 5,89 
VI (agregado 0,5-0,25 mm, %) 3,35    b 4,10    b 7,24    a 8,64** 29,44 
VII (agregado 0,25-0,106 mm, %) 2,81    b 3,48    b 6,04    a 7,40** 31,45 
VIII (agregado 0,106-0,053 mm, %) 0,67    a 0,67    a 0,90    a 0,2    . 47,93 
CA (Cálcio, cmolc dm-3) 8,53    a 7,32    a 6,50    a 2,66    . 18,72 
MG (Magnésio, cmolc dm-3) 3,43    a 1,58    b 1,90    b 27,65** 19,57 
CAMG (Cálcio + Magnésio, cmolc dm-3) 11,97    a 8,90    b 8,40    b 6,47** 18,52 
HAL (Hidrogênio + Alumínio, cmolc dm-3) 3,41    b 5,10    a 4,80    a 22,03** 12,17 
K (Potássio, cmolc dm-3) 0,36    a  0,28    b 0,26    b 7,20** 16,07 
P (Fósforo Meliche, mg dm-3 4,10    a 2,62    b 2,33    b 6,19  * 28,94 
MOS (Matéria orgânica do solo, %) 5,61    a 5,12    a  5,60    a 0,49    . 18,18 
ZN (Zinco, mg dm-3) 6,24    a 3,05    a  1,53    a 4,26  * 63,4 
CTC (Capacidade de troca de cátions, cmolc dm3) 15,74    a 14,28    a 13,46    a  1,7    . 14,04 
SB (Soma de bases, %) 78,05    a 64,16    b 63,96    b 24,99** 5,89 
PH (pH, H2O) 6,31    a 6,00    b 5,73    c 23,47** 2,22 
ESTC (Estoque de carbono no solo , Mg ha-1) 35,72    a 33,40    a 32,79    a 0,34    . 18,98 
RESP (Respiração basal, mg de C-CO2 kg-1h-1) 0,72    a 0,63    b 0,41    b 9,81** 16,77 
qCO2 (Quociente metabólico, C-CO2 g-1 Cmicrobiano h-1) 1,50    a  1,13    b 0,70    b 13,44** 19,42 
CBM (Carbono da biomassa microbiana do solo, mg C Kg-1) 489,36    a 559,82    a 579,83    a 4,67  * 10,29 
NBM (Nitrogênio da biomassa microbiana, mg N.Kg-1) 93,80    a 86,70    a 105,41    a 2,05    . 14,05 
AF (Ácidos fúlvicos, mg CAF g-1) 26,83    b 25,82    b 31,34    a 5,20  * 9,1 
AH (Ácidos húmicos, mg CAH g-1) 29,38    a 29,84    a 32,96    a 1,79    . 9,55 
HUM (Humina, mg CHUM g-1) 17,08    a 18,51    a 18,11    a 1,34    . 9,67 
SH  (AF+AH+HUM, mg CSH g-1) 73,29    b 74,17    b 82,41    a 6,96** 4,98 
AF/AH (Relação AF/AH) 0,92    a 0,87    a 0,95    a 0,58    . 12,34 
(AF+AH)/HUM (Relação (AF+AH)/HUM) 3,33    a 3,04    a 3,56    a 1,42    . 14,18 
qMIC (Quociente microbiano, mg CBM mg-1COT) 1,57    a 1,77    a 1,64    a 1,4    . 13,48 
CBM/NBM (Relação CBM / NBM) 5,28    b 6,46    a 5,59 ab 6,72** 10,63 
A comparação de médias foi feito com o teste de Tukey. Os valores seguidos por letras diferentes dentro de cada coluna são diferentes 
pelo teste F na análise de variância (**: p≤0,01;  *: p≤0,05). CV (%): coeficiente de variância.   
 

 
Na análise de componentes principais (Figura 3.26) para os atributos químicos 

do solo observou-se, de novo, a separação entre os tratamentos. O Fator 1, relacionado à 

71,19% da variação total, permitiu a separação da floresta e da pastagem da área de 

lavoura (CA, MG, K, P, ZN, CTC, SB, PH). O Fator 2, correspondente à 16,18% da 

variação total, não permitiu separação clara entre as áreas de estudo pelo HAL (Tabela 

3.29). Similarmente à profundidade anterior, as variáveis representaram tanto o efeito da 

calagem quanto da adubação mineral. Na comparação das médias (Tabela 3.28) a MG, 

CAMG, HAL, K, P, SB e PH também permitiram detectar a diferença entre os tratamentos, 

principalmente a diferença da lavoura das demais áreas. 
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Figura 3.26. Análise de componentes principais das médias dos atributos químicos do solo 

na profundidade B, na época úmida, para as áreas de floresta (FB 1, 2 e 3), 
pastagem (PB 1, 2 e 3) e lavoura (LB 1, 2 e 3). 

 
Tabela 3.29. Análise de fator para os componentes principais na profundidade B, época 

úmida, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos químicos do solo. 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
CA (Cálcio, cmolc dm-3) -0,8806 -0,3908 0,2373 
MG (Magnésio, cmolc dm-3) -0,9537 0,1403 -0,0074 
CAMG (Cálcio + Magnésio, cmolc dm-3) -0,9669 -0,1953 0,1509 
HAL (Hidrogênio + Alumínio, cmolc dm-3) 0,6602 -0,7247 -0,0685 
K (Potássio, cmolc dm-3) -0,8053 -0,0352 -0,4837 
P (Fósforo Meliche, mg dm-3 -0,7958 0,0209 -0,3419 
ZN (Zinco, mg dm-3) -0,8768 -0,3835 -0,0561 
CTC (Capacidade de troca de cátions, cmolc dm3) -0,8282 -0,5399 0,1255 
SB (Soma de bases, %) -0,9111 0,3467 0,1612 
PH (pH, H2O) -0,7049 0,5674 0,0952 

 
Na análise de componentes principais (Figura 3.27) para os atributos 

biológicos observou-se separação entre os tratamentos. O Fator 1, correspondente à 

28,93% da variação total, não proporcionou separação clara entre as áreas estudadas (AF, 

SH e [(AF+AH)/HUM]), mas mostrou a maior variância dos dados na lavoura comparado 

com a pastagem. O Fator 2, relacionado à 25,56% da variação total, permitiu separar a área 

de floresta em relação a pastagem e  à lavoura (RESP e qCO2) (Tabela 3.30). Na 

comparação das médias (Tabela 3.28) as variáveis descrevendo a atividade da biomassa 

microbiana foram iguais à profundidade A, uma vez que os dados foram determinados para 

a camada padrão 0,0m a 0,10 m de profundidade. Houve, entretanto, diferença em relação 

ao comportamento da variável MOS, que nessa profundidade não diferenciou mais entre a 

lavoura e as demais áreas como na profundidade A. 
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Figura 3.27. Análise de componentes principais das médias dos atributos biológicos do 

solo na profundidade B, na época úmida, para as áreas de floresta (FB 1, 2 e 
3), pastagem (PB 1, 2 e 3) e lavoura (LB 1, 2 e 3). 

 
Tabela 3.30. Análise de fator para os componentes principais na profundidade B, época 

úmida, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos biológicos do solo.  

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
MOS (Matéria orgânica do solo, %) 0,5986 0,4193 -0,5279 
ESTC (Estoque de carbono no solo , Mg ha-1) 0,4300 0,5220 -0,5341 
RESP (Respiração basal, mg de C-CO2 kg-1h-1) 0,0044 0,8100 0,0218 
qCO2 (Quociente metabólico, C-CO2 g-1 Cmicrobiano h-1) 0,1123 0,9104 0,1643 
CBM (Carbono da biomassa microbiana do solo, mg C Kg-1) -0,0921 -0,6707 -0,4385 
NBM (Nitrogênio da biomassa microbiana, mg N.Kg-1) 0,6013 -0,3962 -0,1014 
AF (Ácidos fúlvicos, mg CAF g-1) 0,7492 -0,4669 0,2551 
AH (Ácidos húmicos, mg CAH g-1) 0,6729 -0,2261 -0,2372 
HUM (Humina, mg CHUM g-1) -0,3438 -0,2333 -0,7636 
SH  (AF+AH+HUM, mg CSH g-1) 0,7570 -0,5130 -0,2615 
AF/AH (Relação AF/AH) 0,0898 -0,2220 0,4521 
(AF+AH)/HUM (Relação (AF+AH)/HUM) 0,7539 -0,0912 0,5195 
qMIC (Quociente microbiano, mg CBM mg-1COT) -0,5931 -0,5940 0,2510 
CBM/NBM (Relação CBM / NBM) -0,7002 -0,2023 -0,2403 

 

3.3.2.3  Profundidade C (0,10 m a 0,20 m) 

Na profundidade C, a análise de componentes principais (Figura 3.28) e análise 

de Fator (Tabela 3.31) permitiu a observação da diferença entre as áreas estudadas.  
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Figura 3.28. Análise de componentes principais das médias dos atributos físicos e 

químicos do solo na profundidade C, na época úmida, para as áreas de 
floresta (FC 1, 2 e 3), pastagem (PC 1, 2 e 3) e lavoura (LC 1, 2 e 3). 

 
 

Tabela 3.31. Análise de fator para os componentes principais na profundidade C, época 
úmida, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos físicos, químicos e biológicos do solo. 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
Ptot (Porosidade total, %) -0,8316 0,3734 -0,1966 
Pmacro (Macroporosidade, %) -0,8063 0,4064 -0,3198 
Pmicro (Microporosidade, %) 0,4692 -0,3293 0,4349 
Dens (Densidade do solo, g.cm-3) 0,8090 -0,4531 0,0614 
CC/Pt (Capacidade de armazenamento de água no solo) 0,8499 -0,3654 0,2308 
CAt/Pt (Capacidade de armazenamento de ar no solo) -0,8508 0,2190 -0,1829 
CAD (Conteúdo de água disponível, mm) -0,4976 0,7264 0,2042 
S (Índice S) -0,2772 0,8847 0,0769 
Penetr (Penetrometria , MPa) 0,4636 -0,4609 0,5306 
DMP (Diâmetro médio ponderado, mm) 0,8855 -0,1327 0,2154 
DMG (Diâmetro médio geométrico, mm) 0,8683 -0,2265 0,2541 
IEA (Índice de estabilidade de agregados, %) 0,4176 -0,1272 -0,2323 
I (agregado > 8 mm, %) 0,8237 -0,2637 0,2747 
II (agregado 8-4 mm, %) -0,3132 -0,8372 -0,0506 
III (agregado 4-2 mm, %) -0,5729 -0,6480 -0,3717 
IV (agregado 2-1 mm, %) -0,5640 -0,6836 -0,3529 
V (agregado 1-0,5 mm, %) -0,5406 -0,6900 -0,3335 
VI (agregado 0,5-0,25 mm, %) -0,6170 -0,4697 -0,4168 
VII (agregado 0,25-0,106 mm, %) -0,5092 -0,5387 -0,5364 
VIII (agregado 0,106-0,053 mm, %) -0,2976 -0,3791 -0,0594 
CA (Cálcio, cmolc dm-3) 0,8324 0,3210 -0,3417 
MG (Magnésio, cmolc dm-3) 0,6763 0,0483 -0,6362 
CAMG (Cálcio + Magnésio, cmolc dm-3) 0,8251 0,2391 -0,4722 
HAL (Hidrogênio + Alumínio, cmolc dm-3) -0,1616 0,3518 0,3631 
K (Potássio, cmolc dm-3) 0,7176 0,0697 -0,4933 
P (Fósforo Meliche, mg dm-3 0,5424 -0,0095 -0,4755 
MOS (Matéria orgânica do solo, %) 0,0832 0,6356 -0,3793 
ZN (Zinco, mg dm-3) 0,8811 0,1311 -0,2788 
CTC (Capacidade de troca de cátions, cmolc dm3) 0,7738 0,3731 -0,3415 
SB (Soma de bases, %) 0,6347 -0,0655 -0,4957 
PH (pH, H2O) 0,4343 -0,3038 -0,1217 
ESTC (Estoque de carbono no solo , Mg ha-1) 0,5630 0,3967 -0,2894 
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O Fator 1, correspondente à 41,61% da variação total, constituiu-se pelas 

variáveis Ptot, Pmacro, Dens, CC/Pt, CAt/Pt, DMP, DMG, I, CA, CAMG, K, ZN e CTC 

(Tabela 3.31), muito similarmente á profundidade anterior (0,05 m a 0,10 m), o que 

permitiu a separação da área de floresta em relação à pastagem e à lavoura. Com relação ao 

Fator 2, relacionado à 19,69% da variação total, sendo composto pelas variáveis CAD, S e 

II, não permitiu a separação clara entre as áreas estudadas. Assim, deve-se considerar, que 

na profundidade C (0,10 m a 0,20 m de profundidade no solo), a floresta se distingue das 

demais áreas onde o uso da terra tem sido diferente durante mais de 10 anos (pastagem).  

Quando se considera apenas os atributos físicos do solo, a análise de 

componentes principais (Figura 3.29) permitiu separação das áreas de estudo em dois 

grupos, similarmente à profundidade B (0,05-0,10 m).  

 
Figura 3.29. Análise de componentes principais das médias dos atributos físicos do solo 

na profundidade C, na época úmida, para as áreas de floresta (FC 1, 2 e 3), 
pastagem (PC 1, 2 e 3) e lavoura (LC 1, 2 e 3). 

 

O Fator 1, correspondente à 47,86% da variação total, foi responsável por 

separar a área de floresta em relação a pastagem e lavoura (Ptot, Pmacro, Dens, CC/Pt, 

CAt/Pt, DMP, DMG e I). O Fator 2, correspondente à 27,89% da variação total, não 

proporcionou separação clara entre as áreas de estudo pelas variáveis CAD, S, II, III, IV e 

V (Tabela 3.32).  Na comparação das médias (Tabela 3.33) todas as variáveis do Fator 1 e 

a maioria do Fator 2 (CAD, S, III, IV, V) mais as VI e VII mostraram, conforme a análise 

de componentes principais as diferença entre a floresta e as demais áreas.  
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Tabela 3.32. Análise de fator para os componentes principais na profundidade C, época 
úmida, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos físicos do solo. 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
Ptot (Porosidade total, %) -0,9040 -0,2239 0,0623 
Pmacro (Macroporosidade, %) -0,9255 -0,2281 -0,1530 
Pmicro (Microporosidade, %) 0,6344 0,1616 0,5022 
Dens (Densidade do solo, g.cm-3) 0,8557 0,3489 -0,1331 
CC/Pt (Capacidade de armazenamento de água no solo) 0,9323 0,2038 0,0275 
CAt/Pt (Capacidade de armazenamento de ar no solo) -0,8869 -0,0453 -0,0858 
CAD (Conteúdo de água disponível, mm) -0,5378 -0,7448 0,2257 
S (Índice S) -0,3956 -0,8853 0,0185 
Penetr (Penetrometria , MPa) 0,6734 0,2499 0,3465 
DMP (Diâmetro médio ponderado, mm) 0,9250 0,0319 -0,2110 
DMG (Diâmetro médio geométrico, mm) 0,9340 0,0982 -0,1228 
IEA (Índice de estabilidade de agregados, %) 0,3578 0,1844 -0,5709 
I (agregado > 8 mm, %) 0,9051 0,1436 -0,0629 
II (agregado 8-4 mm, %) -0,1613 0,8497 0,3838 
III (agregado 4-2 mm, %) -0,5368 0,7882 0,1058 
IV (agregado 2-1 mm, %) -0,5120 0,8149 0,0081 
V (agregado 1-0,5 mm, %) -0,4839 0,7865 -0,0721 
VI (agregado 0,5-0,25 mm, %) -0,6066 0,6959 -0,1936 
VII (agregado 0,25-0,106 mm, %) -0,5382 0,7555 -0,2628 
VIII (agregado 0,106-0,053 mm, %) -0,2549 0,3698 0,3776 
 
 

Tabela 3.33. Comparação das áreas lavoura, pastagem e floresta na época úmida na 
profundidade C (0,10 m a 0,20 m) para os atributos físicos e químicos do 
solo. 

Variável Lavoura Pastagem Floresta Valor F CV (%) 
Ptot (Porosidade total, %) 48,61    b  50,12    b 58,87    a 18,62** 5,01 
Pmacro (Macroporosidade, %) 5,74    b 7,05    b 19,50    a 20,35** 39,02 
Pmicro (Microporosidade, %) 42,87    a 43,08    a 39,34    a 3,89  * 4,84 
Dens (Densidade do solo, g.cm-3) 1,30    a 1,25    a 1,07    b 14,94** 5,01 
CC/Pt (Capacidade de armazenamento de água no solo) 0,88    a 0,84    a 0,63    b 14,88** 8,49 
CAt/Pt (Capacidade de armazenamento de ar no solo) 0,11    b 0,16    b 0,23    a 12,68** 24,74 
CAD (Conteúdo de água disponível, mm) 7,27    b 7,92 ab 9,85    a 6,68** 13,39 
S (Índice S) 0,0194    b 0,0243 ab 0,1585    a 4,15  * 170,33 
Penetr (Penetrometria , MPa) 2,65    a 2,93    a 1,24    b 36,94** 11,44 
DMP (Diâmetro médio ponderado, mm) 7,77    a 7,46    a 3,43    b 10,06** 21,47 
DMG (Diâmetro médio geométrico, mm) 1,81    a 1,70    a 1,24    b 14,03  * 20,57 
IEA (Índice de estabilidade de agregados, %) 94,46    a 89,43    a 87,73    a 1,34    . 8,08 
I (agregado > 8 mm, %) 48,79    a 49,82    a 11,20    b 7,79** 28,61 
II (agregado 8-4 mm, %) 10,09    a 10,41    a 12,16    a 0,41    . 28,02 
III (agregado 4-2 mm, %) 11,68    b 11,42    b 23,13    a 9,59** 27,1 
IV (agregado 2-1 mm, %) 8,33    b 8,48    b 16,11    a 8,94** 26,09 
V (agregado 1-0,5 mm, %) 10,35    b 9,97    b 17,65    a 16,98** 6,47 
VI (agregado 0,5-0,25 mm, %) 3,78    a 4,16    a 9,66    b 20,20** 26,12 
VII (agregado 0,25-0,106 mm, %) 3,33    b 3,32    b 6,99    a 17,50** 21,88 
VIII (agregado 0,106-0,053 mm, %) 0,94    a 0,91    a 1,06    a 0,02    . 95,59 
CA (Cálcio, cmolc dm-3) 8,43    a 6,80    a 6,63    a 2,59    . 20,77 
MG (Magnésio, cmolc dm-3) 3,12    a 1,43    b 1,90    b 22,64** 20,94 
CAMG (Cálcio + Magnésio, cmolc dm-3) 11,56    a 8,23    b 8,53 ab 5,98  * 19,92 
HAL (Hidrogênio + Alumínio, cmolc dm-3) 3,72    b 4,98    a 4,73 ab 5,10  * 18,33 
K (Potássio, cmolc dm-3) 0,35    a 0,26    b 0,27    b 7,90** 15,22 
P (Fósforo Meliche, mg dm-3 3,49    a 2,10    b 2,20    b 11,67** 21,2 
MOS (Matéria orgânica do solo, %) 4,68    a 4,75    a 5,53    a 1,71    . 14,69 
ZN (Zinco, mg dm-3) 6,08    a 3,12    a 1,43    a 3,71  * 66,72 
CTC (Capacidade de troca de cátions, cmolc dm3) 15,63    a 13,48    a 13,54    a 1,76    . 16,56 
SB (Soma de bases, %) 75,97    a 62,99    b 64,87    b 16,98** 6,47 
PH (pH, H2O) 6,17    a 5,98 ab 5,80    a 7,68** 2,45 
ESTC (Estoque de carbono no solo , Mg ha-1) 60,94    a 59,39    a 58,63    a 0,07    . 17,42 
A comparação de médias foi feito com o teste de Tukey. Os valores seguidos por letras diferentes dentro de cada coluna são diferentes 
pelo teste F na análise de variância (**: p≤0,01;  *: p≤0,05). CV (%): coeficiente de variância.   

 
Com relação aos atributos químicos do solo na profundidade C, a análise de 

componentes principais (Figura 3.30) permitiu a separação parcial entre as áreas estudadas. 
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O Fator 1, (Tabela 3.34), correspondente à 58,22% da variação total, foi responsável por 

separar, parcialmente, a área de lavoura da área de pastagem e da floresta, pelas variáveis  

CA, MG, CAMG, K, P, ZN, CTC e SB.  

 

 
Figura 3.30. Análise de componentes principais das médias dos atributos químicos do solo 

na profundidade C, na época úmida, para as áreas de floresta (FC 1, 2 e 3), 
pastagem (PC 1, 2 e 3) e lavoura (LC 1, 2 e 3). 

 
Tabela 3.34. Análise de fator para os componentes principais na profundidade C, época 

úmida, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos químicos do solo.  

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
CA (Cálcio, cmolc dm-3) 0,9274 0,2341 0,0010 
MG (Magnésio, cmolc dm-3) 0,9198 -0,2269 -0,0824 
CAMG (Cálcio + Magnésio, cmolc dm-3) 0,9811 0,0767 -0,0300 
HAL (Hidrogênio + Alumínio, cmolc dm-3) -0,2872 0,8673 -0,2856 
K (Potássio, cmolc dm-3) 0,8664 -0,0697 -0,2283 
P (Fósforo Meliche, mg dm-3 0,7179 -0,4026 -0,0657 
ZN (Zinco, mg dm-3) 0,3723 0,7210 0,5285 
CTC (Capacidade de troca de cátions, cmolc dm3) 0,8851 0,2232 -0,2754 
SB (Soma de bases, %) 0,8842 0,4058 -0,1446 
PH (pH, H2O) 0,7926 -0,5085 0,1820 
CA (Cálcio, cmolc dm-3) 0,4191 -0,7762 0,2158 
MG (Magnésio, cmolc dm-3) 0,6795 0,6156 0,3051 

 
O Fator 2 (correspondente à 25,05% da variação total) não teve efeito na 

separação entre as áreas (HAL, MOS e PH). Similarmente à profundidade B, as variáveis 

representaram tanto o efeito da calagem quanto da adubação mineral. Na comparação das 

médias (Tabela 3.33) a MG, CAMG, HAL, K, P, SB e PH também permitiram detectar a 

diferença entre os tratamentos, principalmente a diferença da lavoura das demais áreas, 

igualmente à profundidade anterior.  
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3.3.2.4 Profundidade D (0,20-0,30 m) 

Considerando-se a profundidade D, a análise de componentes principais 

(Figura 3.31) em base dos atributos físicos e químicos do solo (não há atributos biológicos 

para essa profundidade), separou a floresta das demais áreas, similarmente às 

profundidades B e C.  A distribuição das variáveis entre os fatores também foi similar à 

profundidade anterior (Tabela 3.35), sendo as variáveis principais a Ptot, Pmacro, Dens, 

CC/Pt, CAt/Pt, DMP, DMG, I, CA, MG, CAMG, ZN, CTC, SB. Quando se considera 

apenas os atributos físicos do solo, a análise de componentes principais (Figura 3.32, 

Tabela 3.36) não permitiu a separação das áreas de estudo conforme os agrupamentos pré-

definidos (lavoura, pastagem e floresta).  

Entretanto, na comparação de médias (Tabela 3.37) as variáveis Ptotal, 

Pmacro, CC/Pt, CAt/Pt, indice S, Penetr, V, VI, VII mostraram diferença entre os 

tratamentos estudados, com relação a floresta e as demais áreas. Esses resultados 

demostram que a mudança no uso e manejo teve efeito até a profundidade de 0,30 m. 

 

 
Figura 3.31. Análise de componentes principais das médias dos atributos físicos e 

químicos do solo na profundidade D, na época úmida, para as áreas de 
floresta (FD 1, 2 e 3), pastagem (PD 1, 2 e 3) e lavoura (LD 1, 2 e 3). 
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Tabela 3.35. Análise de fator para os componentes principais na profundidade D, época 
úmida, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos físicos, químicos e biológicos do solo.  

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
Ptot (Porosidade total, %) 0,9174 -0,1583 -0,1388 
Pmacro (Macroporosidade, %) 0,8460 -0,2768 0,1632 
Pmicro (Microporosidade, %) -0,2516 0,3212 -0,5772 
Dens (Densidade do solo, g.cm-3) -0,9064 0,2334 0,0671 
CC/Pt (Capacidade de armazenamento de água no solo) -0,9179 0,1970 -0,1020 
CAt/Pt (Capacidade de armazenamento de ar no solo) 0,8857 -0,2606 0,1042 
CAD (Conteúdo de água disponível, mm) 0,3978 -0,5970 0,3213 
S (Índice S) 0,7952 -0,4583 0,0201 
Penetr (Penetrometria , MPa) -0,5028 0,2899 0,2125 
DMP (Diâmetro médio ponderado, mm) -0,8733 0,1869 0,0342 
DMG (Diâmetro médio geométrico, mm) -0,9062 0,1181 0,0658 
IEA (Índice de estabilidade de agregados, %) -0,3817 0,7592 0,2054 
I (agregado > 8 mm, %) -0,9056 0,0549 -0,0217 
II (agregado 8-4 mm, %) 0,2403 0,7346 0,2011 
III (agregado 4-2 mm, %) 0,5040 0,7483 0,2756 
IV (agregado 2-1 mm, %) 0,5021 0,8143 0,1803 
V (agregado 1-0,5 mm, %) 0,5390 0,7073 0,0908 
VI (agregado 0,5-0,25 mm, %) 0,6338 0,6005 -0,0753 
VII (agregado 0,25-0,106 mm, %) 0,6596 0,6637 -0,0068 
VIII (agregado 0,106-0,053 mm, %) 0,5290 0,6846 -0,0418 
CA (Cálcio, cmolc dm-3) -0,9434 0,0136 -0,1123 
MG (Magnésio, cmolc dm-3) -0,7850 -0,1259 0,5160 
CAMG (Cálcio + Magnésio, cmolc dm-3) -0,9534 -0,0217 0,0440 
HAL (Hidrogênio + Alumínio, cmolc dm-3) 0,2447 -0,5676 -0,2264 
K (Potássio, cmolc dm-3) -0,5619 -0,1304 0,6904 
P (Fósforo Meliche, mg dm-3 -0,1121 -0,4305 0,6094 
MOS (Matéria orgânica do solo, %) -0,2086 -0,0833 -0,7756 
ZN (Zinco, mg dm-3) -0,9218 -0,0934 0,1096 
CTC (Capacidade de troca de cátions, cmolc dm3) -0,8770 -0,2116 -0,0171 
SB (Soma de bases, %) -0,8527 0,2817 0,0179 
PH (pH, H2O) -0,5259 0,3461 -0,0313 
ESTC (Estoque de carbono no solo , Mg ha-1) -0,6178 0,0643 -0,5726 

 
 

 
Figura 3.32.  Análise de componentes principais das médias dos atributos físicos do solo 

na profundidade D, na época úmida, para as áreas de floresta (FD 1, 2 e 3), 
pastagem (PD 1, 2 e 3) e lavoura (LD 1, 2 e 3). 
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Tabela 3.36.  Análise de fator para os componentes principais na profundidade D, época 
úmida, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos físicos do solo.   

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
Ptot (Porosidade total, %) -0,899741 -0,173446 -0,085535 
Pmacro (Macroporosidade, %) -0,890906 -0,259337 0,324650 
Pmicro (Microporosidade, %) 0,375881 0,258978 -0,828900 
Dens (Densidade do solo, g.cm-3) 0,877633 0,226666 0,021133 
CC/Pt (Capacidade de armazenamento de água no solo) 0,938251 0,194535 -0,170927 
CAt/Pt (Capacidade de armazenamento de ar no solo) -0,926273 -0,247408 0,214965 
CAD (Conteúdo de água disponível, mm) -0,404626 -0,651412 0,089916 
S (Índice S) -0,828964 -0,491361 0,046415 
Penetr (Penetrometria , MPa) 0,442871 0,264685 0,191874 
DMP (Diâmetro médio ponderado, mm) 0,870962 0,248052 0,295391 
DMG (Diâmetro médio geométrico, mm) 0,909066 0,168868 0,264421 
IEA (Índice de estabilidade de agregados, %) 0,342527 0,827199 0,350480 
I (agregado > 8 mm, %) 0,906974 0,099062 0,267839 
II (agregado 8-4 mm, %) -0,225768 0,758836 -0,103159 
III (agregado 4-2 mm, %) -0,521503 0,748353 0,044531 
IV (agregado 2-1 mm, %) -0,540611 0,797294 0,054152 
V (agregado 1-0,5 mm, %) -0,597380 0,691788 0,085520 
VI (agregado 0,5-0,25 mm, %) -0,664319 0,614059 -0,012845 
VII (agregado 0,25-0,106 mm, %) -0,679419 0,661603 0,012032 
VIII (agregado 0,106-0,053 mm, %) -0,529836 0,684392 -0,139634 

 

Tabela 3.37. Comparação das áreas lavoura, pastagem e floresta na época úmida na 
profundidade D (0,20 m a 0,30 m) para os atributos físicos e químicas do 
solo. 

Variável Lavoura Pastagem Floresta Valor F CV (%) 
Ptot (Porosidade total, %) 48,54    b 51,25 ab 55,99    a 8,98** 5,26 
Pmacro (Macroporosidade, %) 6,61    b 8,95    b 16,12    a 8,99** 37,46 
Pmicro (Microporosidade, %) 41,93    a 42,30    a 39,86    a 1,35    . 5,21 
Dens (Densidade do solo, g.cm-3) 1,30    a 1,22    a 1,08    a 10,58** 5,89 
CC/Pt (Capacidade de armazenamento de água no solo) 0,87    a 0,80    a 0,62    b 10,37** 9,98 
CAt/Pt (Capacidade de armazenamento de ar no solo) 0,13   b 0,18    b 0,30    a 13,84** 27,24 
CAD (Conteúdo de água disponível, mm) 7,47    a 7,56    a  8,45    a 1,28    . 12,23 
S (Índice S) 0,0219    b 0,0282    b 0,0401    a 9,25** 23,78 
Penetr (Penetrometria , MPa) 3,31    a 3,18    a 2,05    b 6,63** 17,27 
DMP (Diâmetro médio ponderado, mm) 6,31    a 4,51    a 2,82    a 3,05    . 38,69 
DMG (Diâmetro médio geométrico, mm) 1,61    a 1,29    a 1,15    a 4,21  * 45,96 
IEA (Índice de estabilidade de agregados, %) 92,57    a 82,98    a 84,83    a 2,92    . 8,87 
I (agregado > 8 mm, %) 37,29    a 24,90    a 7,99    a 2,85    . 56,79 
II (agregado 8-4 mm, %) 9,79    a 9,46    a 12,10    a 0,63    . 29,57 
III (agregado 4-2 mm, %) 13,13    a 14,12    a 18,82    a 1,55    . 29,25 
IV (agregado 2-1 mm, %) 11,0    a 12,94    a 15,97    a 2,28    . 25,3 
V (agregado 1-0,5 mm, %) 13,26    b  17,29    b 18,84    a 14,49** 7,76 
VI (agregado 0,5-0,25 mm, %) 5,07    c 8,35    b 12,53    a 14,29** 27,03 
VII (agregado 0,25-0,106 mm, %) 5,19    b 8,47    b 9,95    a 7,25** 29,35 
VIII (agregado 0,106-0,053 mm, %) 0,95    a 1,55    a 1,49    a 3,78** 35,64 
CA (Cálcio, cmolc dm-3) 7,64    a 6,52 ab 4,97    b 3,70  * 22,19 
MG (Magnésio, cmolc dm-3) 1,90    a  0,98    b 1,10    b 13,59** 24,54 
CAMG (Cálcio + Magnésio, cmolc dm-3) 9,54    a 7,50 ab 6,07    b 5,07  * 21,69 
HAL (Hidrogênio + Alumínio, cmolc dm-3) 4,40    b 4,65    b 5,77    a 6,70** 11,93 
K (Potássio, cmolc dm-3) 0,28    a 0,23    a 0,23    a 4,88  * 14,56 
P (Fósforo Meliche, mg dm-3 2,20    a 1,90    a 2,20    a 1,07    .  19,52 
MOS (Matéria orgânica do solo, %) 3,60    a 4,18    a 3,67    a 2,88    . 12,46 
ZN (Zinco, mg dm-3) 4,51    a 2,55    a 0,93    a 3,23    . 69,64 
CTC (Capacidade de troca de cátions, cmolc dm3) 14,23    a 12,38    a 12,06    a 2,01    . 15,71 
SB (Soma de bases, %) 68,64    a 62,42    a 51,08    b 14,49** 7,76 
PH (pH, H2O) 6,04    a 6,00    a 5,70    b 9,24** 2,04 
ESTC (Estoque de carbono no solo , Mg ha-1) 46,73    a 51,03    a 39,76    a 2,9    . 14,12 
A comparação de médias foi feito com o teste de Tukey. Os valores seguidos por letras diferentes dentro de cada coluna são diferentes 
pelo teste F na análise de variância (**: p≤0,01;  *: p≤0,05). CV (%): coeficiente de variância. 

 

Com relação aos atributos químicos do solo na profundidade D, a análise de 

componentes principais (Figura 3.33) permitiu a separação parcial entre as áreas estudadas. 
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Figura 3.33.  Análise de componentes principais das médias dos atributos químicos do 

solo na profundidade D, na época úmida, para as áreas de floresta (FA 1, 2 e 
3), pastagem (PA 1, 2 e 3) e lavoura (LA 1, 2 e 3). 

 
 O Fator 1, (Tabela 3.38), correspondente à 53,26% da variação total, foi 

responsável por separar, parcialmente, a área de lavoura da área de pastagem e da floresta, 

pelas variáveis  CA, MG, CAMG, ZN, CTC e SB. O Fator 2, correspondente à 20,23% da 

variação total,  não permitiu separação clara entre as áreas (HAL, MOS e PH).  

 
Tabela 3.38.  Análise de fator para os componentes principais na profundidade D, época 

úmida, nas diferentes áreas de estudo, floresta, pastagem e lavoura, 
considerando os atributos químicos do solo.  

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 
CA (Cálcio, cmolc dm-3) -0,9644 0,1054 0,1453 
MG (Magnésio, cmolc dm-3) -0,8361 -0,4825 -0,0180 
CAMG (Cálcio + Magnésio, cmolc dm-3) -0,9833 -0,0409 0,1109 
HAL (Hidrogênio + Alumínio, cmolc dm-3) 0,2924 -0,1149 0,9352 
K (Potássio, cmolc dm-3) -0,6022 -0,6604 -0,0876 
P (Fósforo Meliche, mg dm-3 -0,1286 -0,6884 0,1362 
MOS (Matéria orgânica do solo, %) -0,2899 0,8268 0,3746 
ZN (Zinco, mg dm-3) -0,9186 -0,1250 0,2108 
CTC (Capacidade de troca de cátions, cmolc dm3) -0,8918 -0,0919 0,4171 
SB (Soma de bases, %) -0,8899 0,1329 -0,3851 
PH (pH, H2O) -0,6063 0,3180 -0,6571 
ESTC (Estoque de carbono no solo , Mg ha-1) -0,6696 0,6581 0,2113 

 
As variáveis representaram o efeito da calagem e não o da adubação mineral. 

Na comparação das médias (Tabela 3.37) a CA, MG, CAMG, HAL, SB e PH também 

permitiram detectar a diferença entre os tratamentos, principalmente a diferença da lavoura 

e às vezes da pastagem da floresta, indicando que a correção química do solo  manifesta 

efeito até 30 cm de profundidade. 
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3.3.3 Comparação entre as duas épocas de amostragem 

O fato de que algumas das variáveis tiveram valores muito diferentes e se 

comportaram diferentemente na época úmida e seca indicou que uma avaliação mais 

profunda desse comportamento seja necessária. No diagrama apresentado na Figura 3.34 

são comparadas as variáveis com os valores obtidos no solo da floresta na época seca e 

úmida.  

 
Figura 3.34. Diagrama comparativo da qualidade do solo na profundidade de 0,0 m a 0,05 

m (A), para as condições de floresta na época seca (MAS) e floresta na época 
úmida (MAU).  

 
A época seca foi considerado como referência e os valores de todas as 

variáveis foram considerados 1. Em comparação, os valores dos variáveis na época úmida 

representados no gráfico, após normalização, foram obtidos dividindo eles com os valores 

da época seca. Onde essa razão ficou diferente de 1 significa que os valores das mesmas 

variáveis nas duas épocas foram diferentes. Assim, as variáveis densidade do solo (Dens), 

penetração (Penetr), a massa de solo nas classes de agregados II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 

respiração do solo (RESP), quociente metabólico (qCO2), se comportaram de maneira 

diferente nas duas épocas na floresta. Esse comportamento foi encontrado em todas as 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

Pma
Pmi DS

CAD
Penetr

DMP

DMG

IEA

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII
HAL

CAMG
MGCAKV

CTC
PMEL

PHH2O

MOS

EST 

RESP

qCO2

CBM

NBM

qMIC

CBM / NBM

AF

AH

HUM
AFAHHUM

AF/AH SH

MAS

MAU/MAS



 101

profundidades, porém, na Figura 3.34 somente os gráficos referentes à profundidade A (0,0 

m a 0,05 m) estão apresentados. 

 Para o comportamento diferenciado de algumas dessas variáveis existe 

explicação lógica. Na determinação da resistência a penetração no solo, essa, na época seca 

se expressou com valores maiores. A respiração do solo e o quociente metabólico também 

apresentaram valores maiores na época seca, em comparação à época úmida, por causa das 

condições de estresse que proporcionam maior respiração da biomassa microbiana do solo.  

A explicação do comportamento da densidade do solo e da massa de solo nas 

classes de agregados II, III, IV, V, VI, VII, VIII não parece estar fundamentada nas 

diferentes condições encontradas no campo nas duas épocas. Mas sim às condições de 

amostragem na época seca, que certamente ocasionaram efeito nos valores obtidos das 

determinações. Isso, entretanto, não pode ser uma explicação completa, pois várias 

variáveis, por exemplo Ptotal ou Pmacro e Pmicro, que demandam amostras indeformadas, 

se comportaram numa maneira comparável nas duas épocas nos mesmos tratamentos. O 

problema também pode ter sido no procedimento analítico no laboratório, com o 

surgimento de artefatos, que refletiram nos resultados das análises.  

No caso da massa do solo nas classes de agregados, exceto na classe I (maiores 

macroagregados), a explicação para os diferentes valores pode ser a diferença dos teores de 

umidade encontradas nos agregados durante o procedimento de coleta nas duas diferentes 

épocas de amostragem. Na época seca os agregados estão muito secos, o que não acontece 

na época úmida (mesmo considerando que as amostras após coleta são secas ao ar sob 

sombra). Dessa forma, a consideração da massa de solo em classes de agregados, exceto a 

classe I (> 8 mm) como indicadores de qualidade do solo devem ser tratados com cautela. 

Se utilizados, isso pode ser somente se as amostras forem coletadas sempre na mesma 

época. 

Assim, observa-se que os dados de coleta de solo apresentaram diferentes 

variabilidades quando coletados nas diferentes épocas. Nos diagramas das Figuras 3.35 e 

3.36 são representadas variáveis selecionadas (aquelas que se comportaram diferentemente 

na época seca e úmida na floresta e alguns que não se comportaram muito diferentemente, 

como comparação) na lavoura e na pastagem, respectivamente, comparando as variáveis 

entre as suas épocas dentro do mesmo tipo de uso e manejo do solo.  
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Figura 3.35. Diagrama comparativo da qualidade do solo na profundidade de 0,0 m a 0,05 

m (A), para as condições de lavoura na época seca (LAS) e lavoura na época 
úmida (LAU) e floresta (MA). 

  
Figura 3.36. Diagrama comparativo da qualidade do solo na profundidade de 0,0 m a 0,05 

m (A), para pastagem na época seca (PAS), pastagem na época úmida (PAU) 
e floresta (MA). 
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solo nas classes de agregados III, IV, V, VI, VII, VIII, respiração do solo (RESP) e 

quociente metabólico (qCO2), nessas áreas se comportaram de maneira similar. A 

diferença entre o comportamento das mesmas variáveis nas duas épocas foi mais 

enfatizado pelos gráficos na área da lavoura que foi recentemente modificada pelo 

processo de implantação do sistema integração lavoura-pecuária em pasto degradado. 

3.4     DISCUSSÃO 

3.4.1 Seleção dos indicadores de qualidade do solo 

Observando os resultados anteriormente descritos foi possível identificar que 

dentre as variáveis físicas do solo, independente da época e da profundidade, as que se 

destacaram como melhor indicadores de mudanças imediatas após o uso e manejo do solo 

foram: a porosidade total, a macroporosidade, a densidade do solo, a capacidade de 

armazenamento de água no solo, o diâmetro médio ponderado, o diâmetro médio 

geométrico e a massa de agregados de solo na classe de agregados > 8 mm. Isso 

corroborou com as observações de Giuffré et al. (2006), sobre a estabilidade estrutural do 

solo que, segundo eles, pode ser um sensível indicador através dos atributos que a 

descrevem (infiltração e a capacidade de retenção de água, porosidade, densidade e 

resistência à penetração de raízes).  

Segundo Shukla (2004), na avaliação da recuperação de solos após mineração, 

a análise discriminante e a análise de componentes principais identificaram o fator 

densidade do solo como o mais discriminante para os tratamentos. Por outro lado, a 

estabilidade de agregados em água foi identificada como o indicador mais dinâmico de 

qualidade do solo. Outros fatores que foram monitorados seguiram a seguinte ordem de 

relevância: densidade do solo, capacidade de campo, teor de argila.  

Pequenos distúrbios físicos no solo podem ter efeitos drásticos e refletem 

normalmente em menor agregação do solo e baixo desenvolvimento das plantas. Assim, 

esses autores consideraram o monitoramento das mudanças na estabilidade de agregados 

em água ao longo do tempo um indicador útil para a avaliação da qualidade de solos. De 

acordo com Albuquerque et al. (1995), a degradação da estrutura do solo tem como 

consequência a redução da porosidade total, e é mais evidenciada pela redução da 

macroporosidade. 
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As variáveis químicas do solo, mostraram resultados com relação à diferenças 

de comportamento na época seca e na época úmida, a qual reflete um efeito maior da 

adubação do solo. Entretanto,  as variáveis químicas do solo que apresentaram, de forma 

independente à época e à profundidade de amostragem, efeito imediato no uso e manejo do 

solo, foram o teor de Ca, Mg (ou CAMG) e pH. Essas variáveis apresentaram efeito 

imediato no solo pois foram dependentes, principalmente, da aplicação de calcário. De 

acordo com Leal et al. (2008), a aplicação de calcário, independentemente do modo de 

aplicação, promove aumento nos teores de Ca2+ e Mg2+ superiores aos encontrados nas 

parcelas que não receberam corretivo. 

Com relação às variáveis biológicas do solo, estas também apresentaram 

diferenças com relação à época de amostragem. O fator primordial para os resultados foi o 

baixo teor de umidade no solo, na época seca, o que é fundamental para o desenvolvimento 

da atividade microbiana do solo. As variáveis biológicas que se apresentaram como 

melhores indicadoras imediatas na mudança de uso e manejo do solo foram a respiração 

basal, o quociente metabólico, o quociente microbiano e a razão entre carbono da biomassa 

pelo nitrogênio da biomassa microbiana. Estudos sobre manejos do solo devem buscar 

sistemas que promovam menores qCO2 pois, nesses sistemas, a biomassa microbiana está 

em equilíbrio, com menores perdas de CO2 pela respiração, e, com isso, maior é a 

incorporação de C à biomassa microbiana (Gama-Rodrigues, 1999). 

Observou-se que as variáveis biológicas que descreveram a quantidade e 

qualidade da matéria orgânica do solo foram: matéria orgânica, estoque de carbono, ácidos 

fúlvicos, ácidos húmicos, substâncias húmicas e relação de ácidos fúlvicos mais ácidos 

húmicos com a humina no solo. Essas variáveis apresentam-se com maior efeito no solo 

quando comparadas ao efeito mais longo de uso e manejo do solo, com relação a pastagem 

com a floresta, principalmente, por ter sido modificado seu estado de origem a muito 

tempo. No entanto, alguns desses indicadores também apresentaram mudança rápida com o 

efeito do ambiente, como é observado com os ácidos fúlvicos no solo. 

O efeito dos métodos de preparo do solo sobre a taxa de perda de carbono 

orgânico total, o que afeta tanto perdas por oxidação como por erosão, está relacionado 

com a intensidade de revolvimento do solo e ocorre devido à influência deste nos regimes 

de aeração, umidade e temperatura, ruptura de agregados, exposição da superfície, 

fracionamento e incorporação dos resíduos culturais  (Bayer & Mielniczuk, 1997), o que 

promove efeito sobre a atividade microbiana do solo. 
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Modificações em práticas de manejo e das culturas induzem alterações nas 

propriedades do solo, principalmente na sua estrutura, podendo a natureza dessas 

alterações ser temporária ou permanente (Campos et al., 1995). A formação e a 

estabilização dos agregados do solo ocorrem mediante a atuação de processos físicos, 

químicos e biológicos. Esses, por sua vez, atuam por mecanismos próprios, nos quais são 

envolvidas substâncias que agem na agregação e na estabilização (Silva & Mielniczuk, 

1997).  

Wander & Bollero (1999), analisando, similarmente a este estudo, os três tipos 

de variáveis, físicas, químicas e biológicas, concluíram que a avaliação multivariada da 

qualidade do solo indicou que o uso da prática de sistema plantio direto melhorou as 

condições biológicas e físicas do solo na superfície de 15 cm, os aspectos biológicos e 

físicos do solo foram as propriedades mais alteradas pelas práticas de cultivo e assim foram 

os melhores indicadores.  

Com relação aos resultados observados, verificou-se que alguns atributos do 

solo apresentaram diferentes resultados e se comportaram diferentemente nas diferentes 

épocas de amostragem. Os atributos físicos do solo quando considerados separadamente 

foram melhor indicativos do agrupamento das áreas de estudo nos gráficos de análise de 

componentes principais, na época seca. Estes foram seguidos pelos atributos biológicos do 

solo, que também apresentaram bom agrupamento das áreas de estudo, nas profundidades 

A e B. Os atributos químicos do solo não apresentaram bom agrupamento das áreas de 

estudo na época seca.  

Quando se considera a época úmida, observou-se que os atributos do solo 

apresentaram diferença nos agrupamentos das áreas de estudo, em relação à época seca, 

quando observado nas análises de componentes principais. Os atributos físicos do solo não 

mostraram agrupamento das áreas de estudo somente abaixo da profundidade 0,05 m a 

0,10 m, enquanto os atributos químicos, apresentaram-se como melhores  para as áreas de 

estudo em todas as profundidades. 

 
3.5  CONCLUSÕES 

1. Na época seca as variáveis físicas e biológicas do solo se destacaram em 

comparação com as variáveis químicas.   
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2. Na época úmida as variáveis físicas se mostraram ser úteis nas 

profundidades mais superficiais, e, nessa época as variáveis químicas se destacaram em 

todas as profundidades estudadas. 

3. O comportamento dos indicadores variou de acordo com a estação (época de 

coleta de amostras) conforme a natureza das variáveis. 

4. Para definir, com maior claridade, quais são os melhores e verdadeiros 

indicadores de qualidade do solo é recomendável utilizar mais de um método estatístico, de 

maneira complementar. 

5. As variáveis físicas que se destacaram independentemente de época e 

profundidade, podendo ser consideradas como indicadores imediatos de uso e manejo do 

solo foram: porosidade total, macroporosidade, densidade do solo, capacidade de 

armazenamento de água no solo, diâmetro médio ponderado, diâmetro médio geométrico e  

massa de solo na classe de agregados >8 mm.  

6. As variáveis químicas que se destacaram independentemente de época e 

profundidade foram, principalmente, aquelas que são diretamente medidas como o teor de 

Ca, Mg, pH etc.  

7. Entre as variáveis biológicas a utilidade daquelas que descrevem a 

quantidade e, principalmente, atividade da biomassa microbiana depende da época de 

amostragem, sendo melhores indicadores quando existe condição de estresse (seca). Essas 

também são os indicadores imediatos (respiração basal, quociente metabólico, quociente 

microbiano, razão CBM/NBM). Aquelas que descrevem a quantidade e qualidade da 

matéria orgânica do solo (MOS, ESTC, AF, SH, (AF+AH)/HUM) são indicadores mais 

característicos para efeitos de longo prazo, embora em alguns casos possam servir como 

indicadores imediatos também, como no caso da MOS. 
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4  AVALIAÇÃO DA INTRODUÇÃO DO SISTEMA INTEGRAÇÃO LAVOURA-
PECUÁRIA EM PASTAGEM DEGRADADA ATRAVÉS DE INDICADORES 
DE QUALIDADE DO SOLO 

 
RESUMO 

  
O objetivo desse trabalho foi avaliar um sistema integração lavoura-pecuária 

em pastagem degradada no Cerrado, no seu primeiro ano de implantação. O estudo foi 
realizado, em condições de campo, em Latossolo, na Embrapa Arroz e Feijão, e teve, como 
tratamentos, áreas sob três tipos de uso ou manejo do solo: floresta nativa (floresta, 1 área), 
pastagem degradada (com seis anos, pastagem, 2 áreas) e integração lavoura-pecuária 
(recém implantado em pastagem degradada, lavoura, 3 áreas). Os dados foram amostrados 
nas profundidades 0,0m-0,05m; 0,05m-0,10m; 0,10m-0,20m e 0,20m-0,30 m em duas 
épocas (seca e úmida). Foram analisadas 44 variáveis sendo as variáveis para os atributos 
físicos do solo: porosidade total, macroporosidade, microporosidade, densidade do solo, 
conteúdo de água disponível , resistência a penetração no solo, diâmetro médio ponderado, 
diâmetro médio geométrico, índice de estabilidade de agregados, massa de solo de 
agregados tamanho >8 mm, 8mm-4mm, 4mm-2mm, 2mm-1mm, 1mm-0,5mm, 0,5mm-
0,25mm, 0,25mm-0,106mm e 0,106mm-0,053mm. Para os atributos químicos do solo 
foram consideradas as variáveis: cálcio, magnésio, cálcio+magnésio, hidrogênio + 
alumínio, potássio, fósforo, capacidade de troca de cátions e soma de bases. Para os 
atributos biológicos do solo foram consideradas as variáveis: matéria orgânica do solo, 
estoque de carbono no solo, respiração do solo, carbono da biomassa microbiana do solo, 
quociente metabólico, quociente microbiano, nitrogênio da biomassa microbiana do solo, 
relação carbono da biomassa com o nitrogênio da biomassa microbiana, ácidos fúlvicos, 
ácidos húmicos, humina, total das frações de substâncias húmicas, relação ácidos fúlvicos 
com ácidos húmicos e relação ácidos fúlvicos mais ácidos húmicos com a humina. Para a 
comparação entre as áreas de estudo foram organizados modelos gráficos, do tipo radial, 
em que cada atributo foi locado em um dos raios, e as análises foram complementadas com 
análise de variância e comparação das médias, segundo delineamento experimental 
inteiramente casualizado. Para a comparação das áreas sob lavoura, pastagem e floresta, 
em cada época de coleta, e em cada profundidade, foram utilizadas as variáveis 
considerados indicadores sensíveis à mudança de uso ou manejo do solo. Foram também 
determinados índices de qualidade do solo (IQS), para os atributos físicos, químicos e 
biológicos. Os resultados mostraram que as seguintes variáveis foram modificadas: 
macroporosidade, microporosidade, densidade, resistência a penetração, diâmetro médio 
ponderado, diâmetro médio geométrico, massa de solo de agregados tamanho (>8 mm, 
8mm-4mm, 4mm-2mm, 2mm-1mm, 1mm-0,5mm, 0,5mm-0,25mm, 0,25mm-0,106mm, 
0,106mm-0,053mm), acidez potencial, fósforo, respiração basal do solo, quociente 
metabólico do solo, relação ácidos fúlvicos e ácidos húmicos e relação ácidos fúlvicos e 
ácidos húmicos em relação à humina. Na mudança do manejo do solo de pastagem 
degradada para sistema integração lavoura-pecuária observa-se efeitos positivos e 
negativos, ocorrendo menor compactação no solo, no entanto maior desestruturação, com 
efeito na atividade microbiana. Os indicadores físicos e biológicos  foram os mais afetados. 
Os índices químicos do solo foram melhorados na época úmida. Os efeitos foram mais 
observados na superfície do solo, entretanto alguns, como na qualidade química do solo, 
foram detectados em praticamente todas as profundidades de amostragem. 

 
Palavras chaves: uso e manejo do solo, área de referência, representação gráfica, índices 
de qualidade do solo. 



 112

ABSTRACT 
 
 

EVALUATION OF THE INTRODUCTION FASE OF AN INTEGRATED CROP-
LIVESTOCK SYSTEM IN DEGRADED PASTURE USING SOIL QUALITY 
INDICATORS 

 
The aim of this study was to evaluate an integrated crop-livestock management 

system (ILP) in degraded pasture in the Brazilian savanna (Cerrado), in its first year of 
implementation. The study was carried out at the experimental farm of Embrapa Rice and 
Beans.  The soil of the studied areas was a Ferralsol (Oxisol). The treatments were native 
forest as reference, 6-year old degraded pasture and ILP. Data were collected for four 
depths, 0.0m-0.05m, 0.05m-0.10m, 0.10m-0.20m e 0.20m-0.30m, in two seasons, dry and 
wet, within the same year. Fourty-four (44) variables of soil physical, chemical and 
biological attributes were analysed. Physical attributes involved total porosity, 
macroporosity, microporosity, bulk density, available water content, soil penetration 
resistance, mean weight diameter, mean geometric diameter, aggregate stability index, soil 
mass in aggregate size classes > 8mm, 8mm-4mm, 4mm-2mm, 2mm-1mm, 1mm-0.5mm, 
0.5mm-0.25mm, 0.25mm-0.106mm, 0.106mm-0.053mm. Chemical attributes were 
available calcium, magnesium, calcium plus magnesium, potassium and phosphorus 
concentrations, potential acidity (H+Al), calculated cation exchange capacity and sum of 
bases.  Biological attributes were soil organic matter, carbon stock, soil respiration, 
biomass carbon and nitrogen, metabolic quotient, microbial quotient, ratio of biomass 
carbon and nitrogen, fulvic acid, humic acid and humin concentrations, total humic 
substances, ratio of fulvic and humic acids and the ratio of fulvic + humic acids and humin. 
To compare the study areas, radial graphical models were organized placing each variable 
on a radius. This analysis was complemented by variance analysis and comparision of the 
means, based on completely randomized experimental design. The attributes considered to 
be the most sensitive in the graphical model, also in agreement with the first study, were 
used to compare the treatments.  Soil quality indices (IQS) were also determined for the 
physical, chemical and biological attributes, and together for all of them (IQS total). The 
results showed that the land use change from forest to pasture, where prolonged effects of 
the change in soil use were observed, was detected by the following variables: 
macroporosity, microporosity, bulk density, resistance to penetration, meanweight 
diameter, mean geometric diameter, soil mass in aggregate size classes (>8 mm, 8mm-4 
mm, 4mm-2mm, 2mm-1mm, 1mm-0.5mm, 0.5mm-0.25mm, 0.25mm-0.106mm, 
0.106mm-0.053mm), potential acidity, available phosphorus, basal respiration, metabolic 
quotient, ratio between fulvic and humic acids and the ratio between humic + fulvic acids 
and humin. In the change of soil management from pasture to ILP both positive and 
negative effects were observed. In general, the physical and chemical attributes were 
changed the most. Soil compaction was reduced minimized, however, there was a negative 
structural change and soil biological activity was also affected in a negative manner. The 
chemical indices changed for better in the wet season. All effects were most emphasized in 
the surface layer, however, some changes, like in soil chemical quality, were detected in, 
practically, all studied depths.  
 
Keywords: soil use and management, reference area, graphical representation, soil quality 
indices. 
 

4.1 INTRODUÇÃO 

Por razões econômicas ou ambientais, a exploração isolada da lavoura ou da 

pecuária tem apresentado sinais de insustentabilidade, principalmente em regiões com 
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chuvas de elevada erosividade e cobertas por solos pobres (Goedert & Oliveira, 2007), 

como na região do Cerrado. A integração lavoura-pecuária é uma boa opção de manejo do 

solo que busca pastagens com suporte adequado para animais e a manutenção da atividade 

agrícola no solo, com maior sustentabilidade, permitindo manter a qualidade do solo. 

A integração lavoura-pecuária pode ser feita pelo consórcio, sucessão ou ainda 

rotação de culturas anuais com forrageiras, com vários objetivos. Na atividade pecuária 

eles vão desde a recuperação de pastagens degradadas, a manutenção de altas 

produtividades das pastagens e, principalmente, a produção forrageira na entressafra. Na 

exploração lavoureira objetiva-se melhoria na conservação de água, redução na flutuação 

de temperatura no solo e a possibilidade de agregar valores ao sistema (Kluthcouski & 

Yokoyama, 2003). 

A qualidade do solo pode ser definida como sua capacidade de funcionar 

dentro dos limites do ecossistema, para sustentar a produção biológica, manter a qualidade 

ambiental e promover a saúde vegetal e animal (Doran et al., 1996). A qualidade do solo 

pode ser expressa em termos da capacidade de sustentação que um solo tem para manter, 

armazenar e reciclar água, minerais e energia para a produção de culturas em níveis ótimos 

enquanto preserva o ambiente saudável. Atributos chaves de qualidade do solo incluem 

propriedades físicas, químicas e biológicas (Arshad & Coen, 1992). 

Quantificar a qualidade do solo não é tarefa fácil; a dificuldade advém do fato 

de que a qualidade do solo depende de suas propriedades intrínsecas, de suas interações 

com o ecossistema e, ainda, de prioridades de uso, influenciadas inclusive, por aspectos 

socioeconômicos e políticos (Costa et al., 2006). É importante observar também que a 

atuação das diferentes épocas do ano (seca e chuvosa), no Cerrado, pode ser um fator 

importante na definição da qualidade do solo sobre os atributos físicos, químicos e 

biológicos do solo, em diferentes sistemas de manejo. No entanto, quase não se conhece a 

respeito da avaliação desses atributos do solo quando correlacionados conjuntamente, 

assim como a visualização e ordem de influência das variáveis que são influenciadas pelos 

diferentes manejos do solo (Alvarenga & Davide, 1999). 

A ciência, os agricultores e as instituições governamentais e não-

governamentais em âmbito mundial buscam identificar algum atributo do solo que possa 

representar o estado em que ele se encontra e, assim, indicar a sua qualidade. O objetivo 

dessa busca é obter uma ferramenta para avaliar, principalmente, a qualidade das práticas 

de manejo empregadas na produção agrícola, visando a sustentabilidade da agricultura e a 

preservação do ambiente. Quando o foco da análise de qualidade do solo transcende o solo 
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e passa a ser o sistema de manejo, a avaliação da qualidade do solo por atributos torna-se 

precária (Vezanni et al., 2008). 

Com base na definição das funções e dos atributos da qualidade do solo, tem-se 

sugerido alternativas para a avaliação global de um conjunto de indicadores de qualidade, 

as quais se incluem dentro de duas estratégias distintas: a utilização de indicadores de 

qualidade para construção de modelos para determinação de índices de qualidade do solo 

(IQS), ou por meio de métodos baseados em representações gráficas de desempenho de 

indicadores ou de funções do solo (Tótola & Chaer, 2002; Araújo et al., 2007; Goedert & 

Oliveira, 2007), em comparação a uma área de referência, que é geralmente considerada a 

floresta nativa. De acordo com Costa et al. (2006), a visualização da qualidade do solo 

mediante modelos gráficos, considerando-se um conjunto de indicadores, constitui-se num 

instrumento útil para orientar o manejo racional de uma área sob cultivo. 

Os índices podem ser úteis para monitoramento do estado geral do solo e para 

identificação de práticas de manejo mais adequadas, constituindo uma ferramenta para 

buscar soluções técnicas que atuem diretamente nos atributos do solo que estão pesando 

negativamente no índice de qualidade. É ainda útil na tarefa de avaliação de impactos 

ambientais quando biomas são incorporados ao processo produtivo, seja de forma 

extensiva ou intensiva. Uma vez bem definidos, esses índices podem ser ainda utilizados 

para o monitoramento da qualidade do solo em programas de recuperação de áreas 

degradadas (Tótola & Chaer, 2002; Araújo et al., 2007; Goedert & Oliveira, 2007; Melloni 

et al., 2008 b). 

Dessa forma, com o desafio de se obter os melhores atributos indicadores de 

qualidade do solo em um sistema de manejo que promova a conservação do solo, o 

objetivo desse trabalho foi avaliar a implantação do sistema integração lavoura-pecuária 

em pastagem degradada em duas épocas de amostragem, período seco e período chuvoso, 

no Cerrado, utilizando-se a representação gráfica dos indicadores de qualidade do solo, e 

pela expressão de índices de qualidade física, química e biológica do solo. 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
4.2.1 Condições experimentais, descrição da área de estudo, amostragem, atributos do 

solo analisados como indicadores de qualidade do solo  

As condições experimentais,  a descrição da área de estudo, a amostragem do 

solo e os atributos do solo analisados como indicadores de qualidade do solo são idênticas 
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ao do Capítulo I, sendo no capítulo II as análises estatísticas realizadas com metodologia 

diferente, como observado abaixo. 

4.2.2 Análises estatísticas 

Na comparação entre as áreas de estudo, de forma integrada, foram 

organizados modelos gráficos, do tipo radial, em que cada atributo foi locado em um dos 

raios. Para isso, os dados foram transformados, considerando-se 1,0 o valor para a floresta, 

que é a área de referência. Foi, primeiramente, calculado o quociente entre o valor obtido 

do atributo (variável) do solo considerado e o valor referencial, de acordo com Nunes 

(2003), no entanto, modificando-se para o uso de todas as variáveis de análise de solo. 

Assim, as diferentes variáveis analisadas se expressaram em relação aos valores da área de 

referência. 

Posteriormente os dados foram classificados em dois tipos de variáveis que 

sofreram efeito nesses manejos do solo: variáveis 1 que quanto maior foi seu valor, melhor 

foi seu efeito no solo, com melhor resultado na qualidade do solo (efeito positivo); e  

variáveis 2 que quanto maior foi seu valor, pior foi seu efeito no solo, com resultado ruim 

na qualidade do solo (efeito negativo). Para estas últimas, variáveis 2, foram selecionadas 

as seguintes análises de solo: microporosidade, densidade do solo, resistência a penetração, 

massa de agregados nos tamanhos III, IV, V, VI, VII e VIII, acidez potencial (H+Al), 

quociente metabólico, relação ácidos fúlvicos mais ácidos húmicos com a humina, e 

relação ácidos fúlvicos com ácidos húmicos, sendo as demais análises classificadas como 

variáveis 1. Devido a esse efeito diferenciado entre variáveis, as cujo valor maior, pior era 

seu efeito no solo e na qualidade do solo (variáveis 2), foram transformadas, invertendo-se 

o seu valor para que esse valor fosse menor, pela fórmula: V=1- (ae/ar), sendo V o valor 

modificado, ae o valor na área de estudo e ar o valor na área de referência. Assim, quando 

os valores eram maiores, e possuíam efeito ruim no solo, estes foram transformados em 

menores valores, sendo os menores valores (desses ruins) transformados em valores 

maiores ou mais próximos à área de referência. 

Na construção dos gráficos radiais, foram consideradas as diferentes 

profundidades de coleta (0,0 m a 0,05 m; 0,05 m a 0,10 m; 0,10 m a 0,20 m e 0,20 m a 0,30 

m), as duas épocas de amostragem (época seca e época úmida) e as médias das áreas em 

estudo sendo: média das áreas de integração lavoura-pecuária (L1, L2 e L3), médias das 

áreas de pastagem (P1 e P2) e a floresta usada como referência. As áreas sob lavoura e 



 116

pastagem foram subdivididas para os fins deste estudo porque na área estudada (área real 

de produção) essas sub-áreas (L1, L2, L3, P1, P2) foram tratadas como unidades separadas, 

embora sob manejo idêntico dentro das lavouras e das pastagens. Utilizou-se essa 

subdivisão para poder observar o efeito da introdução da integração lavoura-pecuária com 

maiores detalhes, considerando a variabilidade maior dentro das áreas da produção 

(pastagem e lavoura). 

Para a comparação das áreas sob lavoura, pastagem e floresta, em cada época 

de coleta, foram utilizadas as variáveis que causaram mudança de uso do solo (recuperação 

da área degradada de pastagem com integração lavoura-pecuária) considerando as 

variáveis selecionadas na representação gráfica, como as mais sensíveis à mudança de uso 

e manejo do solo e indicadores da qualidade do solo. Para isso foi analisada a variância dos 

dados, e a comparação das médias, segundo delineamento experimental inteiramente 

casualizado, usando o teste de Tukey a 5%, dentro de cada profundidade (A, B, C e D), nas 

diferentes épocas de amostragens, para as diferentes áreas de estudo, utilizando-se o 

programa estatístico SAS (SAS, 2002).  

Para a determinação do índice de qualidade do solo (IQS) fez-se o seguinte 

procedimento: calculou-se o quociente entre o valor obtido do atributo (variável) do solo e 

o valor referencial (floresta), considerando-se 1 para a área de referência, de acordo com 

Nunes (2003), com modificações. Posteriormente classificaram-se as variáveis em dois 

tipos de dados, que sofreram efeitos nesses manejos do solo, conforme já descrito acima; e 

determinou-se os IQS, pela média correspondente à seleção dos atributos físicos para os 

IQS físicos, os atributos químicos para os IQS químicos, os atributos biológicos para os 

IQS biológicos. Para os IQS médio fez-se a média de todos os atributos do solo. 

 Os resultados foram representados graficamente, com três eixos, um para cada 

IQS, conforme foi representado também por Araújo et al. (2007), de maneira que fosse 

possível comparar o uso e manejo do solo nas diferentes áreas de estudo e em relação à 

área de referência. O IQS que se apresentou com valor mais próximo de 1,0, mostrou-se 

com melhor índice de qualidade, pois está mais próximo do solo tomado como referência 

(floresta).  

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.3.1 Época seca 
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4.3.1.1 Profundidade A (0,0 m a 0,05 m) 

Considerando a época seca, na profundidade A observou-se que (Figura 4.1) as 

variáveis que sofreram mudança após alteração no uso do solo em relação à área de 

referência (floresta) e em relação à introdução de integração lavoura-pecuária (lavoura) em 

pastagem degradada foram: macroporosidade do solo (Pma), microporosidade (Pmi), 

densidade do solo (DS), resistência a penetração (Penetr), diâmetro médio ponderado 

(DMP), diâmetro médio geométrico (DMG), massa de solo em agregados nas suas 

diferentes frações (I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII), acidez potencial (HAL), fósforo (P), 

respiração basal do solo (RESP), quociente metabólico do solo (qCO2), relação ácidos 

fúlvicos e ácidos húmicos (AF:AH) e relação ácidos fúlvicos e ácidos húmicos em relação 

à humina ([AF+AH]:HUM). 

 
Figura 4.1. Diagrama comparativo da qualidade do solo de áreas sob diferentes sistemas 

de manejo e uso, na profundidade de 0,00 m a 0,05 m (A), na época seca: 
sistema integração lavoura-pecuária (LAS), pastagem degradada (PAS) e 
sistema referência (FAS), correspondente à floresta nativa.  

 
Na profundidade A, o manejo e o uso do solo proporcionaram mudança 

negativa de alguns atributos com relação à área de referência, que é a floresta. Mas a 

mudança de manejo do solo, de pastagem degradada para lavoura foi a mais brusca em 
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relação a qCO2 e RESP, ocasionado pelo aumento do estresse no ambiente, e também em 

relação a massa de agregados menores que II. A alteração mais positiva com relação à 

mudança de uso do solo, ocorreu nos atributos Penetr e Pma, que diminuíram os valores, 

nas áreas de lavoura em relação às áreas de pastagem. Assim, a avaliação da mudança do 

uso do solo de pastagem degradada para lavoura após implantação, promove tanto 

benefícios, quanto malefícios para o solo na profundidade avaliada.  

Através das variáveis selecionadas que promoveram maior mudança no uso do 

solo, observa-se na análise de Tukey a 5% de probabilidade (Tabela 4.1) que, algumas 

variáveis não mostraram diferenças significativas pelo teste, apesar de mostrarem 

diferenças quando comparadas entre si na representação gráfica (Figura 4.1). 

 
Tabela 4.1. Varáveis de qualidade do solo, selecionadas para análise de comparação das 

médias, nas diferentes áreas de estudo, correspondentes à primeira coleta 
(época seca) na profundidade de 0,00 m a 0,05 m (A)  

Variáveis Áreas de estudo CV% 

  FAS   LAS1   LAS2   LAS3   PAS1   PAS2     

Porosidade total (%) 49,45 a 54,39 a 55,29 a 53,96 a 50,14 a 49,55 a 13,41 

Macroporosidade (%) 16,67 a 15,23 a 17,84 a 15,89 a 7,43 a 9,89 a 27,71 

Microporosidade (%) 32,99 a 39,16 a 37,46 a 38,07 a 42,71 a 39,66 a 11,85 

Densidade do solo (g.cm-3) 1,10 b 1,14 b 1,12 b 1,15 ab 1,28 a 1,26 a 3,81 

Penetrometria (MPa) 2,77 b 1,56 b 1,32 b 2,84 b 4,35 a 5,69 a 36,24 

DMP (mm)2 9,57 a 5,25 b 4,04 b 4,49 b 9,01 a 6,53 ab 15,07 

DMG (mm)3 2,11 a 1,46 b 1,28 b 1,33 b 2,03 a 1,56 b 9,83 

I (agregado > 8 mm. %)4 64,79 a 28,77 b 19,14 b 22,19 b 59,17 a 42,73 ab 21,98 

II (agregado 8-4 mm. %)4 6,89 a 10,93 a 10,92 a 12,04 a 8,93 a 11,66 a 24,31 

III (agregado 4-2 mm. %)4 8,91 a 12,82 a 14,03 a 14,54 a 10,54 a 13,03 a 24,10 

IV (agregado 2-1 mm. %)4 6,15 c 12,06 ab 14,48 a 11,94 ab 6,84 bc 9,44 abc 21,28 

V (agregado 1-0,5 mm. %)4 5,10 c 14,81 a 14,48 a 13,01 ab 7,31 bc 9,59 b 15,78 

VI (agregado 0,5-0,25 mm. %)4 2,33 c 6,74 b 10,74 a 10,13 a 2,25 c 4,88 bc 16,68 

VII (agregado 0,25-0,106 mm. %)4 1,71 c 6,46 b 9,72 a 9,11 a 1,60 c 4,91 b 16,02 

VIII (agregado 0,106-0,053 mm%)4 0,42 b 0,96 b 1,97 a 2,03 a 0,24 b 0,86 b 32,29 

H+Al (cmolc dm
-3) 4,10 a 3,27 a 2,90 a 3,43 a 3,77 a 4,00 A 19,50 

P (Meliche, mg dm-3) 2,70 b 5,30 a 3,47 ab 4,57 ab 4,20 ab 3,43 Ab 19,36 

Resp. Basal (mg C-CO2 kg
-1h-1) 0,83 c 2,29 a 2,12 ab 1,45 abc 1,26 bc 1,50 abc 21,30 

qCO2 (C-CO2 g
-1 Cmicrobiano h

-1) 1,30 b 5,34 a 5,23 a 2,95 ab 1,96 b 2,27 B 30,34 

Relação AF:AH5 0,81 a 0,90 a 0,76 a 0,87 a 0,91 a 0,90 A 16,64 

Relação (AF+AH):HUM5 4,43 a 3,61 a 4,47 a 4,26 a 3,75 a 3,40 A 14,50 
1- FAS (área de floresta); LAS1, LAS2 e LAS3 (áreas onde se implantou a integração lavoura-pecuária); PAS1 e PAS2 
(áreas de pastagem degradada); 2- DMP (Diâmetro médio ponderado); 3-  DMG (Diâmetro médio geométrico); 4- massa de 
solo de agregados por tamanho, em %; 5- AF (fração ácidos fúlvicos, mg CAF g

-1
solo), AH (fração ácidos húmicos, mg CAH 

g-1solo), HUM (humina, mg CHUM g
-1
solo). Médias seguidas pela mesma letra, na linha, não diferem significativamente 

entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.   

 
A porosidade total, a macroporosidade e a microporosidade que são atributos 

do solo modificados quando há mudança do uso e manejo do solo, não apresentaram 
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mudanças significativas quando comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

(Tabela 4.1). No entanto a densidade do solo e a resistência a penetração apresentaram 

diferenças significativas entre as áreas. Isso pode ser observado pelo maior valor tanto de 

densidade do solo como de resistência a penetração do solo nas áreas de pastagem (1,28 

g.cm-3 e 1,26 g.cm-3; 4,35 MPa e 5,69 MPa) em relação às áreas de lavoura (integração 

lavoura-pecuária) (1,14 g.cm-3; 1,12 g.cm-3 e 1,15 g.cm-3 para densidade 1,56 MPa; 1,32 

MPa e 2,84 MPa para penetrometria) e à área de referência, a floresta (1,10 g.cm-3 e 2,77 

MPa). A pastagem degradada após anos de uso apresentou maior compactação 

principalmente pelo manejo não adequado da área, perda de nutrientes, tráfego de animais 

e consequente perda de vigor da pastagem. Ao mudar o uso do solo, com a implantação da 

integração lavoura-pecuária, houve a necessidade de revolvimento do solo, para a correção 

dos atributos químicos do solo. Com isso, ocorre descompactação da camada arável. Assim 

os valores de compactação do solo, na profundidade 0,0 m a 0,05 m do solo diminuem, 

aproximando-se dos da área da floresta. 

Os resultados encontrados estão de acordo com os de Jakelaitis et al. (2008), 

em que os valores de densidade do solo observados aumentaram significativamente quando 

a vegetação natural foi substituída por lavouras e pastagens. Os extremos foram 

observados em solo de floresta, menos denso, e no solo manejado por vários anos 

consecutivos com pastagem, o qual apresentou valor de densidade do solo superior às 

demais áreas. As outras áreas, em que se intercalaram culturas com pastagens, ou somente 

culturas, apresentaram valores intermediários, mas estatisticamente diferentes. Quanto à 

resistência mecânica do solo à penetração, observou-se menor resistência nas áreas com 

menor densidade, como verificado no ambiente de floresta. 

Com relação ao DMP e ao DMG, observa-se que os valores foram maiores na 

área de floresta (9,57 mm e 0,74 mm) seguidas pelas áreas de pantagem (9,01 mm e 6,53 

mm para DMP; 0,71 mm e 0,49 mm para DMG) e posteriormente pelas áreas de lavoura 

(5,25 mm; 4,04 mm e 4,49 mm para DMP; 0,38 mm, 0,24 mm e 0,29 mm para DMG). As 

áreas de pastagem degradada, apesar de possuírem o ambiente compactado pelo manejo e 

uso inadequados, apresentaram quantidades de agregados do solo comparáveis aos da 

floresta. De acordo com Silva & Mielniczuk (1997), as raízes das gramíneas perenes 

promovem efeitos benéficos na formação e estabilização dos agregados do solo, devido 

principalmente, à alta densidade de raízes, que promovem a aproximação de partículas pela 

constante absorção de água do perfil do solo, e às periódicas renovações do sistema 
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radicular e às uniformes distribuições dos exsudatos no solo, que estimulam a atividade 

microbiana, cujos subprodutos atuam na formação e estabilização dos agregados.  

Assim, com relação à massa de solo em agregados pode-se observar-se o 

seguinte: os agregados maiores que 8 mm (I), na floresta e nas pastagens apresentaram 

valores maiores (64,79%). Consequentemente, quando se considera os agregados menores 

no solo, como macroagregados menores (IV, V e VI), assim como os microagregados (VII 

e VIII), observa-se a tendência desses aumentarem nas áreas de integração lavoura-

pecuária e diminuem  nas áreas de pastagem e na área de floresta. Dessa forma, a mudança 

no uso e manejo do solo provoca quebra dos agregados, diminuindo a proporção de 

agregados maiores e aumentando a quantidade de agregados menores. Conforme 

Carpenedo & Mielniczuk (1990), em solos sobre cultivo, os agregados maiores são 

fracionados em unidades menores, mais estáveis e pouco afetadas pelas práticas de manejo.  

Com relação ao manejo da adubação do solo, observa-se que o H+Al não 

apresentou valores significativos. No entanto, o P apresentou menores valores na área de 

floresta (2,70 mg dm-3), que é a área referência, onde não sofreu ação antrópica. Na 

pastagem ocorreu a adição de P através das fezes dos animais e na lavoura, recém 

transformada, as adições foram ocasionadas pela adubação química no solo. Carneiro et al 

(2009) observaram que a área sob vegetação do Cerrado apresentou maior H+Al e menor 

concentração de P em relação às áreas manejadas, o que foi coerente, pois nesta área não 

houve adubação do solo e se trata de solos originalmente distróficos. 

A respiração basal apresentou valores menores no ambiente da floresta (0,83 

mg C-CO2 kg
-1h-1) em relação às áreas de pantagem (1,26 C-CO2 g

-1Cmicr h
-1 e 1,50 mg C-

CO2 kg
-1h-1) e às áreas de lavoura (2,29 C-CO2 g

-1Cmicr h
-1; 2,12 C-CO2 g

-1Cmicr h
-1 e 1,45 

mg C-CO2 kg
-1h-1). Com relação ao qCO2, os menores valores foram encontrados na 

floresta (1,30 C-CO2 g
-1Cmicr h

-1), seguido por valores intermediários nas áreas de pastagem 

(1,96 C-CO2 g
-1Cmicr h

-1 e 2,27 C-CO2 g
-1Cmicr h

-1), e por valores maiores nas áreas de 

lavoura (5,34 C-CO2 g
-1Cmicr h

-1; 5,23 C-CO2 g
-1Cmicr h

-1 e 2,95 C-CO2 g
-1Cmicr h

-1).  Estes 

atributos do solo estão relacionados com o nível de estresse no ambiente. Ele é menor em 

áreas onde há melhor equilíbrio no manejo do solo, pois estão relacionados com a 

atividade microbiana do solo.  

De acordo com Islam  & Weil (2000), valores elevados de respiração basal 

podem ser decorrentes da quebra de agregados do solo promovida pela aração, a qual 

expõe o material orgânico, que se encontrava anteriormente protegido da ação de 
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populações microbianas com atividade aeróbica, e da incorporação de resíduos culturais 

incorporados pela aração do solo, indicando uma alta atividade biológica no solo sobre o 

material orgânico exposto, nas áreas de lavoura. Com relação às pastagens, Araújo et al. 

(2007) observaram altos valores de respiração basal, e esses valores foram decorrentes do 

intenso desenvolvimento radicular das gramíneas forrageiras na camada superior do solo, o 

que possivelmente favoreceu a atividade biológica. Dessa forma, nesses resultados, 

observa-se que os valores de qCO2 acompanham a tendência dos valores da respiração 

basal indicando que ocorreu aumento na taxa de respiração do solo em relação à 

quantidade de biomassa existente no solo, com a mudança do uso e manejo do solo, na 

lavoura. 

Em relação às frações AF:AH e (AF+AH):HUM, não ocorreram mudanças nos 

valores nas diferentes áreas de estudo na análise de Tukey a 5% de probabilidade.  

 

4.3.1.2 Profundidade B (0,05 m a 0,10 m) 

A mudaça de manejo no solo pode ser observada na profundidade B  na Figura 

4.2. 

 
Figura 4.2. Diagrama comparativo da qualidade do solo de áreas sob diferentes sistemas 

de manejo, na profundidade 0,05 m a 0,10 m (B), na época seca: sistema 
integração lavoura-pecuária (LBS), pastagem degradada (PBS) e sistema 
referência (FBS), correspondente à floresta nativa. 
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Na profundidade B, os mesmos atributos que sofreram alterações na 

profundidade A podem ser considerados, quando se avalia a mudança no uso e manejo do 

solo em relação à floresta, no entanto a  diferença entre tratamentos (áreas), sendo menor 

do que na profundidade A. Os maiores efeitos negativos da introdução de lavoura em 

pastagem degradada foram o qCO2 e RESP, ocasionado pelo aumento do estresse no 

ambiente, assim como a diminuição do DMP, DMG e a massa do solo nos agregados da 

classe I e no aumento da massa do solo nos agregados menores que V. Com relação aos 

efeitos positivos no manejo do solo, observa-se que a Penetr diminuiu seu valor na lavoura 

em relação à pastagem. Pode-se obervar na análise de Tukey a 5% de probabilidade 

(Tabela 4.2), que algumas variáveis selecionadas, apesar de promoverem maior mudança 

no uso do solo, não mostraram diferenças significativas, apesar de mostrarem diferenças 

quanto comparadas entre si na representação gráfica (Figura 4.2).  

 
Tabela 4.2. Varáveis de qualidade do solo, selecionadas para análise de comparação das 

médias, nas diferentes áreas de estudo, correspondentes à primeira coleta 
(época seca) na profundidade de 0,05 m a 0,10 m (B). 

Variáveis Áreas de estudo CV% 

  F BS   LBS1   LBS2   LBS3   PBS1   PBS2     

Porosidade total (%) 48,09 a 49,29 a 49,50 a 51,40 a 47,53 a 49,95 a 14,73 

Macroporosidade (%) 14,20 a 8,92 a 9,18 a 12,75 a 5,04 b 10,56 a 32,73 

Microporosidade (%) 33,07 a 40,36 a 40,33 a 38,65 a 42,50 a 39,39 a 11,19 

Densidade do solo (g.cm-3) 1,15 b 1,27 a 1,26 a 1,21 a 1,31 a 1,27 a 4,89 

Penetrometria (MPa) 3,27 b 3,54 b 3,10 b 4,95 b 6,39 a 8,88 a 27,99 

DMP (mm)2 5,27 b 7,23 ab 6,20 b 6,24 b 9,96 a 6,92 b 15,05 

DMG (mm)3 1,52 b 1,73 ab 1,59 b 1,57 b 2,15 a 1,59 b 10,00 

I (agregado > 8 mm. %)4 26,97 b 44,25 ab 36,45 ab 35,98 ab 68,42 a 50,92 a 16,37 

II (agregado 8-4 mm. %)4 9,74 ab 11,64 a 11,39 a 12,40 a 6,64 b 9,50 ab 13,69 

III (agregado 4-2 mm. %)4 22,93 a 10,94 b 11,23 b 12,47 b 6,93 b 11,48 b 21,16 

IV (agregado 2-1 mm. %)4 15,34 a 8,76 bc 9,93 b 9,82 b 4,44 c 8,58 bc 17,66 

V (agregado 1-0,5 mm. %)4 14,04 a 9,55 ab 9,55 ab 10,41 ab 5,48 b 7,53 b 25,31 

VI (agregado 0,5-0,25 mm. %)4 4,05 ab 4,84 ab 6,64 a 7,37 a 2,44 b 5,19 ab 21,27 

VII (agregado 0,25-0,106 mm.%)4 3,28 ab 4,69 ab 5,97 a 6,30 a 2,35 b 3,66 ab 25,00 

VIII(agregado 0,106-0,053mm%)4 0,50 a 0,86 a 1,42 a 1,36 a 0,93 a 1,05 a 41,62 

H+Al (cmolc dm
-3) 5,50 a 3,40 bc 3,17 c 3,10 c 4,33 abc 5,23 ab 17,32 

P (Meliche, mg dm-3) 2,10 a 4,00 a 1,90 a 3,90 a 2,30 a 2,00 a 31,39 

Resp. Basal (mg C-CO2 kg
-1h-1) 0,83 c 2,29 a 2,12 b 1,45 abc 1,26 bc 1,50 abc 21,30 

qCO2 (C-CO2 g
-1 Cmicrobiano h

-1) 1,30 b 5,34 a 5,23 a 2,95 ab 1,96 b 2,27 b 30,34 

Relação AF:AH5 0,81 a 0,90 a 0,76 a 0,87 a 0,91 a 0,90 a 16,64 

Relação (AF+AH):HUM5 4,43 a 3,61 a 4,47 a 4,26 a 3,75 a 3,40 a 14,50 
1- FBS (área de floresta); LBS1, LBS2 e LBS3 (áreas onde se implantou a integração lavoura-pecuária); PBS1 e PBS2 
(áreas de pastagem degradada); 2- DMP (Diâmetro médio ponderado); 3-  DMG (Diâmetro médio geométrico); 4- massa de 
solo de agregados por tamanho, em %; 5- AF (fração ácidos fúlvicos, mg CAF g

-1
solo), AH (fração ácidos húmicos, mg CAH 

g-1solo), HUM (humina, mg CHUM g
-1
solo). Médias seguidas pela mesma letra, na linha, não diferem significativamente 

entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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Na análise estatística pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade a densidade do 

solo apresentou-se menor na área de floresta (1,15 g.cm-3), sendo que as áreas de pantagem 

e as áreas de lavoura apresentaram os maiores valores, não ocorrendo diferença entre estas. 

Com relação à resistência à penetração, os valores foram menores na área de floresta (3,27 

MPa) e nas áreas de lavoura (3,54 MPa; 3,10 MPa e 4,95 MPa), sendo maiores nas áreas 

de pastagem (6,39 MPa e 8,88 MPa). A resistência à penetração do solo foi maior nas áreas 

de pantagem devido às condições em que esse se encontrava, degradadas, tendo sofrido 

intenso pisoteio animal, perda do vigor da pastagem e perdas de nutrientes. Em relação à 

lavoura, a resistência à penetração apresentou os mesmos valores da floresta, pois o 

revolvimento do solo através da aração e gradagem promoveram descompactação dessa 

camada do solo. Estes resultados estão de acordo com os de Carneiro et al. (2009), que 

verificaram que os manejos e usos do solo promoveram aumento da densidade do solo e 

efeito menos pronunciado na macroporosidade em relação ao Cerrado. Eles observaram 

também que as áreas de pantagem apresentaram os maiores valores de resistência à 

penetração, provavelmente devido ao pastejo intensivo.  

O DMP e o DMG não apresentaram valores muito distintos e significativos 

entre as áreas de estudo. Uma das áreas de pastagem apresentou valores maiores (9,96 mm 

e 0,76 mm), se distinguindo das demais áreas. 

Observa-se que a massa de agregados tamanho I foi maior nas áreas de 

pantagem (68,42% e 50,92%) e diferente em relação à área de floresta. No entanto, o 

revolvimento do solo pela aração e gradagem, na mudança de pastagem para lavoura, 

provoca quebra dos agregados maiores, aumentando a quantidade de agregados menores 

do que I no solo. Quando se considera a área de floresta, percebe-se que os agregados III, 

IV e V, apresentaram-se em maiores quantidades.  Como a floresta se caracteriza por 

possuir maior diversidade vegetal, essas com um diversificado sistema radicular 

caracterizam a formação desses tamanhos de agregados no solo. No entanto, assim como 

ocorre na profundidade A, como descreve Silva & Mielniczuk (1997), a alta densidade de 

raízes das gramíneas perenes atuam na formação e estabilização dos agregados do solo. 

Como efeito disso, ocorre a formação de agregados maiores no solo nas áreas de pantagem. 

Em relação ao manejo e adubação do solo, o H+Al apresentou maiores valores 

na área de floresta (5,50 cmolc dm
-3), seguida pelas áreas de pastagem e posteriormente 

pelas áreas de lavoura. Esses valores estão coerente, pois nas áreas de Cerrado não ocorreu 

correção e adubação do solo (Carneiro et al., 2009). A calagem do solo é o principal 
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responsável pelo menor valor nas áreas de lavoura. E como estas áreas apresentaram 

manejo agrícola antes da implantação da pastagem, com conseqüente aplicação de calcário, 

as áreas de pastagem também apresentaram menores valores de H+Al em relação à área de 

floresta. Enquanto para o P, não foram observados valores significativos, no entanto, como 

foi realizado adubação de NPK na safra anterior nas áreas de lavouras, os valores 

apresentaram uma tendência maior para essas áreas.  

Quanto aos valores dos atributos biológicos do solo, esses estiveram de acordo 

como os resultados da profundidade A. A respiração basal apresentou menor valor na área 

de floresta (0,83 mg C-CO2kg-1h-1), seguida pelas áreas de pastagem e pelas áreas de 

lavoura.  A respiração do solo é menor em ambiente onde o solo não sofreu interferência 

antrópica, sendo indicativo de ambiente com menor estresse.  Com relação ao qCO2, este 

também apresentou menores valores na área de floresta (1,30 C-CO2 g
-1 Cmicr h

-1) e nas 

áreas de pastagem, sendo os maiores valores encontrados nas áreas de lavoura. Como a 

adição de resíduos vegetais na floresta e nas pastagens são grandes, estes podem 

proporcionar melhor desenvolvimento da biomassa microbiana do solo, mesmo que ela 

esteja em um ambiente de estresse, sobre manejo antrópico, como nas pastagens. 

Em relação às razões AF:AH e (AF+AH):HUM, não ocorreram mudanças nos 

valores nas diferentes áreas de estudo na análise de Tukey a 5% de probabilidade.  

4.3.1.3 Profundidade C (0,10 m a 0,20 m) 

Considerando-se a profundidade C, os mesmos atributos (menos os atributos 

biológicos do solo, devido à não existência desses dados nessa profundidade) que sofreram 

alterações nas profundidades A e B, foram considerados para a profundidade C, 

considerando as mudanças de uso e manejo do solo em relação à floresta.  Observou-se, 

entretanto, uma diminuição na diferença entre os tratamentos, principalmente nas áreas sob 

pastagem e lavoura. Na profundidade C do solo, os maiores efeitos negativos ocasionados 

pela introdução de lavoura em pastagem foram o DMP, DMG, os agregados I, II, VII e 

VIII. Quando relacionado às outras análises, observa-se pouca ou nenhuma mudança entre 

as áreas de lavoura e de pastagem (Figura 4.3). 
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Figura 4.3. Diagrama comparativo da qualidade do solo de áreas sob diferentes sistemas 

de manejo, na profundidade de 0,10 m a 0,20 m (C), na época seca: sistema 
integração lavoura-pecuária (LCS), pastagem degradada (PCS) e sistema 
referência (FCS), correspondente à floresta nativa. 

 
A porosidade total e a microporosidade não apresentaram valores significativos 

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade (Tabela 4.3). No entanto, a macroporosidade 

apresentou diferenças significativas com relação às diferentes áreas de estudo. Observa-se 

que na floresta os valores de macroporosidade foram superiores (18,60%) em relação às 

áreas de lavoura e às áreas de pastagem, entretanto, não se diferenciando de alguma dessas 

áreas (LPS2 e PCS2). Isso pode ser devido a existência de uma variabilidade grande dentro 

das áreas de estudo, o que justifica essas diferenças observadas. 

Com relação à densidade do solo e à resistência à penetração, estas 

apresentaram valores significativos e menores na área de floresta (1,07 g.cm-3 e 4,36 MPa). 

Observa-se dessa forma que as áreas de pantagem e as áreas de lavoura apresentaram 

mudanças na densidade do solo e na resistência à penetração, sendo seus valores maiores. 

O manejo das áreas podem promover aumento na densidade do solo pelo tráfego de 

máquinas e pelo pastejo animal, assim como pela perda de vigor da pastagem, no caso das 

áreas de pastagem. De acordo com Carneiro et al. (2009), as alterações promovidas no solo 

pelo tráfego durante o processo de plantio, pulverização e colheita pode ter contribuído 

para esse aumento da resistência à penetração no solo. 
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Tabela 4.3. Varáveis de qualidade do solo, selecionadas para análise de comparação das 
médias, nas diferentes áreas de estudo, correspondentes à primeira coleta 
(época seca) na profundidade de 0,10 a 0,20 m (C). 

Variáveis Áreas de estudo CV% 

  F CS   LCS1   LCS2   LCS3   PCS1   PCS2     

Porosidade total (%) 51,17 a 49,84 a 50,32 a 49,53 A 48,49 a 50,69 A 14,75 
Macroporosidade (%) 18,60 a 8,09 b 10,24 a 8,86 B 5,05 b 10,92 A 35,65 
Microporosidade (%) 32,17 b 41,75 a 40,08 a 40,67 A 43,43 a 39,76 A 11,32 

Densidade do solo (g.cm-3) 1,07 b 1,27 a 1,24 a 1,29 A 1,29 a 1,23 A 4,64 
Penetrometria (MPa) 4,36 b 6,52 ab 6,03 ab 7,23 Ab 6,58 ab 9,26 A 21,21 

DMP (mm)2 5,52 ab 7,70 a 6,67 a 6,06 Ab 9,24 a 6,21 Ab 14,04 

DMG (mm)3 1,49 b 1,80 ab 1,62 b 1,55 B 2,07 a 1,49 B 8,41 

I (agregado > 8 mm. %)4 30,48 b 48,15 ab 39,70 ab 34,04 B 60,46 a 42,68 Ab 19,56 

II (agregado 8-4 mm. %)4 9,43 ab 11,16 ab 11,45 ab 13,26 A 6,75 b 9,13 Ab 21,00 

III (agregado 4-2 mm. %)4 16,08 a 10,46 a 11,87 a 13,39 A 9,37 a 13,59 A 26,90 

IV (agregado 2-1 mm. %)4 13,87 a 8,19 b 10,95 ab 10,23 Ab 7,35 b 9,99 Ab 17,84 

V (agregado 1-0,5 mm. %)4 15,95 a 9,03 b 8,94 b 9,95 Ab 6,45 b 10,45 Ab 24,17 

VI (agregado 0,5-0,25 mm. %)4 5,84 ab 4,58 ab 6,91 a 7,49 A 3,16 b 5,96 Ab 24,00 

VII (agregado 0,25-0,106 mm. %)4 4,89 ab 4,07 ab 6,08 ab 7,08 A 2,58 b 4,87 Ab 27,55 

VIII (agregado 0,106-0,053 mm%)4 0,67 b 0,59 b 1,28 ab 1,56 A 0,42 b 0,93 Ab 36,63 

H+Al (cmolc dm
-3) 5,63 a 3,83 a 4,20 a 4,63 A 4,57 a 5,07 A 19,70 

P (Meliche, mg dm-3) 1,27 a 2,40 a 0,87 a 2,70 A 1,80 a 1,90 A 38,59 
1- FCS (área de floresta); LCS1, LCS2 e LCS3 (áreas onde se implantou a integração lavoura-pecuária); PCS1 e PCS2 
(áreas de pastagem degradada); 2- DMP (Diâmetro médio ponderado); 3-  DMG (Diâmetro médio geométrico); 4- massa de 
solo em agregados por tamanho, em %.  Médias seguidas pela mesma letra, na linha, não diferem significativamente entre 
si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.   
 

Quando se avalia o DMP, o DMG, e as massas do solo nas diferentes classes 

de agregados, na profundidade C, os valores apresentaram-se muito variáveis, não 

apresentando uma lógica na apresentação da estruturação dos agregados nas diferentes 

áreas de estudo. Esses resultados também podem ser consequência da pouca influência do 

tipo de manejo do solo nessa profundidade. Fonseca et al. (2007) observaram que nas 

amostras subsuperficiais (15cm a 17,5 cm), notou-se uma tendência do solo sob Cerradão 

apresentar maior DMG e DMP em relação às rotações estudadas. E os menores valores de 

DMG em subsuperfície foram atribuídos aos baixos teores de carbono orgânico nessa 

camada do solo. Com relação ao H+Al e o P não se observou diferenças significativas 

entres as áreas de estudo.  

4.3.1.4 Profundidade D (0,20 m a 0,30 m) 

Na profundidade D, para a época seca, os mesmos atributos que sofreram 

alterações nas profundidades A, B e C (menos os atributos biológicos do solo, devido a não 

existência desses dados nessa profundidade), foram considerados. Com relação aos 

maiores efeitos negativos ocasionados pela introdução de lavoura em pastagem degradada, 
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na profundidade D, estão o DMP, o DMG, os agregados I, II, VI, VII, VIII e o P (Figura 

4.4).  

 
Figura 4.4. Diagrama comparativo da qualidade do solo das áreas sob diferentes sistemas 

de manejo, na profundidade de 0,20 m a 0,30 m (D), na época seca: sistema 
integração lavoura-pecuária (LDS), pastagem degradada (PDS) e sistema 
referência (FDS), correspondente à floresta nativa. 
 

Quando se considera a análise estatística pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade (Tabela 4.4), não foram observados valores significativos para a porosidade 

total e para a microporosidade. Com relação à macroporosidade, esta apresentou valor 

significativo para a área LDS1, sendo nessa área o valor menor (5,92%)  que nas demais 

áreas de estudo. Deve-se considerar que essa área possui uma mancha de solo onde  a 

rocha mãe está mais próxima da superfície, o que se caracteriza por apresentar, nessa 

profundidade, pedregosidade. 

Com relação à densidade do solo, observa-se que a área de floresta apresentou 

valores menores (1,11 g.cm-3) em relação às áreas de lavoura e às áreas de pastagem. No 

entanto, algumas dessas áreas apresentaram valores próximos à área de floresta (LDS3 e 

PDS2). Observa-se que a essa profundidade, a influência do manejo do solo é menor, 
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sendo assim, as áreas podem apresentar diferenças de densidade caracterizadas pela 

variabilidade do local. 

 
Tabela 4.4. Variáveis de qualidade do solo, selecionadas para análise de comparação das 

médias, nas diferentes áreas de estudo, correspondentes à primeira coleta 
(época seca) na profundidade de 0,20 m a 0,30 m (D). 

Variáveis Áreas de estudo CV% 

  F DS   LDS1   LDS2   LDS3   PDS1   PDS2     

Porosidade total (%) 49,15 a 46,61 a 51,38 a 51,24 A 49,42 a 51,63 A 13,60 
Macroporosidade (%) 14,94 a 5,92 b 9,98 a 11,56 A 6,32 a 14,60 A 32,34 
Microporosidade (%) 34,59 a 40,69 a 41,40 a 39,68 A 43,10 a 37,02 A 10,87 

Densidade do solo (g.cm-3) 1,11 b 1,33 a 1,25 a 1,22 B 1,26 a 1,21 B 4,47 
Penetrometria (MPa) 5,51 a 6,18 a 6,01 a 8,09 A 7,42 a 9,12 A 22,74 

DMP (mm)2 4,17 c 7,75 b 5,06 c 4,19 C 9,51 a 4,17 C 9,60 

DMG (mm)3 1,35 c 1,81 b 1,41 c 1,31 C 2,09 a 1,24 C 6,30 

I (agregado > 8 mm. %)4 17,71 c 48,80 b 27,35 c 20,02 C 64,62 a 24,41 C 14,85 

II (agregado 8-4 mm. %)4 11,99 a 10,82 a 9,97 a 10,98 A 6,47 b 9,51 Ab 11,24 

III (agregado 4-2 mm. %)4 21,27 a 9,89 c 14,00 bc 14,95 B 8,03 c 16,86 B 11,76 

IV (agregado 2-1 mm. %)4 17,34 a 8,21 b 13,90 a 14,94 A 6,46 bc 13,45 Ab 15,70 

V (agregado 1-0,5 mm. %)4 15,88 a 8,69 bc 12,04 abc 13,68 ab 6,10 c 14,67 Ab 20,93 

VI (agregado 0,5-0,25 mm. %)4 7,30 a 4,35 ab 9,08 a 9,83 A 2,70 b 7,99 A 21,94 

VII (agregado 0,25-0,106 mm. %)4 5,39 ab 4,25 b 8,44 a 9,06 A 2,03 b 7,40 A 17,22 

VIII (agregado 0,106-0,053 mm%)4 0,66 b 0,72 ab 1,67 ab 2,00 A 0,35 b 1,95 A 38,18 

H+Al (cmolc dm
-3) 6,37 a 4,60 ab 4,50 ab 4,20 B 4,73 ab 5,47 Ab 14,79 

P (Meliche, mg dm-3) 0,83 a 0,67 a 0,77 a 1,60 A 1,37 a 1,40 A 39,48 
1- FDS (área de floresta); LDS1, LDS2 e LDS3 (áreas onde se implantou a integração lavoura-pecuária); PDS1 e PDS2 
(áreas de pastagem degradada); 2- DMP (Diâmetro médio ponderado); 3-  DMG (Diâmetro médio geométrico); 4- massa de 
solo em agregados por tamanho, em %.  Médias seguidas pela mesma letra, na linha, não diferem significativamente entre 
si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.   
 

Costa et al. (2006) encontraram valores mais altos, de densidade do solo nas 

camadas de 0,10 m a 0,20 m e 0,20 m a 0,30 m, em função, provavelmente, do menor 

conteúdo de matéria orgânica e do acúmulo das pressões exercidas pelo tráfego nestas 

camadas. Quanto aos resultados referentes à resistência à penetração do solo, estes não 

apresentaram diferenças significativas. 

O DMP, o DMG, e as massas de agregados nas diferentes classes, na 

profundidade 0,20 m a 0,30 m, apresentaram muita variabilidade, não apresentando uma 

lógica de estruturação de agregados nas diferentes áreas de estudo. Assim, nessa 

profundidade, os sistemas de manejo do solo influenciam pouco os agregados do solo. 

Com relação ao H+Al, observa-se que os menores valores foram encontrados 

na área de floresta (6,67 cmolc dm
-3), que é a área referência, sem intervenção antrópica, 

em relação às demais áreas de estudo. Contudo, esse valor não se diferenciou de outras 

áreas de estudo devido à variabilidade existente entre as diferentes áreas. Quanto aos 

valores de P, esses não apresentaram diferenças significativas entre as áreas de estudo. 
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4.3.2 Época úmida 

4.3.2.1 Profundidade A (0,0 m a 0,05 m) 

Na época úmida (chuvosa) de amostragem do solo, na profundidade A (Figura 

4.5), as variáveis que sofreram mudança após alteração no uso do solo em relação à área de 

referência (floresta) e em relação à introdução de integração lavoura-pecuária (lavoura) em 

pastagem degradada foram: macroporosidade do solo (Pma), microporosidade (Pmi), 

densidade do solo (DS), resistência a penetração (Penetr), diâmetro médio ponderado 

(DMP), diâmetro médio geométrico (DMG), massa de solo em agregados nas suas 

diferentes frações (I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII), acidez potencial (HAL), magnésio 

(MG), fósforo (P), respiração basal do solo (RESP), quociente metabólico do solo (qCO2), 

relação ácidos fúlvicos e ácidos húmicos (AF:AH) e relação ácidos fúlvicos e ácidos 

húmicos em relação à humina ([AF+AH]:HUM). 

 
Figura 4.5. Diagrama comparativo da qualidade do solo de áreas sob diferentes sistemas 

de manejo, na profundidade de 0,0 m a 0,05 m (A), na época úmida: sistema 
integração lavoura-pecuária (LAU), pastagem degradada (PAU) e sistema 
referência (FAU), correspondente à floresta nativa. 
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Nessa profundidade, o manejo e o uso do solo na mudança de pastagem 

degradada para lavoura, promoveram mudanças negativas ao solo como nos agregados da 

classe VIII e no qCO2. Nesse caso, o qCO2 indica que o ambiente de lavoura apresentou 

maior estresse devido à perda da estrutura do solo nessa profundidade, onde a quantidade 

de mmicroagregados VIII é maior, que são correspondentes aos microagregados do solo.  

Quanto ao manejo do solo em relação às mudanças positivas no solo, se destacaram o 

Penetr. e o fósforo. A resistência a penetração do solo tende a diminuir nessa profundidade 

após aração e gradagem nas áreas onde se implantou lavoura. O fósforo tende a aumentar 

seus valores nas áreas de lavoura devido à adubação de plantio, com NPK. 

Com relação à porosidade total, à macroporosidade e à microporosidade do 

solo, não se observou valores significativos para as diferentes áreas de estudo quando 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade (Tabela 4.5).  

 
Tabela 4.5. Varáveis de qualidade do solo, selecionadas para análise de comparação das 

médias, nas diferentes áreas de estudo, correspondentes à segunda coleta 
(época úmida) na profundidade de 0,0 m a 0,05 m (A) 

Variáveis Áreas de estudo CV% 

  F AU   LAU1   LAU2   LAU3   PAU1   PAU2     

Porosidade total (%) 51,40 a 52,38 a 53,59 A 54,49 A 49,76 a 49,39 a 14,27 

Macroporosidade (%) 11,94 a 6,17 a 7,69 A 10,97 A 2,87 a 7,51 a 47,34 

Microporosidade (%) 40,04 a 46,20 a 45,90 A 43,52 A 46,88 a 41,89 a 13,38 

Densidade do solo (g.cm-3) 1,04 b 1,19 ab 1,16 Ab 1,14 Ab 1,29 a 1,27 a 6,07 

Penetrometria (MPa) 0,55 b 1,28 b 1,16 B 1,37 B 1,79 ab 2,44 a 27,89 

DMP (mm)2 6,97 a 9,74 a 8,10 A 6,25 A 9,13 a 7,10 a 16,03 

DMG (mm)3 1,68 a 2,08 a 1,85 A 1,57 B 1,96 a 1,60 a 11,93 

I (agregado > 8 mm. %)4 41,04 a 67,43 a 53,13 A 36,36 A 59,41 a 49,51 a 18,99 

II (agregado 8-4 mm. %)4 12,07 a 5,60 a 7,50 A 10,99 A 10,73 a 12,11 a 28,19 

III (agregado 4-2 mm. %)4 14,46 a 5,88 b 8,75 A 13,22 Ab 10,53 ab 12,06 ab 23,44 

IV (agregado 2-1 mm. %)4 10,57 a 4,14 b 7,50 Ab 9,91 A 6,13 ab 7,60 ab 19,55 

V (agregado 1-0,5 mm. %)4 11,09 ab 5,96 b 10,07 Ab 13,77 A 6,01 b 8,88 ab 21,64 

VI (agregado 0,5-0,25 mm. %)4 4,95 ab 2,58 b 4,29 Ab 6,20 A 3,01 b 3,97 ab 27,02 

VII (agregado 0,25-0,106 mm. %)4 3,96 ab 3,04 ab 3,04 Ab 5,34 A 2,41 b 3,55 ab 23,24 

VIII (agregado 0,106-0,053 mm%)4 0,65 ab 0,58 ab 1,94 A 0,94 Ab 0,44 b 0,65 ab 57,85 

H+Al (cmolc dm-3) 3,10 bc 4,00 ab 2,60 C 3,03 BC 4,60 a 4,00 ab 13,21 

Mg  (cmolc dm-3) 2,30 b 3,83 a 3,67 A 3,57 A 2,40 b 2,13 b 13,64 

P (Meliche, mg dm-3) 2,20 bc 5,60 a 4,33 A 5,57 A 4,23 a 3,90 ab 17,35 

Resp. Basal (mg C-CO2 kg-1h-1) 0,41 bc 0,75 a 0,73 A 0,69 Ab 0,71 a 0,55 ab 16,21 

qCO2 (C-CO2 g-1 Cmicrobiano h-1) 0,70 bc 1,65 a 1,56 A 1,29 Ab 1,20 ab 1,05 ab 18,55 

Relação AF:AH5 0,95 a 0,84 a 0,93 A 1,00 A 0,84 a 0,91 a 12,05 

Relação (AF+AH):HUM5 3,56 ab 3,44 ab 3,72 A 2,84 Ab 2,72 b 3,36 ab 10,33 
1- FAU (área de floresta); LAU1, LAU2 e LAU3 (áreas onde se implantou a integração lavoura-pecuária); PAU1 e PAU2 
(áreas de pastagem degradada); 2- DMP (Diâmetro médio ponderado); 3-  DMG (Diâmetro médio geométrico); 4- massa de 
solo de agregados por tamanho, em %; 5- AF (fração ácidos fúlvicos, mg CAF g

-1
solo), AH (fração ácidos húmicos, mg CAH 

g-1solo), HUM (humina, mg CHUM g
-1
solo). Médias seguidas pela mesma letra, na linha, não diferem significativamente 

entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.   
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Com relação à densidade do solo, os valores foram menores na área de floresta 

(1,04 g cm-3), sendo intermediários nas áreas de pantagem, e maiores nas áreas de lavoura. 

A resistência à penetração do solo foi maior nas áreas de pantagem (1,79 MPa e 2,44 

MPa), com valores menores nas áreas de floresta (0,55 MPa) e nas áreas de lavoura (1,28 

MPa; 1,16 MPa e 1,37 MPa). Observa-se, dessa forma que a densidade do solo é maior nas 

áreas de pastagem, assim como a resistência a penetração do solo, o que é ocasionada pelo 

manejo inadequado das áreas de pastagem, o pastejo animal com lotação excessiva, e 

consequentemente perda de vigor da pastagem. A aração e a gradagem feitas quando da 

implantação da lavoura em pastagem degradada diminuem a densidade do solo, assim 

como a resistência à compactação deste. 

Araújo et al. (2007),  avaliando a camada superficial (0,00-0,05 m) do solo, 

tendo como referência o solo sob Cerrado nativo, também verificaram os valores mais altos 

para a densidade do solo e para a resistência à penetração do solo nas áreas sob pastagem, 

sendo esses valores resultantes do pisoteio animal na área.  

Avaliando a agregação do solo na profundidade A, (DMP, DMG e massa de 

agregados nas diferentes classes) não foi possível a observação da diferença entre os usos e 

manejos do solo, devido à grande variabilidade dos dados entre as sub-áreas analisadas,  

Com relação ao H+Al, os resultados mostraram a tendência de diminuição da 

acidez nas áreas sob lavoura, como resultado da correção química do solo. Com relação ao 

magnésio, os valores encontrados foram maiores nas áreas de lavoura, o que também se 

deve à adição de calcário quando se implantou o sistema integração lavoura pecuária nas 

áreas. O fósforo apresentou-se com valores menores na floresta (2,70 mg dm-3). Valores de 

fósforo maiores estão nas pastagens e nas lavouras. No entanto, somente nas lavouras foi 

feito adubação recentemente com NPK. Assim, os valores significativos de fósforo nas 

pastagens podem ser devido ao pastejo das animais (fezes).  

Com relação à respiração basal do solo, os menores valores foram encontrados 

na floresta (0,41 mg C-CO2 kg
-1h-1) em relação às áreas de lavoura e às áreas de pastagem. 

No entanto, observa-se que uma das áreas de pastagem (0,55 mg C-CO2 kg
-1h-1) 

apresentou-se igual à área de floresta. Com relação ao qCO2, observa-se que o valor foi 

menor na área de floresta (0,70 C-CO2 g
-1 Cmicrobiano h

-1) e que as áreas de pastagem 

possuem valores próximos dos encontrados na floresta. Assim, o ambiente de floresta 

apresentou-se como o ambiente com menos estresse para a biomassa microbiana do solo, 
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por ser um ambiente onde a ação antrópica não atuou e, na época úmida, a pastagem 

também proporcionou um ambiente favorável à atividade de microorganismos. 

Assim como na época seca para a profundidade A, os valores elevados de 

respiração basal, na lavoura, foram ocasionados devido à quebra dos agregados do solo, 

promovido pela aração, que promove exposição do material orgânico, anteriormente 

protegido da atividade biológica aeróbica (Islam & Weil, 2000). E com relação à pastagem, 

a maior respiração no solo foi decorrente do intenso desenvolvimento radicular das 

gramíneas, principalmente na camada superior do solo, o que favorece a maior atividade 

biológica (Araújo et al., 2007). E esse efeito ainda é acompanhado pelo qCO2. 

Com relação à relação AF/AH, observa-se que não se encontrou diferenças 

estatísticas entre os dados. Entretanto, a relação (AF+AH)/HUM apresentou diferença 

estatística entre as subáreas, sem contudo apresentar lógica de tendência entre os diferentes 

tipos de manejo e uso do solo. 

4.3.2.2 Profundidade B (0,05 m a 0,10 m) 

Na profundidade B, para a época úmida, os mesmos atributos que sofreram 

alterações na profundidade A podem ser considerados ao se avaliar as mudanças no uso e 

manejo do solo em relação à floresta (Figura 4.6). Entre os atributos observados na 

profundidade anterior (A) (Figura 4.6) não mostrou mais diferença na classe de agregados 

VIII. Os outros atributos, entretanto mostraram uma diferença similar à profundidade A. 

Os maiores efeitos negativos quando se observa a introdução da integração lavoura-

pecuária em pastagem degradada apresenta-se na variável qCO2, que indica que o manejo 

do solo proporciona um ambiente sob estresse em relação às outras áreas de estudo.  As 

mudanças positivas ocasionadas pela introdução da integração lavoura-pecuária foram a 

resistência à penetração no solo, ocasionada pela descompactação da camada arável do 

solo, o fósforo e o magnésio, devido principalmente à adubação na área de plantio. 

Com relação à porosidade total e a microporosidade, não se observou 

diferenças significativas entre as áreas de estudo (Tabela 4.6). Para a macroporosidade, os 

maiores valores foram encontrados na floresta (14,97%). O uso e manejo das áreas de 

pantagem e de lavoura provocaram perda da macroporosidade do solo. O que pode ser 

observado com o aumento da densidade do solo nas áreas de lavoura e de pastagem. A área 

de floresta apresentou menor densidade do solo (1,10 g.cm-3) em relação às demais áreas 

de estudo. 
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Figura 4.6. Diagrama comparativo da qualidade do solo de áreas sob diferentes sistemas 

de manejo coletadas na profundidade de 0,05 m a 0,10 m (B), na época úmida: 
sistema integração lavoura-pecuária (LBU), pastagem degradada (PBU) e 
sistema referência (FBU), correspondente à floresta nativa. 

 
 

Tabela 4.6. Varáveis de qualidade do solo, selecionadas para análise de comparação das 
médias, nas diferentes áreas de estudo, correspondentes à segunda coleta 
(época úmida) na profundidade de 0,05 m a 0,10 m (B) 

Variáveis Áreas de estudo CV% 

  F BU   LBU1   LBU2   LBU3   PBU1   PBU2     

Porosidade total (%) 50,04 a 49,94 a 49,12 a 50,95 A 47,52 a 48,73 a 13,76 
Macroporosidade (%) 14,97 a 5,89 b 4,96 b 7,70 Ab 2,99 b 6,77 b 37,66 
Microporosidade (%) 35,65 a 44,05 a 44,17 a 43,25 A 44,53 a 41,96 a 12,54 

Densidade do solo (g.cm-3) 1,10 b 1,25 ab 1,27 a 1,23 Ab 1,31 a 1,30 a 5,37 
Penetrometria (MPa) 0,55 b 1,87 b 1,74 b 2,17 B 2,73 b 2,85 a 21,87 

DMP (mm)2 4,38 b 9,14 a 8,66 a 7,24 Ab 9,21 a 6,93 ab 16,15 

DMG (mm)3 1,35 ab 1,97 a 1,93 a 1,73 Ab 1,97 a 1,58 ab 12,83 

I (agregado > 8 mm. %)4 19,83 b 61,91 a 57,01 a 42,49 Ab 60,49 a 47,62 a 16,18 

II (agregado 8-4 mm. %)4 12,16 a 6,65 b 8,08 ab 14,15 A 10,14 ab 10,96 ab 16,70 

III (agregado 4-2 mm. %)4 18,48 a 7,82 b 9,84 b 13,89 Ab 9,13 b 11,70 ab 21,22 

IV (agregado 2-1 mm. %)4 17,11 a 5,99 b 7,18 b 9,12 B 6,50 b 8,08 b 17,80 

V (agregado 1-0,5 mm. %)4 16,73 a 6,04 b 7,93 b 11,15 Ab 5,92 b 9,88 b 23,41 

VI (agregado 0,5-0,25 mm. %)4 7,24 a 3,35 b 3,04 b 3,65 Ab 3,38 b 4,83 ab 29,98 

VII (agregado 0,25-0,106 mm. %)4 6,04 a 2,43 b 2,85 b 3,14 Ab 2,61 b 4,35 ab 29,10 

VIII (agregado 0,106-0,053 mm%)4 0,90 a 0,81 a 0,65 a 0,54 A 0,49 a 0,85 a 48,44 

H+Al (cmolc dm
-3) 4,80 ab 4,07 bc 2,87 d 3,30 Cd 5,00 ab 5,20 a 8,83 

Mg  (cmolc dm
-3) 1,90 bc 3,87  a 3,53  a 2,90 Ab 1,70 C 1,47 c 16,87 
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Variáveis Áreas de estudo CV% 

  F BU   LBU1   LBU2   LBU3   PBU1   PBU2     

P (Meliche, mg dm-3) 2,33 a 4,70 a 3,60 a 4,00 A 2,40 a 2,83 a 29,74 

Resp. Basal (mg C-CO2 kg-1h-1) 0,41 b 0,75 a 0,73 a 0,69 Ab 0,71 a 0,55 ab 16,21 

qCO2 (C-CO2 g-1 Cmicrobiano h-1) 0,70 b 1,65 a 1,56 a 1,29 Ab 1,20 ab 1,05 ab 18,55 

Relação AF:AH5 0,95 a 0,84 a 0,93 a 1,00 A 0,84 a 0,91 a 12,05 

Relação (AF+AH):HUM5 3,56 ab 3,44 ab 3,72 a 2,84 Ab 2,72 b 3,36 ab 10,33 
1- FBU (área de floresta); LBU1, LBU2 e LBU3 (áreas onde se implantou a integração lavoura-pecuária); PBU1 e PBU2 
(áreas de pastagem degradada); 2- DMP (Diâmetro médio ponderado); 3-  DMG (Diâmetro médio geométrico); 4- massa de 
solo de agregados por tamanho, em %; 5- AF (fração ácidos fúlvicos, mg CAF g

-1
solo), AH (fração ácidos húmicos, mg CAH 

g-1solo), HUM (humina, mg CHUM g
-1
solo). Médias seguidas pela mesma letra, na linha, não diferem significativamente 

entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.   
 
Estes resultados estão de acordo com os de Melloni et al. (2008a), em que a 

densidade do solo foi maior na área de pastagem e menor na área de floresta. A 

microporosidade não apresentou diferenças significativas entre os ecossistemas estudados, 

mas a macroporosidade foi maior na área de floresta. Esses resultados indicam que a 

pastagem apresentou fragilidade física, com problemas de compactação e exposição do 

solo a processos erosivos. Do contrário, a floresta foi o ecossistema que apresentou as 

melhores condições físicas, demonstrando tratar-se de um ambiente mais conservado e 

protegido de ações antrópicas.  

Com relação à resistência à penetração do solo, as áreas de pantagem 

apresentaram maiores valores (2,73 MPa e 2,85 MPa) quando comparada com as demais 

áreas de estudo. O pastejo nas áreas de pantagem pode provocar compactação do solo 

nessa profundidade. 

O DMP e o DMG  apresentaram valores menores na área de floresta (4,38 mm 

e 0,30 mm), assim como os valores para a massa de agregados I, que também foi menor 

para a área de floresta (19,83%). No entanto, observa-se na floresta que as massas de 

agregados II, IV, V, VI e VII apresentaram valores maiores. E as áreas de pantagem e de 

lavouras mostraram uma tendência em apresentar valores menores de massa de agregados 

II, IV, V, VI e VII, assim como maiores valores de massa de agregados I. Essas diferenças 

não foram observadas no diagrama, na apresentação geral das áreas. Mas no entanto, foram 

observadas também na época seca, na profundidade B. Observou-se que na floresta, por 

possuir maior diversidade vegetal, e consequentemente sistema radicular também 

diversificado, ocorre a formação desse tipo de agregação no solo. E que, como descreve 

Silva & Mielniczuk (1997), a alta densidade das raízes das gramíneas perenes atuam na 

formação e estabilização dos agregados no solo, ocasionando a formação de agregados 

maiores no solo. 

Tabela 4.6. Continuação. 
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Com relação ao H+Al, os valores apresentaram-se menores nas áreas de 

lavoura (4,07 cmolc dm
-3; 2,87 cmolc dm

-3 e 3,30 cmolc dm
-3). O magnésio apresentou 

valores mais elevados nas áreas de lavoura (3,87 cmolc dm
-3, 3,53 cmolc dm

-3 e 2.90 cmolc 

dm-3) devido à aplicação do calcário e menores nas áreas de pantagem (1,70 cmolc dm
-3 e 

1,47 cmolc dm
-3). Nas áreas de pastagem não foram realizadas aplicações de calcário, o que 

justifica os resultados encontrados. Em relação ao fósforo, observa-se que não foram 

encontrados diferenças significativas para as diferentes áreas de estudo. 

A respiração basal, assim como o qCO2, apresentaram-se com resultados 

menores na área de floresta (0,41 mg C-CO2 kg
-1h-1  e 0,70 C-CO2 g

-1Cmicr h
-1). No entanto 

observa-se que algumas áreas apresentaram-se similares à área de floresta, com relação à 

seus resultados. Na época úmida de amostragem, devido à presença de maior umidade no 

solo do que na época seca de amostragem, observa-se que as áreas podem apresentar 

menor efeito de estresse no ambiente, já que a umidade do solo deixa de ser um fator 

limitante para o desenvolvimento microbiano. De acordo com Melloni et al. (2008a), a 

floresta apresentou o menor valor de qCO2 indicando tratar-se de ecossistema com maior 

densidade microbiana sob equilíbrio e baixo estresse ambiental advindo, provavelmente, 

das melhores condições físicas do solo. 

A relação AF:AH apresentou-se sem valores significativos. No entanto, a 

relação (AF+AH):HUM apresentou diferenças significativas entre os resultados, sem 

contudo explicar claramente as diferenças entre as áreas de estudo. 

4.3.2.3 Profundidade C (0,10 m a 0,20 m) 

Nessa profundidade não se observou efeitos negativos com relação à mudança 

do manejo do solo, ocasionados pela introdução de lavoura em pastagem, de fato, a 

comparação gráfica não mostrou diferença entre as áreas de pastagem e lavoura com 

relação ao atributos físicos do solo. Diferença nesse sentido foi detectado entre a floresta e 

as outras áreas (Figura 4.7). Com relação aos efeitos positivos desse manejo do solo, 

observa-se aumento nos valores de fósforo (P) e magnésio (MG), devido ao efeito da 

adubação e correção do solo na área de lavoura comparada com a pastagem e a floresta. 
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Figura 4.7. Diagrama comparativo da qualidade do solo de áreas sob diferentes sistemas 

de manejo, na profundidade de 0,10 m a 0,20 m (C), na época úmida: sistema 
integração lavoura-pecuária (LCU), pastagem degradada (PCU) e sistema 
referência (MCU), correspondente à floresta nativa. 

 

Segundo a comparação das médias a porosidade total e a microporosidade não 

apresentaram valores significativos de acordo com o teste de Tukey a 5% de probabilidade 

(Tabela 4.7). A macroporosidade e a densidade do solo apresentaram valores maiores na 

área de floresta (17,02%; 1,06 g.cm-3), por ser a área onde não sofreu manejo antrópico, 

não sendo dessa forma afetada pelo manejo e uso do solo através do pastejo animal ou 

transito de máquinas, que proporcionam aumento da densidade do solo, e 

consequentemente menor macroporosidade. 

Com relação à resistência à penetração, observa-se que somente uma das áreas 

de pantagem apresentou maior valor (2,59 MPa), observando-se que a outra área de 

pastagem também apresentou valor elevado de resistência à penetração no solo, sem 

contudo mostrar valor diferente. As áreas de pantagem mostraram-se sempre efeito da 

compactação do solo, o que foi ocasionado pelo pastejo animal nas áreas e conseqüente 

degradação do solo, como também perda de vigor da pastagem. 
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Tabela 4.7. Varáveis de qualidade do solo, selecionadas para análise de comparação das 
médias, nas diferentes áreas de estudo, correspondentes à segunda coleta 
(época úmida) na profundidade de 0,10 m a 0,20 m (C) 

Variáveis Áreas de estudo CV% 

  F CU   LCU1   LCU2   LCU3   PCU1   PCU2     

Porosidade total (%) 51,69 a 46,81 a 47,08 a 51,93 a 49,07 a 51,18 a 14,32 

Macroporosidade (%) 17,02 a 4,75 b 3,44 b 9,03 ab 4,94 b 9,15 ab 41,05 

Microporosidade (%) 34,64 a 42,07 a 43,64 a 42,90 a 44,13 a 42,02 a 12,00 

Densidade do solo (g.cm-3) 1,06 b 1,35 a 1,32 a 1,23 a 1,27 a 1,22 a 4,19 

Penetrometria (MPa) 1,26 b 2,52 b 2,61 b 2,82 b 2,91 b 2,95 a 11,86 

DMP (mm)2 3,43 d 9,78 a 7,10 bc 6,42 c 8,65 bc 6,27 c 10,14 

DMG (mm)3 1,24 c 2,03 a 1,75 ab 1,64 ab 1,89 ab 1,50 bc 11,43 

I (agregado > 8 mm. %)4 11,20 c 67,07 a 43,22 ab 36,09 b 56,26 a 43,39 ab 14,52 

II (agregado 8-4 mm. %)4 12,16 a 6,22 b 10,28 ab 13,77 a 9,48 ab 11,33 a 15,58 

III (agregado 4-2 mm. %)4 23,13 a 6,95 c 12,79 b 15,31 b 9,78 bc 13,07 b 15,74 

IV (agregado 2-1 mm. %)4 16,11 a 5,10 c 10,25 b 9,64 b 7,45 bc 9,51 bc 17,33 

V (agregado 1-0,5 mm. %)4 17,65 a 6,52 b 12,01 ab 12,51 ab 7,57 b 12,38 ab 24,30 

VI (agregado 0,5-0,25 mm. %)4 9,66 a 2,62 b 3,59 b 5,14 b 4,17 b 4,14 b 21,28 

VII (agregado 0,25-0,106 mm%)4 6,99 a 2,62 b 3,46 b 3,91 b 3,28 b 3,35 b 21,05 

VIII(agregado  0,106-0,05mm%)4 1,06 a 0,37 a 0,76 a 1,69 a 0,63 a 1,20 a 91,34 

H+Al (cmolc dm-3) 4,73 ab 4,33 abc 2,93 c 3,90 bc 5,63 a 4,33 abc 12,97 

Mg  (cmolc dm-3) 1,90 bcd 3,57 a 2,80 abc 3,0 ab 1,67 d 1,20 d 18,88 

P (Meliche, mg dm-3) 2,20 b 3,70 a 2,83 ab 3,93 a 1,90 b 2,30 b 18,00 
1- FCU (área de floresta); LCU1, LCU2 e LCU3 (áreas onde se implantou a integração lavoura-pecuária); PCU1 e PCU2 
(áreas de pastagem degradada); 2- DMP (Diâmetro médio ponderado); 3-  DMG (Diâmetro médio geométrico); 4- massa de 
solo em agregados por tamanho, em %. Médias seguidas pela mesma letra, na linha, não diferem significativamente entre 
si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.   
 

Analisando a agregação do solo, observa-se que os resultados para o DMP e o 

DMG são maiores para as áreas de lavoura e pastagem, sendo menores na floresta. A 

lavoura e a pastagem também apresentaram maiores valores para a massa de agregados na 

maior classe e menores valores para a massa de solo nas demais classes de agregados, 

exceto a classe VIII, os microagregados, onde não houve diferença entre os tratamentos. 

Por outro lado, os resultados obtidos para a densidade e macroporosidade mostraram o 

efeito compactante da pastagem em comparação com a floresta, o que não foi corrigido 

pela aração no ato da introdução da lavoura. Esse fato em si é negativo e no futuro pode 

comprometer o sucesso da integração lavoura-pecuária.  

Em relação ao H+Al, observou-se que os resultados foram significativos 

mostrando tendência da acidez ser mais baixa em áreas de lavoura e mais alta na pastagem 

e floresta. Com relação ao magnésio, observou-se que os resultados foram menores nas 

áreas de pantagem (1,67 cmolc dm
-3 e 1,20 cmolc dm

-3), onde não foram aplicadas calcário 

no último ano, como nas áreas de lavoura. O fósforo também apresentou seus maiores 

valores nas áreas de lavoura (3,70 mg dm-3, 2,83 mg dm-3 e 3,93 mg dm-3), devido ao efeito 

da adubação de NPK. Esses resultados mostraram o efeito positivo da correção química do 
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solo e da adubação na lavoura, que, ao contrário da correção física (aração), atingiu 

camadas um pouco mais profundas do solo. 

4.3.2.4 Profundidade D (0,20 m a 0,30 m) 

Nessa profundidade, não se observou efeitos negativos com relação à 

introdução da lavoura em pastagem degradada. Com relação aos efeitos positivos dessa 

implantação de manejo, foram observados mudanças nas seguintes variáveis: magnésio, 

DMP, DMG e massa do solo nos agregados classe I (Figura 4.8).  
 

 
Figura 4.8. Diagrama comparativo da qualidade do solo de áreas sob diferentes sistemas 

de manejo, na profundidade de 0,20 m a 0,30 m (D), na época úmida: sistema 
integração lavoura-pecuária (LDU), pastagem degradada (PDU) e sistema 
referência (MDU), correspondente à floresta nativa. 

 

De acordo com a comparação das médias (Tabela 4.8), a porosidade total, a 

macroporosidade e a microporosidade não apresentaram diferenças estatísticas, entre as 

áreas de estudo, quando comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. No 

entanto, quando se observou a densidade do solo, observou-se que a área de floresta 

apresentou o menor valor (1,08 g.cm-3). A resistência à penetração no solo também 

apresentou menores valores sobre a área de floresta (1,90 MPa). Observou-se, dessa forma, 
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que o manejo e uso do solo na profundidade D promoveu aumento na densidade do solo e 

na resistência à penetração, contudo, não houve efeito da aração nesses atributos. 

 

Tabela 4.8. Variáveis de qualidade do solo, selecionadas para análise de comparação das 
médias, nas diferentes áreas de estudo, correspondentes à segunda coleta 
(época úmida) na profundidade de 0,20 m a 0,30 m (D) 

Variáveis Áreas de estudo CV% 

  F DU   LDU1   LDU2   LDU3   PDU1   PDU2     

Porosidade total (%) 48,96 a 45,33 a 49,21 a 51,09 a 50,41 a 52,09 a 14,23 

Macroporosidade (%) 13,71 a 4,90 a 6,35 a 8,59 a 6,25 a 11,66 a 41,48 

Microporosidade (%) 35,25 a 40,43 a 42,86 a 42,50 a 44,17 a 40,43 a 11,73 

Densidade do solo (g.cm-3) 1,08 c 1,37 a 1,30 ab 1,22 abc 1,24 ab 1,20 bc 4,85 

Penetrometria (MPa) 1,90 c 3,28 b 3,09 b 3,54 a 3,26 b 3,09 b 18,92 

DMP (mm)2 2,82 cd 9,07 a 5,34 bc 4,52 c 6,35 b 2,66 d 8,82 

DMG (mm)3 1,15 c 1,97 a 1,50 b 1,37 bc 1,55 b 1,03 c 6,02 

I (agregado > 8 mm. %)4 7,99 c 61,12 a 29,35 b 21,41 bc 38,00 b 11,79 c 15,91 

II (agregado 8-4 mm. %)4 12,10 a 6,87 a 10,03 a 12,47 a 9,61 a 9,30 a 26,02 

III (agregado 4-2 mm. %)4 18,82 a 7,82 b 14,46 ab 17,11 a 11,86 ab 16,38 a 18,03 

IV (agregado 2-1 mm. %)4 15,97 a 6,78 c 12,92 b 13,38 bc 10,21 c 15,67 a 7,41 

V (agregado 1-0,5 mm. %)4 18,84 a 7,15 b 15,25 ab 17,38 a 12,57 ab 22,01 a 19,67 

VI (agregado 0,5-0,25 mm. %)4 12,53 a 2,76 c 5,68 bc 6,78 b 7,19 b 9,52 ab 17,77 

VII (agregado 0,25-0,106 mm.%)4 9,95 a 2,87 c 5,70 bc 7,01 ab 6,68 b 10,26 a 14,84 

VIII (agregado0,106-0,053mm%)4 1,49 ab 0,55 b 1,09 ab 1,20 ab 1,28 ab 1,82 a 30,21 

H+Al (cmolc dm
-3) 5,77 a 4,77 bc 3,80 c 4,63 bc 5,17 ab 4,13 c 7,49 

Mg  (cmolc dm
-3) 1,10 bc 2,37 a 1,70 ab 1,63 abc 1,07 bc 0,90 c 18,74 

P (Meliche, mg dm-3) 2,20 a 2,40 a 2,00 a 2,20 a 1,80 a 2,00 a 20,48 
1- FDU (área de floresta); LDU1, LDU2 e LDU3 (áreas onde se implantou a integração lavoura-pecuária); PDU1 e PDU2 
(áreas de pastagem degradada); 2- DMP (Diâmetro médio ponderado); 3-  DMG (Diâmetro médio geométrico); 4- massa de 
solo em agregados por tamanho, em %.  Médias seguidas pela mesma letra, na linha, não diferem significativamente entre 
si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.   
 

Araújo et al. (2007) não observaram diferenças significativas entre as 

profundidades para uma mesma área, indicando que os efeitos do uso foram similares até a 

profundidade de 0,30 m com relação à densidade do solo. Já com relação à resistência do 

solo à penetração, esses valores foram elevados até a profundidade 0,30 m, se 

diferenciando dos da área de Cerrado nativo. 

De acordo com Marchão et al. (2007), os valores de resistência à penetração no 

solo foram influenciados pelos sistemas de manejo do solo e variaram em profundidade. 

Nos sistemas em pastagem, os valores de resistência  penetração, assim como a densidade 

do solo, foram superiores aos observados nos demais sistemas. A macroporosidade e a 

porosidade total foram significativamente menores em todos os sistemas em comparação 

com o Cerrado. A resistência à penetração e a macroporosidade apresentaram-se como um 

atributo sensível às alterações no solo decorrentes dos sistemas de manejo. 
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O DMP e o DMG mostraram uma tendência de ser menor na floresta, em 

relação às outras áreas, que corroborou com os resultados da camada anterior, porém as 

tendências não ficaram claras entre as áreas. Os resultados para  as massas do solo nos 

agregados também foram similares à profundidade anterior.  

Com relação ao H+Al, observa-se que os maiores valores foram encontrados 

na floresta (5,77 cmolc dm
-3), sendo os valores menores encontrados nas áreas de pastagem 

e nas áreas de lavoura. Com relação ao magnésio, os maiores valores foram encontrados 

nas áreas de lavoura, devido à aplicação de calcário antes da sua implantação. Para o 

fósforo, não foram observados valores significativos nessa profundidade. Segundo esses 

resultados, o efeito da correção da acidez foi ainda detectável até 30 cm de profundidade o 

que é, em parte, resultado da mobilidade dos cátions, principalmente Mg nesse caso, no 

solo na época úmida. No caso do fósforo os resultados evidenciaram a menor mobilidade 

desse elemento no solo. 

4.3.3 Índices de qualidade do solo 

Os índices de qualidade do solo constituem uma representação generalizada do 

efeito do uso e manejo no solo. Com relação à avaliação dos índices de qualidade do solo, 

observa-se os índices na Tabela 4.9, assim como os valores correspondentes à cada uma 

das variáveis em estudo, na época seca de amostragem, nas profundidades A, B, C e D, 

para as áreas de lavoura e pastagem. Na Figura 4.9, quando se considera a profundidade A, 

na primeira coleta, os índices de qualidade físico do solo (IQS físico) foram o que 

apresentaram menores valores, quando se considera as áreas de lavoura e de pastagem em 

relação à área de referência (floresta). 

Ao avaliar o efeito da mudança de manejo do solo (Figura 4.9), de pastagem 

para lavoura, observa-se que os índices físicos foram os mais afetados (-0,54 para lavoura e 

0,09 para pastagem), seguidos pelos índices de qualidade biológicos do solo (IQS 

biológicos) (0,32 para lavoura e 0,60 para pastagem). Os índices de qualidade químicos do 

solo (IQS químicos) apresentaram-se mais próximos da área de referência (0,99 para 

lavoura e 0,85 para pastagem).  A mudança de pastagem para lavoura comprometeu a 

estrutura física e a atividade biológica do solo. O valor do índice de qualidade do solo (IQS 

médio) da área de lavoura foi de 0,11, o que indica muita redução da qualidade do solo 

quando comparada à área de pastagem com índice de 0,44, e à área de referência. 
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Figura 4.9. Representação gráfica comparativa da qualidade do solo em relação aos 

atributos físicos, químicos e biológicos do solo, nas áreas de pastagem 
degradada e nas áreas de integração lavoura-pecuária, na época seca de 
amostragem, na profundidade A, tendo como referência a floresta. 

 

Tabela 4.9. Valores das variáveis físicas, químicas e biológicas de qualidade do solo, 
analisadas nas diferentes áreas de estudo, e diferentes profundidades, na 
época seca, em relação à área de referência, e os valores dos índices de 
qualidade do solo (IQS). 

Variáveis Áreas de estudo 
  F S L AS P AS L BS P BS L CS P CS L DS P DS 
Ptotal 1,00 0,97 0,88 0,90 0,88 0,85 0,85 0,89 0,90 
Pma 1,00 0,84 0,45 0,61 0,46 0,42 0,37 0,52 0,59 
Pmi 1,00 -0,02 -0,10 -0,06 -0,09 -0,12 -0,14 -0,05 -0,04 
DS 1,00 -0,03 -0,15 -0,10 -0,14 -0,19 -0,19 -0,12 -0,10 
CAD 1,00 1,14 1,14 1,05 0,99 0,97 0,99 1,07 1,10 
Penetr 1,00 0,11 -1,34 -0,27 -1,51 -0,68 -1,02 -0,30 -0,60 
DMP 1,00 0,47 0,80 1,17 1,51 1,20 1,36 1,39 1,68 
DMG 1,00 0,40 0,79 1,09 1,44 1,22 1,42 1,37 1,76 
IEA 1,00 0,89 0,92 0,95 0,94 0,99 0,97 0,98 0,96 
I 1,00 0,35 0,77 1,31 2,00 1,27 1,62 1,88 2,61 
II 1,00 1,58 1,44 1,25 0,85 1,30 0,86 0,89 0,68 
III 1,00 -0,40 -0,19 0,45 0,56 0,25 0,27 0,39 0,41 
IV 1,00 -1,06 -0,31 0,42 0,60 0,31 0,38 0,27 0,41 
V 1,00 -2,28 -0,97 0,28 0,52 0,38 0,43 0,28 0,35 
VI 1,00 -3,87 -0,89 -0,85 -0,12 -0,10 0,21 0,02 0,33 
VII 1,00 -5,32 -1,44 -1,00 -0,06 -0,16 0,25 -0,24 0,19 
VIII 1,00 -2,91 -0,30 -1,64 -1,16 -0,69 0,00 -1,17 -0,71 
CA 1,00 0,88 0,73 1,20 0,92 1,31 1,18 1,27 1,33 
MG 1,00 1,13 0,81 1,29 0,70 1,22 0,81 1,08 0,95 
CAMG 1,00 0,94 0,75 1,22 0,87 1,29 1,09 1,23 1,26 
HAL 1,00 0,22 0,05 0,41 0,13 0,25 0,14 0,30 0,20 
K 1,00 1,14 1,11 1,07 1,06 1,02 1,05 1,04 1,01 
P 1,00 1,65 1,41 1,56 1,02 1,57 1,46 1,21 1,66 
CTC 1,00 0,90 0,81 1,00 0,87 1,07 1,00 0,99 1,05 
V 1,00 1,04 0,94 1,21 1,00 1,18 1,09 1,23 1,19 
PH 1,00 1,03 0,99 1,08 1,01 1,04 1,01 1,04 1,03 
MOS 1,00 0,74 0,77 0,87 0,88 0,82 0,91 0,76 0,99 
EST  1,00 0,77 0,89 0,85 0,89 0,97 1,08 0,87 1,11 
RESP 1,00 -1,37 -0,67 -1,37 -0,67 - - - - 
qCO2 1,00 -2,48 -0,63 -2,48 -0,63 - - - - 
CBM 1,00 0,71 1,05 0,71 1,05 - - - - 
NBM 1,00 0,63 1,10 0,63 1,10 - - - - 
qMIC 1,00 0,90 1,30 0,90 1,30 - - - - 
CBM/NBM 1,00 1,10 0,92 1,10 0,92 - - - - 
AF 1,00 0,85 0,89 0,85 0,89 - - - - 
AH 1,00 0,81 0,78 0,81 0,78 - - - - 
HUM 1,00 0,88 1,00 0,88 1,00 - - - - 
AFAHHUM 1,00 0,07 0,19 0,07 0,19 - - - - 
AF/AH 1,00 -0,04 -0,11 -0,04 -0,11 - - - - 
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Variáveis Áreas de estudo 
  F S L AS P AS L BS P BS L CS P CS L DS P DS 
SH 1,00 0,84 0,86 0,84 0,86 - - - - 
IQS físico 1,00 -0,54 0,09 0,33 0,45 0,42 0,51 0,47 0,62 
IQS químico 1,00 0,99 0,85 1,12 0,84 1,09 0,98 1,00 1,07 
IQS biológico 1,00 0,32 0,60 0,33 0,60 - - - - 
IQS médio 1,00 0,11 0,44 0,51 0,59 0,68 0,70 0,68 0,80 
FAS (floresta na profundidade A), LAS e PAS (lavoura e pastagem na profundidade A na época seca), LBS e PBS 
(lavoura e pastagem na profundidade B na época seca), LCS e PCS (lavoura e pastagem na profundidade C na época 
seca), LDS e PDS (lavoura e pastagem na profundidade D na época seca). 

 
De acordo com Araújo et al. (2007), na avaliação da qualidade do solo, na 

profundidade 0,0 a 0,05 m para a área sob pastagem, observou que os atributos biológicos 

e químicos foram pouco modificados, em contraste com os atributos físicos, que são 

altamente impactados. O índice de qualidade do solo (IQS) calculado para a pastagem 

cultivada foi de 0,39, indicando maior redução de qualidade do solo quando comparado à 

área pastagem natural, possivelmente em razão do uso mais intensivo para pastejo. 

Com relação à profundidade B (Figura 4.10), observa-se que os IQS físicos 

foram mais alterados nos solos em relação à área de referência, seguido pelos IQS 

biológicos. Quando se avalia a mudança de uso do solo de pastagem para lavoura, observa-

se que o IQS biológico passou de 0,60 na pastagem para 0,33 na lavoura sendo impactante 

nos solo assim como o IQS físico que passou de 0,45 na pastagem para 0,33 na lavoura. A 

estrutura física do solo quando alterada provoca distúrbios nos atributos biológicos do solo. 

O IQS químico da lavoura (1,12) superou os valores da área de referência, sendo o seu 

principal efeito ocasionado pela adubação do solo. Observa-se ainda que, a mudança de 

manejo do solo mudou o IQS médio de 0,59 na pastagem para 0,51 na lavoura. De acordo 

com Alvarenga & Davide (1999), as características físicas do solo demonstraram, de 

maneira geral, degradação de sua qualidade, a qual foi relacionada com o uso. 

 
Figura 4.10. Representação gráfica comparativa da qualidade do solo em relação aos 

atributos físicos, químicos e biológicos do solo, nas áreas de pastagem 
degradada e nas áreas de integração lavoura-pecuária, na época seca de 
amostragem, na profundidade B, tendo como referência a floresta. 
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Nas profundidades C e D (Figuras 4.11 e 4.12), onde não foi avaliada o IQS 

biológico, observa-se que os IQS físico diminuiu os valores quando se considera a 

mudança das áreas de pastagem para as áreas de lavoura, observando o efeito dos manejos 

do solo nessas profundidades. Os IQS químico foram próximos às áreas de referência, ao 

contrário do IQS físico. Observaram-se mudanças nos valores dos IQS médio de 0,70 na 

pastagem para 0,68 na lavoura na profundidade C, e 0,80 na pastagem para 0,68 na lavoura 

na profundidade D.  

 
Figura 4.11. Representação gráfica comparativa da qualidade do solo em relação aos 

atributos físicos, químicos e biológicos do solo, nas áreas de pastagem 
degradada e das áreas de integração lavoura-pecuária, na época seca de 
amostragem, na profundidade C, tendo como referência a floresta. 

 
 

 
Figura 4.12. Representação gráfica comparativa da qualidade do solo em relação aos 

atributos físicos, químicos e biológicos do solo, nas áreas de pastagem 
degradada e nas áreas de integração lavoura-pecuária, na época seca de 
amostragem, na profundidade D, tendo como referência a floresta. 
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Na Tabela 4.10 observa-se os índices de qualidade do solo, e os valores 

correspondentes à cada uma das variáveis em estudo, na época úmida de amostragem, nas 

profundidades A, B, C e D, para as áreas de lavoura e pastagem.  

Na Figura 4.13, que é correspondente à profundidade A, na amostragem de 

época úmida, observou-se que os IQS físicos e os IQS biológicos foram os mais afetados 

em relação à área de referência. Os IQS físicos quase não se observou diferenças na 

introdução de lavoura em pastagem (0,35 para pastagem e 0,37 para lavoura). Os IQS 

biológicos se tornaram menores com a mudança de pastagem (0,62) para lavoura (0,51).  

No entanto os IQS químicos se tornaram superiores na transformação da 

pastagem (0,92) para lavoura (1,20), devido à adubação e correção química do solo, sendo 

o valor na lavoura superior ao encontrado na área de referência. Avaliando-se a o IQS 

médio da pastagem para lavoura, observou-se que a lavoura apresentou valor de 0,61, 

superior ao da pastagem de 0,58, sendo considerada os IQS químicos como os principais 

responsáveis pela elevação desse valor. 

 
Tabela 4.10. Valores das variáveis físicas, químicas e biológicas de qualidade do solo, 

analisadas nas diferentes áreas de estudo, e diferentes profundidades, na 
época úmida, em relação à área de referência, e os valores dos índices de 
qualidade do solo. 

Variáveis Áreas de estudo 
  F U L AU P AU L BU P BU L CU P CU L DU P DU 
Ptotal 1,00 0,91 0,85 0,88 0,85 0,83 0,85 0,87 0,92 
Pmacro 1,00 0,61 0,38 0,37 0,29 0,29 0,36 0,41 0,56 
Pmicro 1,00 0,01 0,03 -0,08 -0,06 -0,09 -0,09 -0,05 -0,06 
DS 1,00 -0,11 -0,21 -0,11 -0,16 -0,21 -0,16 -0,20 -0,13 
CAD 1,00 0,85 0,69 0,94 0,72 0,74 0,80 0,88 0,89 
Penetr 1,00 -1,32 -2,85 -2,52 -4,08 -1,14 -1,36 -0,61 -0,55 
DMP 1,00 1,15 1,17 1,91 1,84 2,26 2,17 2,24 1,60 
DMG 1,00 1,14 1,15 2,08 1,98 2,65 2,52 3,32 2,01 
IEA 1,00 1,00 0,96 1,07 1,00 1,08 1,02 1,09 0,98 
I 1,00 1,27 1,33 2,71 2,73 4,36 4,45 4,67 3,12 
II 1,00 0,66 0,95 0,79 0,87 0,83 0,86 0,81 0,78 
III 1,00 0,36 0,22 0,43 0,44 0,49 0,51 0,30 0,25 
IV 1,00 0,32 0,35 0,57 0,57 0,48 0,47 0,31 0,19 
V 1,00 0,10 0,33 0,50 0,53 0,41 0,44 0,30 0,08 
VI 1,00 0,12 0,29 0,54 0,43 0,61 0,57 0,60 0,33 
VII 1,00 0,02 0,25 0,54 0,42 0,52 0,53 0,48 0,15 
VIII 1,00 -0,78 0,16 0,25 0,26 0,12 0,14 0,36 -0,04 
CA 1,00 1,09 0,93 1,31 1,13 1,27 1,03 1,54 1,31 
MG 1,00 1,60 0,99 1,81 0,83 1,64 0,75 1,73 0,89 
CAMG 1,00 1,21 0,94 1,42 1,06 1,35 0,96 1,57 1,24 
HAL 1,00 -0,04 -0,39 0,29 -0,06 0,21 -0,05 0,24 0,19 
K 1,00 1,33 1,05 1,38 1,06 1,30 0,97 1,24 1,00 
P 1,00 2,35 1,85 1,76 1,12 1,59 0,95 1,00 0,86 
CTC 1,00 1,17 1,04 1,17 1,06 1,15 1,00 1,18 1,03 
V 1,00 1,04 0,91 1,22 1,00 1,17 0,97 1,34 1,22 
PH 1,00 1,05 1,00 1,10 1,05 1,06 1,03 1,06 1,05 
MOS 1,00 0,80 0,89 1,00 0,91 0,85 0,86 0,98 1,14 
EST  1,00 0,89 1,09 1,09 1,02 1,04 1,01 1,18 1,28 
RESP 1,00 -0,77 -0,54 -0,77 -0,54 - - - - 
qCO2 1,00 -1,15 -0,61 -1,15 -0,61 - - - - 
CBM 1,00 0,84 0,97 0,84 0,97 - - - - 
NBM 1,00 0,89 0,82 0,89 0,82 - - - - 
qMIC 1,00 0,96 1,08 0,96 1,08 - - - - 

Continua... 
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Variáveis Áreas de estudo 
  F U L AU P AU L BU P BU L CU P CU L DU P DU 
CBM / NBM 1,00 0,94 1,15 0,94 1,15 - - - - 
AF 1,00 0,86 0,82 0,86 0,82 - - - - 
AH 1,00 0,89 0,91 0,89 0,91 - - - - 
HUM 1,00 0,94 1,02 0,94 1,02 - - - - 
AFAHHUM 1,00 0,06 0,15 0,06 0,15 - - - - 
AF/AH 1,00 0,03 0,08 0,03 0,08 - - - - 
SH 1,00 0,89 0,90 0,89 0,90 - - - - 
IQS físico 1,00 0,37 0,35 0,64 0,51 0,84 0,83 0,93 0,65 
IQS químico 1,00 1,20 0,92 1,27 0,92 1,17 0,86 1,19 1,02 
IQS biológico 1,00 0,51 0,62 0,53 0,62 - - - - 
IQS médio 1,00 0,61 0,58 0,75 0,64 0,96 0,84 1,03 0,80 
FAS (floresta na profundidade A), LAU e PAU (lavoura e pastagem na profundidade A na época úmida), LBU e PBU 
(lavoura e pastagem na profundidade B na época úmida), LCU e PCU (lavoura e pastagem na profundidade C na época 
úmida), LDU e PDU (lavoura e pastagem na profundidade D na época úmida). 

 

 

Figura 4.13. Representação gráfica comparativa da qualidade do solo em relação aos 
atributos físicos, químicos e biológicos do solo, nas áreas de pastagem 
degradada e nas áreas de integração lavoura-pecuária, na época úmida de 
amostragem, na profundidade A, tendo como referência a floresta. 

 

Na profundidade B (Figura 4.14), observou-se que os IQS físicos e os IQS 

biológicos sofreram maiores efeitos no solo em relação à área de referência. 

Os IQS físicos (Figura4.14) aumentaram seus valores, quando se avalia a 

mudança de pastagem (0,51) para lavoura (0,64). Em relação aos IQS biológicos esses 

diminuíram os valores das áreas de pastagem com 0,62, para lavoura com 0,53. Quando se 

consideram os valores os IQS químicos, esses aumentaram de 0,92 na pastagem para 1,27 

na lavoura. É importante considerar que nessa profundidade (0,10 m) é depositado o adubo 

no plantio das culturas, o que pode justificar o valor elevado do IQS químico na lavoura. 

Dessa forma, o valor do IQS médio foi superior na área de lavoura (0,75) quando 

considerada com a área de pastagem (0,64), devido ao efeito da camada adubada dos IQS 

químicos. 
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Tabela 4.10. Continuação. 
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Figura 4.14. Representação gráfica comparativa da qualidade do solo em relação aos 

atributos físicos, químicos e biológicos do solo, nas áreas de pastagem 
degradada e nas áreas de integração lavoura-pecuária, na época úmida de 
amostragem, na profundidade B, tendo como referência a floresta. 

 
 

Avaliando a profundidade C (Figura 4.15), onde não há dados para IQS 

biológicos, os IQS físicos praticamente não variaram na mudança de pastagem (0,83) para 

lavoura (0,84) na profundidade C. O IQS químico aumentaram de 0,86 nas pastagens para 

1,17 nas lavouras, devido ao efeito de adubação durante a condução das culturas. Observa-

se, assim, que o IQS médio para a lavoura foi de 0,96, sendo maior que na pastagem, que 

foi de 0, 84.  

 
Figura 4.15. Representação gráfica comparativa da qualidade do solo em relação aos 

atributos físicos, químicos e biológicos do solo, nas áreas de pastagem 
degradada e nas áreas de integração lavoura-pecuária, na época úmida de 
amostragem, na profundidade C, tendo como referência a floresta. 
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Na profundidade D (Figuras 4.16), onde também não há dados de IQS 

biológicos, observa-se que os IQS físicos e os IQS químicos aumentaram os valores 

quando se considera a mudança das áreas de pastagem (0,65 e 1,02) para as áreas de 

lavoura (0,93 e 1,19). No entanto, os IQS químicos foram superiores aos da área de 

referência. Observam-se mudanças nos valores dos IQS médio de 0,80 na pastagem para 

1,03 na lavoura. 

 

 
Figura 4.16. Representação gráfica comparativa da qualidade do solo em relação aos 

atributos físicos, químicos e biológicos do solo, nas áreas de pastagem 
degradada e das áreas de integração lavoura-pecuária, na época úmida de 
amostragem, na profundidade D, tendo como referência a floresta. 

 
Avaliando todos os resultados, observou-se que os maiores efeitos da qualidade 

do solo após introdução de lavoura em pastagem foram mais pronunciados na 

profundidade A (0,0 a 0,05 m), sendo os IQS físicos os que mais se afastam da área de 

referência e os que mais foram afetados com a mudança do uso e manejo do solo. Araújo et 

al. (2007) também observaram que os efeitos na qualidade foram mais pronunciados na 

camada de 0,0 a 0,05 m e que os atributos físicos de qualidade do solo foram os mais 

afetados pelos tipos de usos avaliados, como reflexo, principalmente, da compactação do 

solo e da diminuição da taxa de infiltração de água. Esses mesmos autores observaram que 

entre os atributos físicos estudados, a resistência mecânica à penetração vertical refletiu 

com nitidez as diferenças de IQS entre as áreas avaliadas, sendo uma propriedade de fácil e 

rápida quantificação em campo. 

Os IQS físicos foram os mais distantes das áreas de referências devido ao 

intenso pastejo nas áreas de pantagem, e essas áreas após introdução de lavoura, apesar de 

perderem a camada compactada na superfície, diminuíram a agregação, o que causou 
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grandes efeitos nos IQS biológicos. E o efeito positivo dos IQS químicos estava 

relacionado à adubação e correção química nas lavouras, aumentado o seu valor nas 

camadas do solo.  De acordo com Alvarenga, (1996), e Melloni et al., (2008a), em 

ambientes que não receberam constante aporte de nutrientes no solo, estes apresentaram 

propriedades químicas desfavoráveis em relação ao ecossistema original. 

É importante ainda considerar as épocas de amostragem de solo. Observa-se 

que na época seca os IQS apresentam-se bem distintos entre as áreas de lavoura e 

pastagem, no entanto estando muito próximos em algumas camadas (A e C) quando a 

coleta foi feita na época úmida. Observa-se que a umidade no solo promoveu maior 

uniformidade entre alguns fatores no solo, provocando diminuição da variabilidade de 

dados, dificultando a avaliação entre áreas diferentes. 

Os IQS promoveram uma avaliação mais abrangente dos diferentes uso e 

manejos do solo em relação a uma área de referência. Conforme destaca Araújo et al. 

(2007), os IQS consideram a contribuição interativa de todos os atributos, fornecendo uma 

avaliação abrangente da qualidade do solo. Assim como a maioria dos atributos 

individuais, o IQS reflete uma relação estreita entre a qualidade do solo e a intensidade de 

uso. 

 

4.4 CONCLUSÕES 

1. O efeito de longa duração da pastagem se manifesta-se, principalmente, nos 

seguintes atributos do solo, independentemente da época da amostragem, com maior efeito 

na superfície do solo : macroporosidade, microporosidade, densidade, resistência à 

penetração, diâmetro médio ponderado, diâmetro médio geométrico, massa de solo de 

agregados tamanho (>8 mm, 8mm a 4 mm, 4mm a 2 mm, 2mm a 1 mm, 1mm a 0,5 mm, 

0,5 mm a 0,25 mm, 0,25 mm a 0,106 mm, 0,106mm a 0,053 mm), acidez potencial, 

fósforo, respiração basal do solo, quociente metabólico do solo, relação ácidos fúlvicos e 

ácidos húmicos e relação ácidos fúlvicos e ácidos húmicos em relação à humina.  

2. Na mudança do uso e manejo do solo de pastagem degradada para sistema 

integração lavoura-pecuária observa-se efeitos considerados positivos e negativos no solo. 

Os efeitos positivos foram observados na menor resistência à penetração do solo, menor 

densidade, maior macroporosidade, aumento no pH e concentração de Ca, Mg ou Ca+Mg, 

sendo os  efeitos físicos ocasionados pela aração do solo, principalmente na superfície e os 

químicos pela correção química do solo e adubação. Os efeitos negativos estão na 
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agregação do solo, com menor valor nos agregados > 8 mm, e aumento no valor dos 

macroagregados menores e microagregados. Também ocorre efeito negativo na atividade 

microbiana do solo, o que é devido ao maior valor na respiração do solo e no quociente 

metabólico. 

3. A mudança de uso do solo com relação à área de referência compromete a 

qualidade do solo, o que pode ser observada nos índices de qualidade do solo. O índice 

físico e, posteriormente o índice biológico de qualidade, foram os mais afetados, 

principalmente com relação ao sistema integração lavoura-pecuária. Com relação ao índice 

químico do solo, estes foram melhorados. Esses efeitos foram mais observados na 

superfície do solo, entretanto alguns, como na qualidade química do solo, sendo detectados 

em praticamente todas as profundidades de amostragem. 
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5   CONCLUSÕES GERAIS 

O efeito da introdução do sistema integração lavoura pecuária em pastagem 

degradada pode ser observado após um ano de sua implantação. Os principais atributos 

indicadores de qualidade do solo que foram modificados com efeitos negativos foram os 

atributos físicos, e posteriormente, os atributos biológicos do solo. Isso ocorreu sendo o 

principal efeito da aração do solo, que promove desestruturação na superfície do solo, 

sendo esse aspecto refletido na atividade biológica do solo.  

Os atributos químicos do solo também foram modificados, com efeitos 

positivos na qualidade do solo. Esses resultados foram ocasionados pela ação imediata da 

adubação e correção química no solo. 

As condições do solo conforme época de amostragem (época úmida) refletiram 

nos valores dos atributos químicos, físicos e biológicos de qualidade do solo. Os valores 

dos atributos físicos foram mais afetados na época seca de amostragem, sendo observados 

maiores diferenças entre as áreas de estudo. Os valores dos atributos biológicos do solo 

também foram mais afetados na época seca de amostragem, devido às condições de 

estresse proporcionada pelo ambiente, com pouca umidade. Os atributos químicos foram 

mais pronunciados na época úmida de amostragem de solo, devido principalmente ao 

efeito da adubação de plantio, durante as conduções das culturas, no sistema integração 

lavoura pecuária. 

A qualidade do solo pode ser melhorada após introdução do sistema integração 

lavoura-pecuária em pastagem degradada. No entanto, esses efeitos, após um ano de 

manejo, só puderam ser observados quanto aos atributos químicos de qualidade do solo. A 

manutenção do manejo do solo, com relação à sua reestruturação (agregação do solo), 

principalmente na camada superficial deve ser o principal foco para a manutenção de um 

sistema de manejo do solo com qualidade, depois de implantação. Com a reestruturação do 

solo (melhoramento dos atributos físicos e químicos), consequentemente, a qualidade 

biológica do solo seria afetada numa maneira positiva. Nessas condições as interrelações 

entre os atributos físicos, químicos e biológicos do solo entrarão em equilíbrio, podendo 

manter a sustentabilidade no ambiente. 


