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RESUMO 

 

Com a expansão da agropecuária no estado é necessário a ocupação de áreas com 

o cultivo de pastagens. A introdução de pastagens ocorre com a derrubada da mata 

nativa e queima da biomassa vegetal deixando os solos descobertos, o que pode 

afetar as propriedades físicas, químicas e biológicas dos solos. Assim, o objetivo 

desse trabalho foram avaliar a qualidade edáfica em 3 cultivos de pastagens em 

comparação com a mata nativa no município de Corumbiara/RO, visando analisar as 

modificações físicas e químicas do solo decorrentes de seu uso. Para alcançar tal 

objetivo, foram separadas áreas homogêneas e realizadas as coletas de amostras de 

solos, em três repetições, nas profundidades de 0-10 e 10-20 cm. Foram utilizados os 

blocos casualizado, com esquema fatorial 3x2, sendo 2 usos de pastagem e mata 

nativa, (Pastagem A, pastagem B, e mata nativa) e 2 profundidades (0-10 cm e 10-20 

cm). As variáveis a serem avaliadas: pH, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, alumínio, 

matéria orgânica do solo, capacidade de troca de cátions, soma de bases e saturação 

por bases. Com os resultados obtidos observou-se que a conversão dos sistemas de 

usos do solo, de mata nativa para o uso com pastagem alteraram os atributos do solo, 

principalmente os atributos químicos tais como Ca, Mg, K, P e a matéria orgânica e 

ainda que a área com mata nativa apresentou um maior valor de Mg, CTC, soma de 

bases, K e Ca em comparação as áreas cultivadas com pastagem. 

 

Palavras-chave: Pastagem, Qualidade do solo, Manejo do solo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A pecuária nacional vem apresentando constantes taxas de crescimento. Em 

nota técnica emitida pela Embrapa em 2017, cita que no ano 2015 o Brasil se 

posicionou como o detentor do maior rebanho bovino (209 milhões de cabeças). Em 

2016, o rebanho bovino foi de 218,23 milhões de cabeças, tendo um aumento de 1,4% 

em comparação com o ano anterior. 

 No entanto, uma das maiores críticas da bovinocultura (corte e leite) são a 

degradação dos sistemas ambientais, degradação do solo, além de suas 

contribuições para o excesso de retirada de nutrientes em áreas com alta densidade 

de animais e dos baixos padrões de bem-estar dos animais. 

As produções agropecuárias chamam a atenção o uso do solo com a 

agricultura tradicional, com preparo contínuo do solo, e a extensão de áreas de 

pastagens degradadas. Dos componentes do manejo o preparo do solo talvez seja a 

atividade que mais exerce influência nos atributos indicadores da qualidade física do 

solo, pois atua diretamente na sua estrutura (Macedo, 2009). 

O uso do solo em Rondônia passou por grandes transformações nas suas 

áreas de floresta em pastagens. De modo geral, a exploração dessas áreas é 

caracterizada pela derrubada e queima de florestas primárias e secundárias para 

limpeza da área (MATOS et al., 2012). Esse manejo é inadequado e implicam 

negativamente na disponibilidade de nutrientes no solo, e está associado à 

degradação do solo, visto que, o solo permanece descoberto e propício a erosão, a 

compactação, por exemplo, resultando na diminuição da produtividade das culturas 

ao longo do tempo (MOLINE; COUTINHO, 2015).  

Sendo assim, a avaliação de atributos indicadores de qualidade do solo é um 

importante recurso para verificar o impacto do manejo nas propriedades de solo, uma 

vez que a qualidade dos solos está relacionada às condições de uso e manejo e aos 

processos naturais que ocorrem no seu equilíbrio dinâmico.  

Diante do exposto, este trabalho objetivou a avaliar os atributos físicos e 

químicos do solo em dois cultivos de pastagem em comparação com a mata nativa. 
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2. REVISÕES DE LITERATURA 

 

 

2.1 IMPORTÂNCIAS ECONÔMICAS DAS PASTAGENS NO BRASIL E EM 

RONDÔNIA 

 

Desenvolvida em todos os Estados e ecossistemas do País, a pecuária de 

corte brasileira apresenta uma ampla gama de sistemas de produção. Estes variam 

desde uma pecuária extensiva, suportada por pastagens nativas e cultivadas de baixa 

produtividade e pouco uso de insumos, até uma pecuária dita intensiva, com 

pastagens de alta produtividade, suplementação alimentar em pasto e confinamento. 

Entretanto, qualquer que seja o sistema de produção, a atividade caracteriza-se pela 

predominância de uso de pastagens (Martins Cezar 2005). 

De acordo com IDARON (2017), (A Agência de Defesa Sanitária 

Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia) Rondônia tem o sexto maior rebanho bovino 

do país, sendo quinto em exportação de carne e o oitavo produtor de leite. Em relação 

à Região Norte, o Estado possui o segundo maior rebanho, ficando atrás do Pará, 

sendo que a maior parte desse rebanho é criado a pasto. 

Segundo a Embrapa-RO, (2004) as pastagens cultivadas, são cerca de 5 

milhões de ha, e representam a principal fonte de alimentação dos rebanhos. Portanto, 

os manejos inadequados, principalmente nos solos de baixa fertilidade natural, têm 

contribuído decisivamente para a instabilidade técnica, econômica e ecológica. 

 

2.2 DEGRADAÇÕES DO SOLO 

 

Conforme Reinert (2006) os solos minerais são constituídos por uma mistura 

de partículas sólidas de natureza mineral e orgânica, ar e água, formando um sistema 

trifásico, sólido, gasoso e líquido. As partículas da fase sólida variam grandemente em 

tamanho, forma e composição química e a sua combinação nas várias configurações 

possíveis forma a chamada matriz do solo. Considerando o solo como um corpo 

natural organizado, portanto ocupando dado espaço, a recíproca da matriz do solo 

forma a porosidade dos solos. Outro fator que interfere diretamente na porosidade dos 

solos refere-se à maneira com que as partículas sólidas se arranjam na formação dos 

solos. 



8  

De acordo com Townsend, (2010). A pecuária é uma atividade pioneira na 

Amazônia Legal. As pastagens cultivadas constituem o principal suporte alimentar do 

rebanho. A derrubada da floresta seguida da queima tem constituído o processo usual 

de preparo da área para formação de pastagens, e no início da utilização apresenta 

produtividade satisfatória, porém, no decorrer do tempo vários fatores contribuem para 

a degradação dessas pastagens, tal como a baixa fertilidade natural dos solos e o 

manejo inadequado. 

Ao se discutir a sustentabilidade da produção agropecuária chama a atenção 

o uso do solo com a agricultura tradicional, com preparo contínuo do solo, e a extensão 

de áreas de pastagens degradadas (Macedo, 2009). Dos componentes do manejo o 

preparo do solo talvez seja a atividade que mais exerce influência nos atributos 

indicadores da qualidade física do solo, pois atua diretamente na sua estrutura 

(Hamza & Anderson, 2005). 

Segundo MEA, (2005) O conceito de qualidade física do solo (QFS) engloba 

o conhecimento de propriedades e processos relativos à habilidade do solo em manter 

efetivamente os serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos essenciais à saúde 

do ecossistema, cujo estudo é realizado através de indicadores físicos da qualidade 

do solo responsáveis pela avaliação da sua estrutura. 

As pastagens consistem no principal uso da terra na Amazônia. Com o tempo 

de utilização do pasto, a gramínea perde o vigor e reduz a produtividade, 

caracterizando algum estado de degradação. As principais causas de degradação 

estão a falta de manutenção do pasto e consequente infestação de plantas invasoras, 

a escolha de espécies forrageiras inadequadas à região e o pastejo excessivo, cultivo 

inadequado do solo, altos índices de gradagem. (SOUZA, 2003).  

 

2.3 INDICADORES DE QUALIDADE DO SOLO 

 

Segundo Kelting, (1999) o solo é um ambiente complexo, onde inúmeros 

processos químicos, físicos e biológicos, se interagem, os quais estão constante 

movimento e são de natureza heterogênea, e de difícil medição.  

Qualidade do solo tem sido definida como “a capacidade de um tipo específico 

de solo funcionar, dentro dos limites do ecossistema manejado ou natural, como 

sustento para a produtividade de plantas e de animais, de manter ou de aumentar a 

qualidade da água e do ar e de promover a saúde humana (Doran & Parkin, 1994). 
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Em relação a indicadores da qualidade do Solo Aratani et al., (2009) retrata 

os atributos físicos, químicos e biológicos do solo visto que esses atributos 

determinam a qualidade dos solos agrícolas.  

De acordo com Doran & Parkin, entender e conhecer a qualidade do solo 

possibilita manejá-lo de maneira que ele funcione de forma ótima no presente e que 

não seja degradado para uso futuro. Pelo monitoramento das mudanças na qualidade 

do solo, pode-se determinar se um conjunto de práticas é sustentável. 

 

2.3.1 INDICADORES FÍSICOS DA QUALIDADE DO SOLO 

 

 Para Doran & Parkin (1994) classificam os atributos físicos do solo como 

intermediários e permanentes. Exemplos dos primeiros, alteráveis pelo tipo de manejo 

do solo, são: densidade do solo, resistência à penetração, permeabilidade, aeração, 

agregação, porosidade e umidade do solo.  

A qualidade física do solo merece destaque especial uma vez que tem afetado 

bastante a qualidade química e biológica, já que uma depende da outra, ou seja, 

melhorando a qualidade física de determinado solo se está contribuindo indiretamente 

para a melhoria das suas condições biológicas e químicas (CUNHA et al, 2012). 

 

2.3.2 INDICADORES QUÍMICOS DA QUALIDADE DO SOLO 

 

 Segundo Shoenholtz; Miegroet; BurgerDentre, (2000). Os inúmeros 

indicadores químicos do solo destacam-se o pH, matéria orgânica, capacidade de 

troca de cátions (CTC), teor de fósforo, potássio e magnésio, saturação de alumínio e 

saturação por bases. 

De acordo com Gomes, Filizola (2006), o pH controla a solubilidade de 

nutrientes no solo, exercendo grande influência sobre a absorção dos mesmos pela 

planta.  Carbono orgânico embora não seja um nutriente para a planta, baixos valores 

podem afetar a produtividade em razão de seu efeito na estrutura; na disponibilidade 

de água para as plantas, e no seu poder de tamponamento. A CTC efetiva está 

associada a quantidade total de cátions retidos na superfície das argilas ou coloides 

minerais e orgânicos existentes no solo.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O trabalho foi realizado em uma propriedade particular rural, no município de 

Corumbiara-Ro, que fica localizado nas coordenadas geográficas “13º00’26’’ latitude 

Sul e a 60º56’13.5” longitude Oeste, a 850 km quilômetros da capital Porto Velho. 

 As seguintes áreas foram selecionadas para a execução desse projeto: (a) 

área com floresta nativa, (b) área com pastagem de braquiária (Braquiaria 

decumbens), (c) área com pastagens Mombaça (panicum maximum). Foram, 

portanto, efetuadas coletas de solo em duas áreas distintas de pastagens e uma área 

de floresta nativa adjacente. 

Este trabalho foi realizado em três parcelas com diferentes usos de solos. Os 

três usos forma de floresta nativa, pastagem de braquiaria decumbes, pastagem de 

mombaça e foram coletadas duas profundidades de solo 0,0-0,10 m e 0,10-0,20 m 

para serem avaliadas. As variáveis que foram avaliadas, textura, pH, cálcio, magnésio, 

fósforo, potássio, alumínio, matéria orgânica do solo (MOS) e alguns parâmetros, tal 

como: capacidade de troca de cátions (CTC), soma de bases (SB) e saturação por 

bases (V%). 

 Em cada área estudada, foram separadas glebas homogêneas e realizadas 

uma coleta de amostra composta, nas profundidades de 0,0-0,10 m e 0,10-0,20 m. 

Após as coletas, as amostras foram encaminhadas ao laboratório de solos 

‘Solo mais’ situado em Vilhena-RO, para serem realizadas as análises físicas e 

químicas do solo. 

Após a obtenção de dados no laboratório estes foram analisados e discutidos 

por meio da estatística descritiva.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO ANALITICA DAS AMOSTRAS DE SOLO 

 

Obtenção da terra fina seca ao ar (TFSA): As determinações analíticas foram 

feitas nas amostras secas ao ar, destorroadas e passadas em peneira de 20 cm de 

diâmetro e malha de 2 mm, denominada de terra fina seca ao ar. 

Composição granulométrica da terra fina seca ao ar: As amostras de TFSA 

foram dispersas com hexametafosfato de sódio e agitadas, em baixa rotação, por 16 

horas. As amostras de TFSA foram separadas em frações: argila total, areia grossa, 
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areia fina e silte. O teor de argila total foi determinado na suspensão, pelo método da 

pipeta (DAY, 1965). As frações areia grossa e areia fina foram separadas por 

tamisação em peneiras de malhas 0,2 e 0,053 mm, respectivamente. O silte foi obtido 

por diferença (EMBRAPA, 2017). 

Caracterização química: O pH em água e em KCl 1 mol L-1 foi determinado na 

suspensão solo: solução de 1:2,5. Os teores de Na+ e K+ trocáveis e P disponível 

foram obtidos com o extrator “Mehlich 1”, sendo o P determinado por espectroscopia 

e o Na e K por fotometria de emissão de chama. A acidez trocável (Al3+ e H+) foi obtida 

com o extrator acetato de cálcio 0,5 mol L-1 (pH de 7,0) e a extração dos teores de 

Ca2+, Mg2+ e Al3+ foram realizadas com o extrator KCl 1 mol L-1 (EMBRAPA, 2017).  

Posteriormente, faram calculados os valores da soma de bases (S = Ca + Mg 

+ Na + K), capacidade de troca de cátions (CTC = H + Al + S), além do valor de 

saturação por bases (V% = 100 S/CTC), porcentagem de sódio trocável (PST = 

Na/CTC 100) e porcentagem de saturação por alumínio (Valor m), calculada pela 

expressão: 100 x [Al3+/ (Valor S + Al3+)].  

O carbono orgânico foi determinado pela oxidação da matéria orgânica pelo 

dicromato de potássio 0,2 mol L-1 em meio sulfúrico e titulação pelo sulfato ferroso 

amoniacal 0,1 mol L-1 (EMBRAPA 2017).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 

Tabela 1: Valores da Composição química do solo estudado nas áreas de pastagem 

e mata nativa. 

Prof. pH 
em 
H2O 

Mg Ca Al H+Al  K P SB CTC V% 

M  _________________cmolc dm-3 ________________ 
                  

mg kg-1 _cmolc dm-3 % 

  Braquiaria Decumbens  

0,0-0,10 6,1 1,2 8,4 0,0 2,8  139 24,0 9,96 12,8 78 

0,10-0,20  7,1 0,8 10,3 0,0 1,5  128 15,6 11,43 12,9 89 

 Panicum Maximum 

0,0-0,10 5,9 1,2 4,9 0,0 2,5  104 8,1 6,37 8,9 72 

0,10-0,20  6,2 0,9 4,2 0,0 2,0  85 3,6 5,32 7,3 73 

 Mata Nativa 

0,0-0,10 6,6 1,6 9,5 0,0 1,6  203 8,1 11,62 13,2 88 

0,10-0,20  6,5 1,5 8,6 0,0 2,0  146 3,3 10,47 12,5 84 

Fonte: Severino, W., 2020 
 

Para a braquiária decumbens, na profundidade de 0,0-0,10 m (Tabela 1) 

foram observados valores de pH em água de 6,1 e na profundidade de 0,10-0,20 m 

os valores foram de 7,1.  Para o capim Mombaça na profundidade de 0,0-0,10 m 

(Tabela 1) foram observados valores de pH em água de 5,9 e na profundidade de 

0,10-0,20 m os valores foram de 6,2. Enquanto que, na mata nativa os valores de pH 

na profundidade de 0,0-0,10 m (Tabela 1) foram observados valores de pH em água 

de 6,6 e na profundidade de 0,10-0,20 m os valores foram de 6,5.  Segundo 

Fernandes, (2002) a diferença desses valores de pH entre as pastagens e a mata 

nativa se deve a queimada que provavelmente devido ao efeito das cinzas, que 

reduzem temporariamente os teores de Al e de ácidos orgânicos. 

Para o capim Mombaça, na profundidade de 0,0-0,10 m (Tabela 1) foram 

observados valores de Mg de 1,2 cmolc dm-3, Ca de 4,9 cmolc dm-3, e K de 104 mg 

kg-1 e na profundidade de 0,10-0,20 m os valores de Mg foram de 0,9 cmolc dm-3, de 

Ca foram 4,2 cmolc dm-3, e de potássio foram de 85 mg kg-1. Para o capim braquiária, 

na profundidade de 0,0-0,10 m (Tabela 1) foram observados valores de Mg de 1,2 

cmolc dm-3, Ca de 8,4 cmolc dm-3, e K de 139 mg kg-1 e na profundidade de 0,10-0,20 

m os valores de Mg foram de 0,8 cmolc dm-3, Ca foram de 10,3 cmolc dm-3, e K de 

128 mg kg-1. Enquanto que na mata nativa, os valores de Mg na profundidade de 0,0-
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0,10 m (Tabela 1) foram de 1,6 cmolc dm-3, e de Ca foram de 9,5 cmolc dm-3 e K de 

203 mg kg-1.  Na profundidade de 0,10-0,20 m os valores de Mg foram de 1,5 cmolc 

dm-3, e Ca de 8,6 cmolc dm-3, e K foram de 146 mg kg-1.  Segundo (Kauffman et al., 

1994) esse acúmulo de bases trocáveis, na área de mata nativa em relação a área de 

braquiária, e da área de Mombaça, pode ser explicado, pelo efeito residual da matéria 

orgânica, que é mineralizada e aumenta as bases trocáveis do solo.  

Para o capim Mombaça, na profundidade de 0,0-0,10 m (Tabela 1) foram 

observados valores de Ca de 4,9 cmolc dm-3, e na profundidade de 0,10-0,20 m os 

valores de Ca foram de 4,2 cmolc dm-3. Para o capim braquiária, na profundidade de 

0,0-0,10 m (Tabela 1) foram observados valores de Ca de 8,4 cmolc dm-3, e na 

profundidade de 0,10-0,20 m os valores de Ca foram de 10,3 cmolc dm-3. Enquanto 

que na mata nativa os valores de Ca na profundidade de 0,0-0,10 m (Tabela 1) foram 

de 9,5 cmolc dm-3. Na profundidade de 0,10-0,20 m os valores de Ca foram de 8,6 

cmolc dm-3, essa diferença significativa de concentração de Ca em mata nativa, se 

deve ao armazenamento do nutriente, sendo assim causado pela decomposição do 

sistema radicular da mata nativa, que estimulou sua desvinculação, no capim 

Mombaça e capim braquiária a redução de Ca é proporcionado na alteração da 

vegetação nativa sendo agregado aos sistemas produtivos (MAGALHÃES et al., 

2013).  

Para o capim Mombaça, na profundidade de 0,0-0,10 m (Tabela 1) foram 

observados valores de K de 104 mg kg-1 e na profundidade de 0,10-0,20 m os valores 

de K foram de 85 mg kg-1. Para o capim braquiária, na profundidade de 0,0-0,10 m 

(Tabela 1) foram observados valores de K de 139 mg kg-1 e na profundidade de 0,10-

0,20 m os valores de K foram de 128 mg kg-1. Enquanto que, na mata nativa os valores 

de K na profundidade de 0,0-0,10 m (Tabela 1) foram de 203 mg kg-1.  Na profundidade 

de 0,10-0,20 m os valores de K foram de 146 mg kg-1.  Segundo Rodrigues et al., 

(2010) os valores mais elevados de potássio em mata nativa são respectivos aos 

ciclos de umedecimento e ao dessecamento do solo, provido por elevados níveis de 

precipitações pluviométricas em sucessão ao declínio de precipitações, deste modo 

acarretou o acréscimo da solubilidade de K pertencente no solo, outrossim a ação dos 

microrganismos quanto a matéria orgânica, ocasiona o aumento nos teores do 

nutriente. 

Para a braquiária decumbens, na profundidade de 0,0-0,10 m (Tabela 1) 

foram observados valores de P de 24,0 mg kg-1 e na profundidade de 0,10-0,20 m os 
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valores foram de 15,6 mg kg-1.  Para o capim Mombaça na profundidade de 0,0-0,10 

m (Tabela 1) foram observados valores de P foram de 8,1 mg kg-1 e na profundidade 

de 0,10-0,20 m os valores foram de 3,6 mg kg-1. Enquanto que, na mata nativa foram 

observados os valores de P na profundidade de 0,0-0,10 m (Tabela 1) de 8,1 mg kg-1 

e na profundidade de 0,10-0,20 m os valores foram de 3,3 mg kg-1.  Segundo (Bayer 

& Bertol, 1999), A maior disponibilidade de P na camada superficial pode ser atribuída 

à baixa mobilidade do elemento no perfil do solo. Já para (Santos & Tomm, 2003), a 

maior disponibilidade de P nas camadas superficiais é em razão da baixa mobilidade, 

e à deposição de resíduos culturais, o que favorece a redistribuição de formas 

orgânicas do elemento que são menos susceptíveis ao processo de degradação. 

Para a braquiária decumbens, na profundidade de 0,0-0,10 m (Tabela 1) 

foram observados valores de capacidade de troca de cátions (CTC) de 12,8 e na 

profundidade de 0,10-0,20 m os valores foram de 12,9.  Para o capim Mombaça na 

profundidade de 0,0-0,10 m (Tabela 1) foram observados valores de capacidade de 

troca de cátions (CTC) de 8,9 e na profundidade de 0,10-0,20 m os valores foram de 

7,3. Enquanto que na mata nativa os valores de capacidade de troca de cátions (CTC) 

na profundidade de 0,0-0,10 m (Tabela 1) foram observados valores de 13,2 e na 

profundidade de 0,10-0,20 m os valores foram de 12,5.  De acordo com Ronquim, 

(2010) essa menor CTC na área de capim Mombaça e braquiária pode ser atribuído 

aos menores teores de argila e matéria orgânica do solo. 

Para a braquiária decumbens, na profundidade de 0,0-0,10 m (Tabela 1) 

foram observados valores de saturação de base de 78% e na profundidade de 0,10-

0,20 m os valores foram de 89%.  Para o capim Mombaça na profundidade de 0,0-

0,10 m (Tabela 1) foram observados valores de saturação de base de 72% e na 

profundidade de 0,10-0,20 m os valores foram de 73%. Enquanto que, na mata nativa 

os valores de saturação de base na profundidade de 0,0-0,10 m (Tabela 1) foram 

observados valores de 88% e na profundidade de 0,10-0,20 m os valores foram de 

84%, esses menores teores de saturação por base nas áreas de braquiária e 

mombaça é devido que a maioria das cargas negativas dos colóides estão sendo 

neutralizadas pelo H+ (LOPES, 2010). 

De acordo com os atributos químicos do solo, a menor fertilidade foi 

observada na área com capim Mombaça representado pelos menores valores em pH, 

Ca, P, soma de bases e CTC. Isso se deve pelo motivo de que essa espécie é de alta 

produção e exige uma alta fertilidade do solo (EMBRAPA, 2006). 
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A área com mata nativa apresentou um maior valor de Mg, CTC, Soma de 

base, K e Ca, em comparação com as áreas de braquiária e Mombaça. É possível 

que esses valores maiores nessa área se deve ao continuo aporte de resíduos, que 

promove o aumento da CTC, e com isso a maior retenção destes nutrientes, e também 

a ausência do revolvimento que favorece o acumulo de matéria orgânica (BARRETO 

ET AL 2008). 

Considerando as diferentes áreas com pastagem, a área com capim 

braquiária decumbens apresentou uma melhor fertilidade do solo, em comparação 

com a área com capim Mombaça. Também pode ser explicado devido o capim 

braquiária apresentar uma menor produção e menor exigência de nutriente 

(EMBRAPA, 1998). 

O maior teor de nutriente na área de capim braquiária pode estar associada a 

mancha de solo, à reciclagem de nutrientes pelas plantas, e ao não revolvimento do 

solo, pois essa gramínea está nessa área a mais de 40 anos (FALLEIRO et al., 2003). 

O teor de fósforo foi significativamente maior na área com capim braquiária 

quando comparada com as outras áreas. O teor de P observado nessa área pode 

estar associado a manutenção de resíduos de planta na superfície do solo, o que 

favoreceu para ciclagem do fósforo, contribuindo para o incremento e disponibilidade 

dos estoques de fósforo (IBIDEM, 2003). 
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4.1 MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO 

 

Tabela 2: Valores da matéria orgânica dos solos estudados nas áreas de pastagem e 

mata nativa. 

Profundidade Área avaliada M.O.S 

M  g dm³ 

 Braquiaria Decumbens  
0,0-0,10  29 
0,10-0,20  24 

 Panicum Maximum  
0,0-0,10  29 
0,10-0,20  24 

 Mata Nativa  
0,0-0,10  37 
0,10-0,20  28 

Fonte: Severino, W., 2020 

 

Para a braquiária decumbens, na profundidade de 0,0-0,10 m (Tabela 2) 

foram observados valores de matéria orgânica (MOS) de 29 g dm³, na profundidade 

de 0,10-0,20 m os valores foram 24 g dm³.  Para o capim Mombaça na profundidade 

de 0,0-0,10 m (Tabela 2) foram observados valores de matéria orgânica de 29 g dm³, 

e na profundidade de 0,10-0,20 m os valores foram de 24 g dm³. Enquanto que, na 

mata nativa os valores de matéria orgânica, na profundidade de 0,0-0,10 m (Tabela 2) 

foram 37g dm³, e na profundidade de 0,10-0,20 m os valores foram de 28 g dm³. A 

matéria orgânica no solo possui a maior proporção de reservatório de carbono 

terrestre, sendo rica em nutrientes, as matas nativas por não possuírem práticas de 

manejo, possuem elevadas reservas de carbono orgânico (LIMA et al., 2008). 

Segundo Freixo et al., (2002) os maiores teores de matéria orgânica estão situados 

nas camadas mais superficiais do solo. 

O maior teor de matéria orgânica foi verificado na área com mata nativa, esse 

acumulo de matéria orgânica na fração particulada está relacionado a diversidade de 

espécie que contribui continuamente o aumento da matéria orgânica no solo 

(CORREIA et al., 1999).  

A substituição da mata nativa em pastagens causou uma importante 

diminuição da matéria orgânica. Este resultado, provavelmente, está relacionado no 
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processo de conversão da mata nativa em pastagens, seguida da derrubada e 

queimada (KAUFFMAN et al., 1995).  

Ouve uma diminuição do teor de matéria orgânica, entre as espécies 

Braquiária e Mombaça. Essa diminuição da matéria orgânica pode ser explicada pela 

redução da quantidade de resíduos adicionados no solo, o aumento da atividade 

microbiana, causado por melhores condições de temperaturas e aeração, e pelas 

queimadas (STEVENSON, 1982).  

 

4.2 TEXTURA DO SOLO 

 

Tabela 3: Valores da textura dos solos estudados nas áreas de pastagem e mata 

nativa. 

Área 
avaliada 

Prof. 
 

Areia Silte Argila  

 m  g kg-1  
Braquiária  0,0-0,10 605 125 270 

0,10-0,20 618 112 270 

Mombaça  0,0-0,10 630 75 295 
0,10-0,20 605 75 320 

Mata nativa 0,0-0,10 600 75 325 
0,10-0,20 590 65 345 

Fonte: Severino, W., 2020 

 

Para a braquiária decumbens, na profundidade de 0,0-0,10 m (Tabela 3) 

foram observados valores de areia de 605, silte de 125 e teores de argila de 270 g kg-

1, na profundidade de 0,10-0,20 m os valores foram de 618 g kg-1 para a areia, e de 

112 g kg-1 para silte, e argila de 270 g kg-1. Para o capim Mombaça na profundidade 

de 0,0-0,10 m (Tabela 3) foram observados teores de areia de 630 g kg-1, silte de 75 

g kg-1 e argila de 295 g kg-1, e na profundidade de 0,10-0,20 m os valores foram de 

605 g kg-1 para a fração areia, a fração silte foi de 75 g kg-1   e 320 g kg-1 de argila. 

Enquanto que na mata nativa foram observados teores da fração areia, silte e argila, 

na profundidade de 0,0-0,10 m (Tabela 3) de 600 g kg-1, 75 g kg-1 de silte e 325 g kg-

1 respectivamente. Já na profundidade de 0,10-0,20 m os valores de areia foram de 

590 g kg-1, o teor de silte foi de 65 g kg-1de silte e o teor da fração argila foi de 345 g 

kg-1.  
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Na área de pastagens de capim braquiária e Mombaça verificou-se a menor 

quantidade de argila nessas áreas, segundo Souza (2003) essa perda de argila se 

deve ao cultivo inadequado do solo e  o  seu  preparo com altos índices de gradagem, 

pois  alteram as  características  físicas do solo, sendo relatado também que o preparo 

do solo é o que mais reflete na perda da estrutura do solo (CARPENEDO & 

MIEINICZUK, 1990).  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Em consequência da substituição da vegetação nativa em sistemas 

produtivos, causaram alterações nos atributos químicos do solo tais como Ca, Mg, K, 

P e na capacidade de troca de cátions (CTC), devido que esses elementos foram 

absorvido pelas pastagens e colhido pelos animais. 

 Os sistemas de cultivo de pastagem provocaram alterações nos atributos 

físicos do solo quando comparados com os da condição preservada do ambiente de 

mata, pois devido esse ambiente não ter interação do homem, este solo está no seu 

perfeito equilíbrio. 

A área com capim Mombaça apresentou menores valores em pH, Ca, P, soma 

de base e CTC em relação a área de braquiária e mata nativa, devido a sua alta 

necessidade em fertilidade e o maior consumo de base trocável do solo. 
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ANEXOS 

 
 
 

Figura 1.  Imagem do perfil aonde esta presente a Mata nativa 

 
Fonte: Severino, W., 2020. 

 
Figura 2. Imagem do perfil de solo aonde esta sendo cultivada a Branquiara 

 
Fonte: Severino, W., 2020. 
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Figura 3. Imagem do perfil de solo aonde esta sendo cultivado o capim mombaça 

 
Fonte: Severino, W., 2020. 

 
Figura 4.  Imagem retirando amostra de solo da Mata nativa 

 
Fonte: Severino, W., 2020. 

 



26  

Figura 5.  Imagem retirando amostra de solo do capim braquiaria 

 

Fonte: Severino, W., 2020. 

 

Figura 6.  Imagem retirando amostra de solo do capim mombaça 

 

Fonte: Severino, W., 2020. 


