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RESUMO 

 

No sudeste do Pará, ocorreu em determinados locais a substituição da floresta amazônica por 

pastagens. No entanto, poucos estudos relacionam, de forma ampla, os impactos nos atributos 

físicos, químicos e microbianos do solo causados por esta substituição. Nesta pesquisa objetivou- se 

quantificar características físicas e químicas bem como a qualidade de um  Argissolo Vermelho 

Distrófico típico textura argilosa/muita argilosa com vegetação natural e cultivado com 

pastagens. Foram coletadas amostras de solo, na profundidade de 0 a 20 cm, nos seguintes 

ambientes: (I) área com vegetação natural (mata), bem drenada, rica em matéria orgânica e sem 

distúrbio aparente no horizonte superficial; (II) área com histórico de pastagem de B. 

brizantha, cultivado após plantio de milho sem nenhum tipo de manejo; (III) área com histórico de 

pastagem de B. brizantha, há, pelo menos, vinte anos de cultivo sem nenhum tipo de manejo. Na 

Fazenda Sagrada Família no município de Marabá-PA (1452 hectares), no período de agosto em plena 

estiagem amazônica de 2014, de onde se retiraram amostras deformadas e indeformadas de solo para 

análises químicas (pH, P, K, Ca
2+

, Mg
2+

, Al
3+

, H + Al, SB, T, V e carbono orgânico ou matéria 

orgânica) e físicas (densidade do solo e umidade do solo). Comparado ao sistema de referência (I), o 

ordenamento dos ambientes para a qualidade de solo foi II e III, sendo a pastagem exclusiva o 

ambiente de pior qualidade. Logo, onde houve interação entre agricultura e cultivo forrageiro, a qualidade do 

ambiente edáfico foi alterada com índices melhores ao de monocultivo, apresentado no ambiente após o 

plantio de milho. E, conforme o manejo, essa qualidade pode se aproximar do ambiente de referência. A 

grande maioria dos atributos físicos mostrou-se eficiente nas avaliações da qualidade ambiental, que 

revelaram grande disparidade entre a pastagem e os demais ecossistemas de mata nativa. 

 

Termos de indexação: Densidade do solo; Umidade do solo; Indicadores da qualidade do solo. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O município de Marabá pertence à mesorregião Sudeste Paraense e à microrregião Marabá. 

A sede municipal apresenta as seguintes coordenadas geográficas: 05º 21‟ 54”Latitude Sul e 

04º 07‟ 24”Longitude WGr. Entre as ações antrópicas negativas sobre o meio ambiente, a 

degradação do solo constitui uma das mais preocupantes, visto que tem afetado, diretamente, a 
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vida do homem. A principal causa da degradação resulta do mau uso do solo, tendo como 

consequência a redução da matéria orgânica e, por conseguinte, alterações nas características 

físicas, químicas e biológicas do solo. 

O solo constitui o principal componente relacionado à produção agropecuária. Dessa forma, 

a conservação, ou a melhoria de sua qualidade, é essencial para a sustentação da  atividade 

produtiva. Em ecossistemas naturais, a qualidade edáfica tem sido proposta com o objetivo de se 

obter um valor padrão ou referência, enquanto em agrossistemas, ela é indicada, com vistas ao 

manejo do sistema, para incentivar a produção, sem degradar o solo (Gregorich, 2002). Assim, na 

passagem de sistemas naturais para sistemas agropecuários, provocam alterações nos atributos do 

solo, e como consequência tem crescido o interesse da comunidade científica em avaliar a 

qualidade do mesmo, submetido a diferentes processos de várias características de solos sensíveis 

ao manejo são alteradas, apontando perdas de qualidade (Doran & Parkin, 2000). 

Algumas práticas de manejo do solo e das culturas cultivo a fim de definir a tecnologia mais 

racional de uso do solo. A compreensão e a quantificação do impacto do uso e manejo na qualidade 

dos solos são fundamentais no desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveis. 

Para DORAN & PARKIN (2000) a qualidade do solo envolve sua capacidade de 

funcionar dentro dos limites de um ecossistema, sustentando a produtividade biológica, mantendo a 

qualidade do ambiente e promovendo a saúde das plantas e dos animais. Conceitos de qualidade do 

solo vêm sendo desenvolvidos, classificando - os mediante a avaliação de seus atributos, 

especialmente para uso agrícola. A qualidade pode ser avaliada por meio de atributos 

relacionados à sua capacidade de suprir nutrientes às plantas, em suportar o crescimento e 

desenvolvimento de raízes, proporcionar uma adequada atividade biológica e em propiciar uma 

adequada estabilidade estrutural para resistir a erosão e reter água para as plantas. Na avaliação da 

qualidade do solo agrícola tem sido postulada a necessidade de identificar parâmetros do seu estado 

de conservação e/ou degradação, sendo comumente utilizados como referência; solos sob mata 

nativa sem interferência antrópica. 

Na avaliação da qualidade do solo são amplamente utilizados, no intuito de conservar o 

meio ambiente e maximizar a produção agrícola, parâmetros agronômicos definidos com base 

em metodologias laboratoriais que, embora sejam bastante precisos e apresentem, por muitas vezes, 

valores de referência, são de difícil acesso ao produtor por demandarem tempo e dinheiro. 

Portanto, o equilíbrio entre aumento de produtividade e conservação ambiental representa 

o anseio não só dos produtores, mas de toda a sociedade, devendo ser compatibilizado através da 

geração de informações e tecnologias que promovam o desenvolvimento dos sistemas de produção, 
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bem como de instrumentos que permitam monitorar a sustentabilidade desses sistemas. Sendo 

assim, um modelo de desenvolvimento sustentável pressupõe um profundo conhecimento dos 

aspectos ecológicos, econômicos e sociais componentes do sistema de produção em questão. 

O objetivo desta pesquisa foi quantificar certas características físicas e químicas do solo, 

e determinar um índice de qualidade, baseado em indicadores físicos e químicos de um Argissolo 

vermelho distrófico típico textura argilosa/muito argilosa, com vegetação nativa e cultivado com 

pastagem. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado na Fazenda Sagrada Família, distante, aproximadamente, 100 km 

da cidade de Marabá (PA), considerando-se a BR 155, onde foram coletadas amostras de solo, no 

período de estiagem (agosto de 2014), em três ambientes distintos. 

O solo das áreas avaliadas contíguas foram selecionadas em relevo plano e na mesma 

classe de solo (Argissolo vermelho distrófico típico textura argilosa/muito argilosa). Os ambientes 

avaliados foram constituídos por: (I) área com vegetação natural (mata), bem drenada, rica em 

matéria orgânica e sem distúrbio aparente no horizonte superficial; (II) área com histórico de 

pastagem de B. brizantha, cultivado após plantio de milho sem nenhum tipo de manejo; (III) área 

com histórico de pastagem de B. brizantha, há, pelo menos, vinte anos de cultivo sem nenhum 

tipo de manejo. 

O manejo de cultivo dessas áreas, excetuando-se a área de mata, anteriormente à 

aplicação dos tratamentos descritos, foi realizado com pastagens. O manejo de plantas daninhas, nas 

pastagens antigas, foi feito com roçadas sem adubações. 

De acordo com a figura 1, para as coletas de amostras foi realizado a limpeza da 

área, removendo detritos e restos vegetais (folhas, ramos e fragmentos de rocha) da superfície do 

solo (Embrapa, 2007). 

Figura 1 – Procedimento de coleta de amostra de solo deformada. 
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O trabalho manual foi realizado com enxadas e pá cavadeiras. Em cada ponto de 

amostragem, foi cavado uma cova, na profundidade de 20 cm e em formato de “U”, onde foram 

retiradas as bordas laterais (cerca de 5 cm) deixando apenas a parte central que foi colocada 

no balde, constituindo uma amostra simples. Tal procedimento foi repetido em cinco pontos 

diferentes atingindo toda extensão da área local, obedecendo o mesmo padrão já citado, construindo 

cinco porções que foram homogeneizadas, constituindo assim uma amostra composta, com peso 

de aproximadamente 1Kg que foi armazenada em um saco plástico. 

O mesmo procedimento de coleta e armazenamento foi repetido mais duas vezes, 

obtendo assim três modelos com peso total de 3kg e levadas para análise laboratorial, que foram 

aferidos alguns dados químicos como: pH em água; P e K disponíveis; P-remanescente; Ca, Mg 

e Al trocáveis; acidez total (H + Al); e carbono orgânico (Corg) ou matéria orgânica (MO). Com 

as variáveis, calculou-se a soma de bases (SB), CTC total (T), saturação por bases (V) e saturação 

de alumínio (m). 

Para a determinação da densidade do solo e umidade gravimétrica, foram coletadas três 

amostras, em cada ambiente, com profundidade de 0-10cm, 10-20cm e 20-30cm, totalizando 

nove. Na análise laboratorial foram verificadas as características físicas, sendo determinadas, 

conforme, procedimento descrito pela Embrapa (1999). Para tal recolhimento foi se necessário pá 

cavadeira, espátula de pintor e canivete com o intuito de retirar a amostra sem deformações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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De forma geral, a tabela de comparações para as variáveis químicas do solo (Tabela 1) 

mostra que os solos sob vegetação natural (I) evidenciaram melhor fertilidade e condições 

químicas mais propícias ao crescimento de plantas, quando comparados aos demais ambientes 

constituídos por pastagens (II e III). 

O teor de Corg diminuiu, em função do uso do solo, sendo os valores mais elevados 

observados em condições de mata (I), e, posteriormente, na pastagem mais recente formada após o 

cultivo do milho (II) e na pastagem mais antiga (III). Os ambientes II e III foram os que mais 

degradaram o teor de Corg, contudo para o ambiente II verifica-se um teor mais acentuado 

explicado pelo material deixado no campo para incorporação. Motivo de apresentar um teor mais 

elevado que o ambiente I (Tabela 1). Tal constatação pode ser atribuída à maior deposição de 

resíduos orgânicos nos solos sob mata. Todavia, a diminuição do teor de Corg nos solos sob 

cultivos pode ser atribuída também ao aumento do consumo do carbono prontamente disponível 

pela biomassa microbiana e, ainda, pelo sistema de produção e manejo  adotados. Particularmente, 

no ambiente III, as reduções nos teores de Corg estão associadas ao manejo inadequado da 

pastagem, principalmente pela ausência de adubações de manutenção, sobretudo após o uso 

prolongado do pastejo, o que converge à degradação da pastagem. 

Os trabalhos encontrados na literatura, muitas vezes, são contraditórios em relação às 

diferenças entre os teores de Corg encontrados em solos de mata nativa e de pastagens, conforme 

constatações de Vitorino (1986), Fernandes et al. (1997) e Marchiori Júnior & Melo (1999). 

Dessa forma, sabe-se que, para uma mesma produção e deposição de biomassa ao solo, o teor de 

Corg pode variar de solo para solo, tendo em vista a qualidade do material aportado e  a influência 

de diversos fatores sobre a microbiota do solo e, consequentemente, sobre a taxa de 

decomposição (Costa 2005). 

Os valores de pH encontrados em todos os ambientes são classificados como adequados 

para cultivos agrícolas e o valor encontrado na pastagem (II) se assemelha ao observado em mata (I) 

e diferiram do solo cultivado com pasto mais antigo (III), o qual apresentou valor de pH mais baixo, 

em decorrência da correção não utilizada no solo (Tabela 1). 

A disponibilidade de fósforo no solo diferiu entre ambientes. No entanto, pode-se inferir, 

com base na CFSEMG (1999), que esta ficou abaixo do nível considerado crítico para pastagens 

(6,6 mg dm-3) nos ambientes (I e III) e os baixos níveis de fósforo disponíveis no ambiente de 

mata sugerem a pobreza natural desses solos, em relação a esse nutriente (Tabela 1). Ressalta-se 
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que, mesmo na área cultivada com pastagem após o plantio de milho, a qual recebeu adubações 

com fósforo, se observou aumento nos teores desse elemento no solo. 

Para o potássio, foram observados maiores níveis em ambiente de mata, seguido das 

áreas cultivadas com pastagens (II e III), sendo os menores níveis observados nas pastagens 

(III) (Tabela 1). Para Jakalaitis et al. (2008), caracterizando terraços para uso agrícola na região 

do médio Rio Doce, observou maiores teores de potássio trocável em solos manejados com a 

cultura do milho, com dezoito anos de cultivo, sendo os valores superiores aos encontrados em 

condição de vegetação natural e pastagens. No entanto, todos os ambientes (I e II) analisados 

apresentaram teores elevados de potássio em superfície e os ambientes cultivados anualmente e 

beneficiados pela adubação potássica apresentaram teores do elemento que variaram de acordo 

com a sua capacidade de preservá-lo no sistema. Dessa forma, o ambiente de pasto foi o que 

apresentou os menores teores do elemento no solo, corroborando os resultados encontrados nessa 

pesquisa. 

Comportamento análogo ao observado para o potássio foi encontrado para o cálcio e o 

magnésio, que apresentaram valores significativamente maiores em ambiente de mata e 

decresceram em áreas cultivadas com pastagens com maior tempo de manejo (Tabela 1). As 

áreas de pastagens  apresentaram  menores  teores  desses  elementos,  em  decorrência  da   sua 

remoção pelo pastejo contínuo, em pastagens que não recebem adubação adequada de 

manutenção. Vale ressaltar que, pelo fato de os ambientes se mostrarem distintos em relação ao 

manejo, o teor de cátion trocável foi mais elevado na área de mata, do que os encontrados 

comumente em ambientes cultivados, devido a falta de correções e/ou adubações do solo e que os 

mesmos se encontram em áreas de relevo íngreme, onde as perdas por erosão são evidentes. De 

acordo com Junior et al (2011), embora os solos dessa região sejam originados de materiais bem 

intemperizados, ocorre é um equilíbrio solo-floresta-solo, onde as plantas vivem da ciclagem de 

nutrientes. O ciclo de nutrientes entre a floresta e o solo é quase fechado e contínuo, com a maior 

parte dos nutrientes localizados na própria biomassa. É importante considerar, ainda, que fatores 

como intensa radiação solar e água em abundância, favorecem a fotossíntese, o que contribui para a 

formação e manutenção da floresta. 

Foi observado teor de alumínio trocável nos solos desses ambientes, confirmando os 

comentários da Embrapa (2013), que relata a fonte ativa de alumínio nessa classe de solo. Os 

valores maiores de H+Al, observados nos solos sob mata e no ambiente de pastagem (III), 

provavelmente em função dos teores de Corg, refletiram na maior CTC, a pH 7, nesses sistemas, 

enquadrando-se na classe muito alta (CFSEMG 1999). Da mesma forma, os valores de soma e 
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saturação por bases encontram-se maiores nos ambientes de mata e de pastagem estabelecida 

após o cultivo do milho, pela maior contribuição da matéria orgânica (Tabela 1). 

A análise dos resultados para os atributos físicos do solo (Tabela 2) revela que a densidade 

do solo e a umidade gravimétrica, foram às características mais afetadas nos diferentes ambientes. 

 

Tabela 2. Caracterização física caracterização química de Argissolo vermelho distrófico típico 

textura argilosa/muito argilosa sob mata nativa e pastagens localizadas na Fazenda Sagrada Família, 

Marabá – PA. 

Variáveis Ambientes1 

 I II III 

Densidade do solo 

g.cm-3 

0,

89 

1,08 1,09 

Umidade gravimétrica 

Kg. Kg-1 

0,

28 

0,16

9 

0,20

2 1- I (área de mata), II (área de pastagem formada após o cultivo de milho com Brachiaria 

brizantha), III (área de pastagem de Brachiaria brizantha). 

 

Para os valores de densidade do solo, observou-se aumento significativo da variável quando 

a vegetação natural foi substituída por culturas como a pastagem (Tabela 2). Os extremos foram 

observados em solo de mata, menos denso (0,89 g.m-3), e no solo manejado por vários anos 

consecutivos  com  pastagem  (III), o qual  apresentou valor de densidade  do solo  (1,09 g.cm-3) 

superior aos demais ambientes. Segundo Cardoso (2008), em pesquisas realizadas em Argissolo 

vermelho-amarelo sob mata, pastagens e culturas, a maior densidade do solo nas pastagens foi 

atribuída a uma camada com estrutura laminar, provavelmente resultante do pisoteio dos animais e 

da pressão mecânica exercida no solo durante a formação dos pastos. 

Os resultados da umidade gravimétrica evidenciaram que, no momento da coleta, a 

umidade do solo encontrava-se distinta entre os ambientes e que a mesma e a capacidade de 

retenção foram maiores nos solos de matas e no ambiente III (Tabela 2). Pelo fato de ser avaliada 

em solo com estrutura deformada, não representando as condições naturais de solo, a retenção de 

água no solo fica subordinada à granulometria e ao teor de matéria orgânica. 

De forma geral, verificou-se que, em ambientes onde se utiliza a agricultura intercalada com 

a pecuária, o ambiente edáfico apresentou valores intermediários nos indicadores físicos, entre o 

ambiente de mata e de pastagem exclusiva (III); e, em solo cultivado com pastagem após plantio de 

milho, grande parte das características avaliadas 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 de solo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1. Os sistemas cultivados provocaram alterações na qualidade do ambiente edáfico, 

manifestada em suas características físicas e químicas, quando comparadas à condição 

preservada do ambiente de mata. 

2. Nos ambientes cultivados, principalmente onde prevalece monocultivo de cultura de 

pastagem, evidencia-se a necessidade de manejo, aplicado de forma integrada para a manutenção 

da qualidade do solo. 

3. Os índices de qualidade do solo observados permitem inferir sobre as alterações 

impostas pelas práticas de manejo do solo, no que concerne às perdas de material orgânico, 

nutrientes e água. 
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