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Resumo: O solo é formado por horizontes o que possibilita caracterizar e classificar os 

tipos existentes. Os elementos mais influentes no desenvolvimento do solo é seu 

material de origem, mineralogia e a riqueza de nutrientes. Por meio da aplicação do 

DRES (Diagnóstico Rápido da Estrutura do Solo), método que caracteriza as camadas 

superficiais do solo. O objetivo deste trabalho foi qualificar a estrutura do solo no 

projeto de assentamento (PA) São Francisco, localizado no município de Eldorado dos 

Carajás. Foram recolhidas três amostras de solo de uma área de pastagem, com 

dimensões de 40 cm de comprimento, 30 cm de largura e 30 cm de profundidade. 

Através da determinação do Índice de Qualidade Estrutural do solo da Amostra (IQEA) 

e o Índice de qualidade estrutural do solo (IQES), os resultados obtidos foram de 3,16 

de IQEA, apresentando qualidade regular, com necessidade de aprimoramento os 

sistemas de produção, demostrando assim a eficácia e rapidez de resultado do método 

DRES. 
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INDICATORS FOR EVALUATION OF DEGRADED FLOORS WITH FAST 

DIAGNOSIS OF SOIL STRUCTURE 

 

Abstract: The soil is formed by horizons which allows to characterize and classify the 

existing types. The most influential elements in soil development are its source material, 

mineralogy and nutrient richness. Through the application of DRES (Rapid Diagnosis 

of Soil Structure), a method that characterizes the superficial layers of the soil. The 

objective of this work was to qualify the soil structure in the settlement project (PA) São 

Francisco, located in the municipality of Eldorado dos Carajás. Three soil samples were 

collected from a pasture area, with dimensions of 40 cm long, 30 cm wide and 30 cm 

deep. By determining the Sample Structural Soil Quality Index (IQEA) and the 

Structural Soil Quality Index (IQES), the results obtained were 3.16 IQEA, presenting 
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regular quality, with need for improvement of production systems. , thus demonstrating 

the effectiveness and speed of results of the DRES method. 

 

Keywords: Keywords: Soil quality; rapid diagnosis, pasture. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

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. Os fatores mais influentes na formação do solo é seu material de origem, onde 

sua composição química inicial determina a textura do solo, sua mineralogia e a riqueza 

de nutrientes. Há duas propriedades físicas, mais importantes em relação à textura do 

solo, que é definida pela distribuição de tamanho de partículas, e a estrutura do solo 

definida pelo arranjamento das partículas em agregados (MENDONÇA, 2010). 

Há métodos utilizados para medir e estudar a estrutura e composição do solo, no 

entanto, tem elevados gastos e tempos em laboratórios (SILVA, et al. 2017). Diante 

disso surgiu a preocupação por buscar processos rápidos e de baixos custos, e um dos 

exemplos destes tipos de procedimento é o Diagnóstico Rápido da Estrutura do Solo 

(DRES). O método se trata de um processo que caracteriza as camadas superficiais do 

solo nos primeiros 25 cm, a partir de avaliação visual do tamanho dos torrões ou 

agregada bem como outros atributos presentes, tais como: atividade biológica, tamanho 

das raízes pivotantes, entre outros (RALISCH et al., 2017).  

Levando em consideração esses aspectos, o objetivo do trabalho foi qualificar a 

estrutura do solo no projeto de assentamento (PA) São Francisco, localizado no 

município de Eldorado dos Carajás (sudeste paraense), de forma interpretativa, através 

do método de campo (DRES).  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Descrição da área de estudo 

 A área de estudo está localizada no projeto de assentamento (PA) São 

Francisco, localizado no município de Eldorado dos Carajás (sudeste paraense), O 

estudo foi elaborado no lote 102, de nome Sítio Santa Lúcia, situada à latitude 

05º55’21” (S) e longitude 49º11’52,9” (W) como mostra a Figura 1. (ITERPA, 2017).  
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Figura 1: Localização da área de estudo 

Fonte: Autores (2019) 

 

 A metodologia aplicada foi de Ralisch et al. (2017) utilizada pela Embrapa no 

documento sobre DRES.  Foram coletadas três amostras de solo de uma área de 

pastagem, a partir da abertura de minitrincheira perpendicular as linhas de cultivo com 

dimensões de 40 cm de comprimento, 30 cm de largura e 30 cm de profundidade, com o 

auxílio de enxada e pá reta. As amostras foram colocadas em uma bandeja plástica (25 

cm de largura, 50 cm de comprimento e 15 cm de altura,) para se realizar a 

fragmentação do bloco do centro para as laterais da bandeja, aplicando força com as 

mãos para o rompimento dos blocos para identificar pontos de menor coesão na 

amostra.  

Posterior à coleta se realizou a avaliação visual das amostras, considerando as 

evidências de degradação ou conservação/recuperação do solo e proporção visual da 

ocorrência dos diferentes tamanhos de agregados após a coleta da amostra. Conferiu-se 

notas de um a seis as camadas (Qe0), tendo nota seis às amostras com maiores índices 

de conservação e igual ou inferior a três com indicativos de degradação. 

   Logo após foi determinado o Índice de Qualidade Estrutural do solo da 

Amostra (IQEA) e o Índice de qualidade estrutural do solo (IQES):  

 

IQEA = [(Ec1 * Qec1) + (Ec2 * Qec2) + (Ec3*Qec3)] / Etotal  
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Onde: IQEA = índice de qualidade estrutural do solo da amostra; Ec = espessura 

de cada camada, em cm; Qec(x) = nota de qualidade estrutural atribuída a cada camada; 

Etotal = espessura/profundidade total da amostra (25 cm). 

 

IQES = (IQEA1 + IQEA2 + ... + IQEAn) / n 

Onde: IQES= índice de qualidade estrutural do solo na gleba avaliada; n = 

número total de amostras;  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os solos da área de pastagem P1 e P2 apresentaram maiores evidências de 

conservação/recuperação, observando-se grandes quantidades de matéria orgânica, com 

presença de atividades biológicas explicado pela alta disponibilidade de material para 

decomposição, e agregados com características grumosas em ambos os tratamentos.  

A área P3 mostrou-se com indicativos de degradação, apresentando alto grau de 

compactação no solo, transição abrupta entre as camadas, com presença de raízes 

concentradas na camada superficial, com tortuosidade, achatadas e crescendo 

preferencialmente nas fissuras. A baixa qualidade na área P3 está relacionada com a 

falta de práticas de manejo de conservação de pastagens, provocando à deterioração das 

propriedades químicas do solo com redução do seu potencial produtivo. 

De forma a facilitar a identificação visual tem se utilizado como parâmetro o 

tamanho dos agregados. Nas áreas P1 e P2, obteve-se a variância de medida dos 

agregados de 1 a 4. De acordo com Scapinelli et al., (2016) tal característica é 

considerada uma boa condição de qualidade do solo, juntamente combinada com outras 

características favoráveis nas propriedades do solo, assim potencializando a sua 

fertilidade.  

Em ambas as camadas de P3 se obtiveram valores acima de 7 cm, sendo 

considerados como evidencia de degradação. De acordo com Freddi et al., (2015), 

confirma o processo avançado de compactação excessiva desse solo causada por ações 

de manejo inadequadas, e apresentando um potencial de regeneração mais lento. 
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Após a realização da análise da qualidade estrutural visual dos três tratamentos 

realizou-se a atribuição de notas às camadas dos solos, para os cálculos de IQEA 

(Tabela 01), atribuiu-se para Ec e Etotal os valores de 12,5 e 25 cm, respectivamente, 

pois com a separação das amostras em duas camadas de 12,5 cm, se totalizou os 25 cm 

amostrados.  

Tabela 01. Resultados do cálculo de IQEA, a partir dos valores atribuídos às camadas. Fonte: Própria 

Tratamento N° de camadas 
Espessura da 

camada (cm) 

Nota de 

qualidade 
IQEA 

P1 
1 

12,5 
3 

3,5 
2 4 

P2 
1 

12,5 
4 

4 
2 4 

P3 
1 

12,5 
2 

2 
2 2 

 

A partir dos valores do IQEA calculou-se o IQES, obtendo-se o valor de 3,16, 

sendo considerado de acordo com a metodologia de Ralisch et al., (2017), de qualidade 

estrutural regular, confirmando a necessidade de aprimorar os sistemas de produção 

ampliando a diversificação de culturas, e também deve-se evitar operações mecanizadas 

no preparo do solo (aração e gradagem). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O sistema de pastagem na Amazônia, vem alterando a estrutura do solo comum 

em sistemas produtivos de gramíneas. A conversão também influenciou o estado de 

agregação do solo, avaliado pelo aumento dos níveis de compactação em pastos 

abandonados. 

O índice de qualidade visual do DRES, que se destaca pela praticidade e 

simplicidade de avaliação, pode ser utilizado como indicador físico da qualidade do solo 

de forma eficiente e discriminatório do ecossistema de pastagem quanto aos níveis de 

degradação. 
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