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Resumo: A investigação científica deste trabalho estudou os atributos químicos do solo em um sistema de

integração lavoura-pecuária na região de Ponta Grossa-PR, no periodo de abril à outubro de 2002. Foram

coletadas amostras de solo nos tratamentos com e sem pastejo da forrageira aveia-preta (Avena strigosa

Scrheb) mais azevém (Lolium multiflorum L.) e com e sem adubação nitrogenada. Para os atributos químicos

analisados (CTC, V%, COT), foi verificado variação em profundidade até 15 em, mostrando diferença

significativa nos tratamentos com pastejo e com 150 kg bá" de nitrogênio no perfil do solo até profundidade

estudada.
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Chemical attibutes of the soil in a crop-lívestock integration system in Ponta Grossa-

PR-Brazil

Abstract: This work scientifically investigated the soil chemical atributtes in a grain-livestock integration
~

system in Ponta Grossa-PR, from april to october, 2002. Soil samples from grazed or not black-oat (Avena

strigosa Scrheb) plus ryegrass (Lolium multiflorum L.), with or without nitrogen fertilization, were collected.

Variation in the chemical atributtes analized (CEC, V%, COT) was perceived until soil profundity of 15 em,

showing a significant difference in the pasture treatrnents, and with 150 kg ha" of nitrogen until the studied

produndity.
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Introdução

A necessidade de utilização de sistemas integrados, como a integração lavoura-pecuária (ILP),

permite a sustentabilidade dos recursos disponíveis do meio ambiente, obrigando investigadores da área solo-

planta-animal e meio ambiente a buscar alternativas que permitam o produtor de permanecer no campo. Com

isso se buscou um maior entendimento da contribuição para o sistema solo da presença do animal e da

adubação nitrogenada em alguns atributos químicos do solo na região de Ponta Grossa-PR.

Material e Métodos

O solo da área experimental caracteriza-se como um Argissolo (EMBRAPA,1999) localizado na

Fazenda Capão da Onça, pertencente à Universidade Estadual de Ponta Grossa, as amostras de solo foram

realizadas após saída dos animais da área (11/10/2002), nos tratamentos sem pastejo com 150 kg ha" de

nitrogênio (SPCN), sem pastejo e sem nitrogênio (SPSN), com pastejo e com 150 kg ha" de nitrogênio

(CPCN), com pastejo e sem nitrogênio (CPSN) e com pastejo e com 150 kg ha' de nitrogênio (CPCN 30),

fazendo-se duas mini-trincheiras com uma dimensão de 20 em x 50 em (área) x 20 em (profundidade) em

cada parcela experimental. No total foram abertas 40 mini -trincheiras amostrando as camadas de 0-2,5; 2,5-

5,0; 5,0-10 e 10-20 em. A amostragem foi realizada por estrato e os anéis possuíam um diâmetro de 5 em e

alturas de 2,5 em para avaliar as camadas de 0-2,5 em de profundidade e de 5 cm para as demais

profundidades. Posteriormente coletava-se o volume de solo correspondente à profundidade amostrada e deste

foi coletado uma sub-amostragem após a homogeneização do total do volume do solo retirado, cada amostra

foi composta por seis amostras simples coletadas em diferentes pontos. As amostras identificadas eram

imediatamente acondicionadas em sacos plásticos e enviadas para o Laboratório de Nutrição Mineral de

Plantas do Departamento de Solos da Universidade Federal do Paraná, onde se procedeu as análise da

capacidade de troca de cátions, saturação de bases e carbono orgânico total, conforme Manual de análise

química do solo e controle de qualidade do lAPAR. Para a análise estatística da química do solo utilizou-se o

Programa Estatístico SAS (Statiscal Analysis System, 1989), versão 8.0 para Windows, as médias foram

comparadas através do "LSMEANS", adotando-se nível de significância de 5%.

Resultados e Discussão

A utilização da adubação nitrogenda na pastagem de aveia-preta mais azevém, proporcionou um

incremento na produção de matéria seca, contribuindo para um acréscimo no percentual de matéria orgânica

no sistema solo. Segundo Archer e Smeins (1991) a presença do animal em pastejo aumenta a disponibilidade

de nutrientes na superficie do solo, devido a manutenção de uma fração de nutrientes orgânicos facilmente

mineralizáveis. O tratamento com pastejo e sem nitrogênio mostrou diferença significativa em todos os

atributos químicos analizados quando comparado com área sem pastejo e sem nitrogênio, o que deixa

evidente a contribuição do animal no sistema de produção.
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Figura I - CTC total (cmot.kg:') do solo após pastejo de aveia-preta + azevém e antes da semeadura da cultura do Milho, Fazenda

"Capão da Onça", Ponta Grossa, PR, 2002.
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Figura 2 - Carbono orgânico do solo após pastejo de aveia-preta + azevém e antes da semeadura da cultura do Milho, Fazenda "Capão da

Onça", Ponta Grossa, PR,2002.

Os valores para a CTC (Figura 1), se mostram dentro de um nível médio, apresentando uma redução

em profundidade, principalmente nas áreas SPSN e CPSN onde o maior teor de matéria orgânica influenciou

a distribuição dos cátions no perfil do solo. A relação entre a CTC total (Figura 1) e o teor de carbono

orgânico do solo (Figura 2) se deve ao manejo realizado sobre a pastagem. Quanto maior o teor de matéria

orgânica no solo, maior será a retenção de cátions, esta relação linear também foi encontrada por Bayer e

Mielniczuk (1997) e Cassol (2003). O teor de carbono orgânico total contribuiu para elevação da CTC total,

saturação de bases e pH nos primeiros 5 em de profundidade (Figuras 1,2,3,). Na camada de 0-2,5 em o COT

atingiu valores de 41,05 g.kg", decrescendo até a profundidade de 15 em chegando à 27,5 g.kg" (Figura 2),

diferindo apenas para o tratamento SPSN, onde na profundidade de 0-2,5 em encontrou 36,8 g.kg' de C

reduzindo aos 15 cm para 24,9 g.kg' de C. Este aumento do COT, pH e V% nas camadas mais superficiais

para os tratamentos que receberam adubação nitrogenada e pastejo se deve a adição de um maior resíduo da

pastagem devido a maior produção de massa seca e contribuição de nutrientes via excrementos do animais,

,
"



onde segundo Till e Kennedy (1981) entre 60 à 95% dos nutrientes ingeridos da pastagem voltam pelos

excrementos dos anima

20
Or-----~----~----~----~--~

Saturação por bases (V%)
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Figura 4 - Saturação por bases (V%) do solo após pastejo de aveia-preta + azevém e antes da semeadura da cultura do Milho, Fazenda

"Capão da Onça", Ponta Grossa, PR,2002.

Conclusões

Quando se trabalha com integração lavoura-pecuária, a adubação nitrogenada das pastagens de aveia

preta mais azevém se faz necessário para garantir maiores ganhos de peso animal associado a uma

manutenção de resíduos em superficie necessários em plantio direto.
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