
Quarta-feira 08 de Agosto - MANHÃ

>2,00 mm, em ambas as profundidades, com exceção da áíea com feijão. O resultado da
redução  da  establlidade  dos  agregados  na  cobenura  sob  feijão,  pode  ser  devido  as

prátjcas convencionais que são realizadas nesta área.  Em relação ao carbono orgânico
dos   agregados   (COAGB),   os   maiores   valores   médios   foram   encontrados   para   a
profundidadedeoa5cm,decorrentedomaioraporlederesi'duosvegetaisnestacamada.
De forma geral,  nas duas  profundidades,  a classe de  maior díâme`ro (1) apresentou  os
maiores valores médio§ de carbono orgânico nos agregados.  As áreas manejadas com
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agregadoscomdiâmetro>2,00mm.Ocumvoconvencionalcausadesagregaçãodosolo,
expondo-o mais às intempéries das condições climá(icas.
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LATOSSOLO VERMELHO AMARELO 1)0 SUDESTE PARAENSE
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0  presente trabalho tem como objetivo avaliar o efejto de sistemas de  manejo sobre a
densidade do solo em área de cerrado. 0 estudo foi desenvolvido na Fa2enda Modelo,
no munici'pio de  Pedenção no peri'odo compreendido entre janeiro de 2000 e junho de
2002, em solo classificado como Latossolo Vemelho Amarelo distrótico, textu ra argílosa
com delineamento em blocos ao acaso com cinco tratamentos, e três repetjções, sendo
o T1  (plantio díreto: soja/milho em rotação), T2 (plantio direto: milho/soja, em rotação), T3

(plantio convencional:  soja/milho),  T4 (plantjo convencjonal:  monocumvo de §oja) e T5
(áíea de ceííado  natural),  que serviu  de comparação entre  as  médias  dos  resultados.
Foram   coletadas   amostras   indeformadas   utmzando-se   cilindros   de   100   cm+3,   nas

profundidades..  0-10,10-20,  20-30  e  30-50  cm.  As  análises  foram  determinadas  no
Laboratório  de  FÍsica  de  Solo  da  Embrapa  Amazônia  Oriental  e  a§  médias  foram
submetidas à análise de variância.  De acordo com os resultados o plantio convencional
resultou,emcondiçõesfísicasmenosadequadas,porapresentaraumentonadensidacle,
comparativamente ao plantio di reto.
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NO CERRADO
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Estetrabalhoobjetivouoestudodasalteraçõesfi'sicasprovocadaspordíferentessislemas
de manejo em comparação ao Cerrado natural. 0 experimento foi concluzido em áreas
comercjais que se localizam na fazenda São Miguel no município de Unaí,  MG, em um
Latossolo  Vermelho  Amarelo   textura   arenosa.   0   delineamento   experimental   (oi   o
ínteiramentecasualizadocomquatrotratamentos,noverepetiçõeseduasprofundidade§

(fatorial 4xgx2).  Os tratamentos  foram  constituídos de:  Plantio  Díreto  irrigado sob pivô
central com cinco anos de duração (PD),  Plantio Convencional irrigado sob pivô central

(PC), lnlegração Lavoura-Pecuária não irrigada com nove ano§ de duração (lLP) e como
testemunha o Cerrado Nativo (CN). A Densldade do Solo (DS); Densídade de Pani'culas
Sólidas  (DP) e a  Porosidade Total  (PT) foram deteminados.  A análise de  variância toj
realjzada e as  médias foram comparadas  pelo teste de  Tukey a 5%.  Os sistemas de
manei.o alteraram as propriedades físicas do solo,  princípalmenle na camada de 0 a  10
cm, quando comparados ao solo sob Cerrado natural.
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EFErTO DE slsTEMAS DE MANEjo NO ARMAZENAMENTO DE ÁGUA Do soLO NA
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A ocupação do Cetíado, a panir da década de t 970, tem provocado o assoreamento dos
rios  e de  outros corpo§  d'água,  a  compactação e  a erosão do solo pelo uso  e  maneio
inadequados,comprometendoumademandacadavezmaioremquantidadeequalidade
de água. O objetivo desse trabalho foi estudar o efeito de difeíentes sistemas de manejo
nas  propriedacles  que  afetam   a  capacidade  do  solo  de  amazenar  água,   e,   por
conseguime,  o  balanço  hídrico  da  Bacja  Hidrográfica  do  Córrego Taquara,  no  Distrito
Federal.   As   amostras   de   solo,   indeformadas,   foram   coletadas   em   vinte   e   sete

propriedades,levando-seemcontaa§suasposiçõesnabaciahidrográticanumtransecto
com  três  repetições  eqüidistanies.  Foram  amostrados  irês  classes  de  solo:  Latossolo
Vermelho (LV), Latossolo Vemelho.Amarelo (LVA) e o Neossolo Ouanzarênico (FIQ) e

quatro  sisiemas  de   manejo:  plantio  convencional   (PC)   com   arado   discos  e  grade
niveladora  leve,  plantio  direto  (PD),  pastagem  (PAST),  e  Cerrado  nalivo  (CE).  Foram
calculada§ a água de percolação no solo  (APEFIC),  a água amazenada disponível às

plantas  (AADP), e a água total  no §olo (ATS),  expressas em %V.  A AADP foi  maior no
Neossolo Quanzarênico que  no  Latossolo Vemelho Amarelo,  mas esses dois,  não se
diferenciaram do Laiossolo Vermelho, fícanclo a média em iomo de  1  mm de água cm.'
de solo, em um perlil de 0 a 60 cm. Os sistemas de manejo afetaram de modo distinto a
AADP,   sendo  os   sistemas   PD   e   PC.   os   que   apresentaram   os   maiores   valores,
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encontrados  preferencialmente  na  região  nor!e  da  bacia  hldrográfica,  à  jusante.  Em
relação à água de percolação (APERC), o CE apresentou valoíes §uperiores aos de pc
e  PAST,  que,  por sua vez,  foram  maiores do que  PD.  Os  maiores valores de APEFIC
estão  localizados  à  montante  da  bacla  hidrográfica,  especialmente.   nas  áreas  de
captação de água e fomação das nascentes do Córrego Taquara, assim como a água
total no solo (ATS), tanlo para §olos, quanto para sjstemas de manejo, que ficou em tomc
de  33%V.  Os  resultados  encontrados  retorçam  a  necessidade de  adoção de  pràtícas
conservacionlstas, como terraceamento,  para todos os sistema§ de manejo, jnclusíve.

para o plamo direto. Também demonstram a necessidade de se fazer o planejamento
conservacionista,  inclujndo averbação e manejo das  reservas  legais  (BL),  respeito às
áreasdepreservaçãopermanente(APPs)daspropriedades,ealocaçãodeunidadesde
Conservaçãoemposiçõesestratégicaseetetivasdecaptaçãoemanutençãodasvazões
hídricas dos córregos e rios.
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EVALUACIÓN   DEL   EFECTO   DE   DIFERENTES   SISTEMAS   DE   CULTIVO   Y   DE
LABRANZAS SOBF`E PROP[EDADES FisICAS Y QUI'MICAS DE UN SUELO
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La  productMdad  y  sustentabilidad  agronómica  estân  deiemlnadas  por  los  efectcs
interactivos de la calidad del suelo, de los factores ambientales y del manejo. El obiehc
del lrabajo es evaluar el efecto de diferentes sistemas de cultivo y de labranzas sobe

posiblesindicadoresdecaljdaddesuelo:contenidodecarbonooxidable(CO),nitrógeiic
total  (NT),  pH y densidad  aparente  (DA) en  un  suelo  Haplustol típico.  Los ensayc6 se
realízaron en un establecimjento ubicado en Córdoba, Argentina. Se seleccjonaron se6
tratamientos:  L1 :  Bosque  Nativo,  L2:  Desmonte  reciente,  L3:  Rotación  2:1   Soja:  Ma2
erosión   mínima   prevla,   L4:   Flotación   2:1   Soja:   Mai'z,   erosión   moderada   previa,   E
Monocultivo  de  soja,  siembra  directa,  L6:  Monocukivo  de  soja,  labranza  convenciora
erosiónmoderadaactual.Encadalratamienioseefectuóunmuestreocompuestodeo-.:
cm  de  protundidad.  A  cada  muestra  se  le  determinó  contenido  de  CO,  NT  y  pH.  Se
efectuaron  medídas de DA §upemcial en 5 de los tratamienios.  Se deteminó biomas.
total (BT) en L2, L3 y L6. Se buscó una significancia entre tratamientos mediante el ies
de Tukey para a = 0,05 y se realizó el análjsis de correlación de Pearson. Se obtuvie+tr
valores de un 60 % menos de contenido de CO, para las situaciones mas degradaoaí
respecto  a  la  situaclón  testigo.  Los  tratamientos  L4  y  L3  presentaron  un  contentÉ
significativamente mayor de CO respecto a L5 y L6, aunque nunca lograron igualar a L.
TantoeltratamíentoL5comoL6nopresentarondlferenciassignificativasenelconterio
deco.Uncomporlamientosimilaraldescmoparac0sucedeconelNT,encomándcsÊ

quecocorrelacionôpositívamenteconelcontenidodeNT(r=0,99).Laacumulacidi=
CO  y  NT  estuvo  más  influenciado  por  el  sistema  de  cultivo  que  por  el  sistema  ±
labranza.  El  pH  no  mostró cambios  ante  las  variacíones  de §Ístemas  de  cultivo  Ít  ±
labranza, por lo que no sería una variable de referencia para evaluar calidad de suek cr
estos  sistemas.  La  DA  estaría  indicando  tendencias  de  los  diferentes  sistemas  i
labíanzas  sobre  la  compactación  del  suelo.   La  BT  no  manifestó  diferencjas  erh
tratamlento§ debido a la adecuada cantidad de precjpjtaciones.
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Em povoamentos florestai§, du rante a reti rada de madeira, as máquinas irafegam riji.
mesmalinhaváriasvezes,oquepodecausaracompactaçãodosolo.Estetíabalrfi:E-c
comoobjetivoavaliaracompactaçãodosoloeocrescimentodeeucaliptodeacord::=rT
a intensldade de trânsito e a carga de madeira de um forwarder. 0 estudo foi conõ`-eE
no munici`pio de Santa Maria de ltabira,  MG, em um Latossolo Vemelho.Amarelo   L. t
oxídico.gibbsítico.  Um  povoamenio de eucalipto com  7  anos  de  idade  (oi  abaticx  -
motosserra, sendo a madeira retirada da área manualmente. Em seguida, demarcêm
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intensidade  de  trânsito,  no qual  um  forwarder,  com tara  de  1 1,9 t,  foi  carregaó:  :r
12 m3 de madeira (densidade de 480 kg m.3) e dirigido sobre a mesma entrelinha :i.T :
2, 4 e s vezes. No segundo, o forwarder recebeu cargas correspondentes a 4, 8 e . : -
de madejra e dirigido quatro vezes sobre a mesma emrelinha. Foi reallzado o plaT:r:  =
eucalipto em covas de 30 x 30 x 30 cm abenas sobre as trilhas compactadas. 0 :±:r ±
argilaéde470edeareia440gkg'.Aavaliaçãodadensidadedosolofoirealízad=ar=
a  aplicação  dos   iratamentos  nas  camadas  de  0.5   e   5.10  cm  de  profun!-=ai
Deieminou-se,   ainda,   a   velocidade   de   infiltração   básjca   (VIB)   pelo   métc::   =
infillrômetro  de  cílindro.   Depois  de  441   dias  estas  mensurações  foram  rea_r===
novamente  no solo.  ApÓs  406 djas  do  plamo foram  mensuradas  nas  árvores;  í-~v-£
djâmetro  à  altura  do  peito  e  matéria  seca  de  tronco.  Veri(icou-se  que  o  trârs_-_:   =
forwarder aumentou  a  densidade  e  rediiziu  a  infiltração  de água  no  solo.  Nác  -:. +
efeitodacompactação§obreaproduçãodematériasecadetroncoealturadasF.Li-=
Amaiorpanedosefeitosdacompactaçãofoimanifestadaporapenasduaspas§a:i==
forwarder. Os eteitos da compactação pemaneceram no solo apôs 441  dias do =+sE
do forwarder.
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