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sido constante em virtude das transformações ambientais. O impacto destes 
sistemas para a qualidade do solo é importante porque diretamente afeta o 
funcionamento deste recurso natural. Esforços tem sido feitos no sentido de 

solo, que atuem como mitigadoras dos efeitos danosos e que também resultem 

consideradas como indicadores sensíveis da alteração da qualidade do solo. A 
matéria orgânica do solo (MOS), embora um dos componentes do solo mais 

de média ou baixa sensibilidade quando utilizado como indicador de melhoria 
na qualidade do solo porque, sobretudo sob clima tropical ou subtropical, sua 
acumulação como resultado de manejo sustentável do solo é mais lenta que 
sua decomposição devido ao manejo inadequado. O objetivo deste trabalho 

(iLPF), implantado há 3 anos, sobre o estoque da MOS e densidade do solo 
(DS) em comparação a uma Pastagem Melhorada e uma Pastagem Degradada 
na Fazenda Boa Vereda, município de Cachoeira Dourada, GO (http://www.
cnpgl.embrapa.br/nova/silpf), num Latossolo Vermelho acriférrico típico 

e entre as distâncias das linhas do eucalipto (E. urograndis) para o centro 
da área com pastagem (Urochloa brizantha), indicando parcial melhora na 
estruturação do solo. O iLPF, após 3 anos de implantação, entretanto, não 
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