
515~j

Thiago Rodrigo Schossler(l); Isis Lima dos Santos(l); Glenio Guimaraes Santos(2);
Robelio Leandro Marchao(3); Pedro Marques da Silveira(4) & Thierry Becquer(S)

(I) Boisista Capes, Programa de P6s-Gradua<;:iio em Agronomia - Solos e Nutri<;:iiode Plantas, Universidade Federal do Piaui
- CPCE/UFPI, Rod. BR 135, Km 3, CEP: 64900-000, Born Jesus-PI. E-mail: schossler@msn.com;

isis.lima21@bol.com.br; (2) Professor Adjunto da UFPI. Fone (089) 3562-2468. BR 135, km tres, CEP 64900-000, Born
Jesus, PI. E-mail: gleniogm@ufpi.edu.br; (3) Pesquisador da Embrapa Cerrados. Fone (061) 3388-9844. E-mail:

robelio.leandro@cpac.embrapa.br; (4) Embrapa Arroz e Feijiio, Caixa Postal 179, CEP 75375 -000 Santo Antonio de Goias,
GO. E-mail: pmarques@cnpaf.embrapa.br; (5) Institut de Recherche pour Ie Developpement, UMR 210 Eco&Sols, 2, Place

Viala, F-34060 Montpellier Cedex 1, France. E-mail: thieny.becquer@ird.fr

RESUMO: As gramineas perenes apresentam efeito
positivo na estabilidade de agregados, em funyao de
apresentarem sistema radicular bastante agressivo.
Este trabalho objetivou avaliar a estabilidade de
agregados em agua sob diferentes sistemas de usa e
manejo do solo, em Latossolo do cerrado. A
estabilidade de agregados foi avaliada nas camadas
de: 0-10, 10-20 e 20-30 cm de profundidade, em
quatro areas. A caracterizayao dos agregados foi
determinada pelo metodo via umida. Para
comparayao dos resultados obtidos nos diversos
sistemas de manejo do solo, empregou-se 0 intervalo
de confianya para a media m, com nivel de
probabilidade de 5%. A pastagem com dois anos,
seguida pela pasta gem com quatro anos de
implantayao foram as que apresentaram maior
proporyao de agregados estaveis em agua para a
c1asse AG I, enquanto que a pastagem com tres anos
foi a que apresentou menor proporyao de agregados
estaveis para essa c1asse.

Palavras-chave: diametro medio ponderado, estrutura do
solo, porosidadedo solo

As gramineas perenes apresentam efeito positivo
na estabilidade de agregados, em funyao de
apresentarem sistema radicular bastante agressivo.
De acordo com Correa (2002), a estabilidade
estrutural afeta 0 desenvolvimento e produtividade
das culturas, uma vez que esta relacionada a
disponibilidade de ar e agua as raizes, suprimento de
nutrientes, resistencia mecanica a penetrayao e
desenvolvimento do sistema radicular das plantas.
Ainda, agregados maiores e mais pesados conferem
maior estruturayao, porosidade, condutivi dade
hidraulica e resistencia a compressao, com
vantagens a sustentabilidade dos sistemas de
produyao.

Dessa forma, este trabalho objetivou avaliar a
estabilidade de agregados em agua em areas sob
pastagem, em Latossolo do cerrado.

o trabalho foi realizado na fazenda Capivara
pertencente a Embrapa Arroz e Feijao, e em area
particular vizinha, em Santo Antonio de Goias, GO.
o c1ima da regiao e c1assificado como Aw, tropical
subquente, segundo c1assificayao de Koppen. 0 solo
foi c1assificado por Santos et aI. (2011) como
LATOSSOLO VERMELHO Acriferrico tipico,
textura muito argilosa, A moderado, fase floresta
tropical subcaducif6lia, relevo plano.

A estabilidade de agregados foi avaliada nas
camadas de: 0-10, 10-20 e 20-30 cm de
profundidade, em quatro areas, com quatro
repetiyoes, caracterizadas pelo sistema de usa atual
sendo: PI - pastagem de Urochloa brizantha
(Hochst.) Stapf., (Syn. Brachiaria), com 4 anos de
uso; P2 - pastagem de U. brizantha, com 2 anos de
uso; P3 - pastagem de U. brizantha com anos de
uso e; PC - pastagem continua de U. decumbens
StapfR.D. Webster, com 19 anos de uso.

A caraeterizayao dos agregados foi determinada
pelo metodo via umida, con forme descrito no
Manual de Metodos de Analise de Solo da Embrapa
(Claessen, 1997). As classes de agregados foram
separadas de acordo com as peneiras, obtidas na
seguinte ordem: classe de agregados >4,00 mm
(AG I); classe de agregados entre 4-2,00 mm(AG2);
c1asse de agregados entre 2,00 -1,00 mm (AG3);
c1asse de agregados entre 1,00 -0,50 mm (AG4);
c1asse de agregados entre 0,50-0,25mm (AG5) e
classe de agregados <0,25mm (AG6). 0 diametro
medio ponderado (DMP), tambem foi obtido
con forme Claessen (1997).

Para comparayao dos resultados obtidos nos
diversos sistemas de manejo do solo, empregou-se 0

intervalo de confianya para a media m, com nivel de
probabilidade de 5%; este intervalo determina uma
faixa de valores estabelecida por urn limite inferior
(L1) e por urn limite superior (LS).
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o intervalo de confian9a para a media m da
variavel X em estudo com nivel de confian9a I-a, foi
calculado com a Eq. I (Figueiredo et aI., 2009).

- S
IC(,u)I-a :X±ta/2 -i;

em que:
Sx - desvio-padrao da amostra; a - nivel de
significiincia; to/2 - valor tabelado de "t" a nivel a
com n-I graus de liberdade.

A maior percentagem de agregados estaveis foi
verificada para a c1asse AGI, enquanto que a menor
percentagem de agregados foi obtida para a c1asse
AG6 (Figura I). Entre as areas de pastagens, P2 e PI
foram as que apresentaram maior presen9a de
agregados estaveis para a c1asse AGI, diferindo
estatisticamente da P3, que apresentou a menor
estabilidade de agregados para essa c1asse. Quando
comparadas as tres areas de pastagens (P I, P2 e P3),
com a pastagem continua, esta apresentou valores
intermediarios as demais, diferindo de forma
negativa apenas da area P2.

De acordo com Santos et al. (20 11), 0 incremento
na estabilidade de agregados em areas sob pastagens
possivelmente esta relacionada ao aumento dos
teores de materia orgiinica, crescimento e
desenvolvimento do sistema radicular dessas
gramineas e a atividade biol6gica dos organismos
edaficos. Isso explica, em parte, a elevada
estabilidade de agregados verificada nas areas P2 e
PI, para a c1asse de agregados AG I. Esses
resultados indicam que areas de pastagens,
independentemente do tempo de implanta9ao e uso,
tendem a apresentar agregados mais estaveis,
corroborando com resultados obtidos por Silva &
Mielniczuk (1998).

Por outro lado, a menor presen9a de agregados da
c1asse AG I para a area P3 pode estar relacionada a
sua maior densidade do solo, com valor da ordem de
1,34 g cm-J

• Ainda, para essa area, as classes de
agregados AG3 e AG4 foram as que se mostraram
mais abundantes.

No que diz respeito ao DMP (Figura 2), P2 e PI
mostraram valores significativos e positivamente
diferentes das areas P3 e Pc. Se comparados esses
valores negativos dos sistemas P3 e PC as
respectivas densidades do solo [P3 (Ds= I,34); PC
(Os= 1,27)], confirma-se que a medida que houve
incrementos na Os do solo (dentro do sistema),

ocorreu redu9ao nos valores de OMP. Oa mesma
maneira, mas de forma inversa, faz se inferencias
semelhantes aos valores de OMP e Os para as areas
P2 e PI.
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Figura 2. OMP: diiimetro medio ponderado; PI:
pastagem de Urochloa brizantha (Hochst.)
Stapf, (Syn. Brachiaria) com 4 anos de
uso; P2: pastagem de U. brizantha, com 2
anos de uso; P3: pastagem de U. brizantha,
com 3 anos de uso e; PC: pastagem
continua de U. decumbens Stapf R.D.
Webster, com 19 anos de uso.

Quando se compara a distribui9ao das classes de
agregados, nas diferentes camadas avaliadas
(Figura 3), verifica-se, para a c1asse AGI, que a
camada 0-10 cm de profundidade foi a que
apresentou maior propor9ao de agregados estaveis
em agua, seguida pela camada 10-20 cm de
profundidade, confirmado pelos maiores valores de
OMP (Figura 4), na mesma ordem respectivamente.
Ja na camada que varia entre 20-30 cm de
profundidade, a menor propor9ao de agregados
observada na c1asse AG I e os maiores valores
observados para a c1asse AG4, AG5 e AG6 e, os
menores valores de OMP podem estar relacionados
ao efeito residual do sistema plantio convencional,
que utilizou 0 implemento grade aradora para
preparo do solo dessas areas, em anos anteriores.
Esses resultados tambem corroboram com aqueles
observados por Santos (20 I0).
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Figura 4. Diametro medio ponderado (DMP) em
fun9ao das diferentes camadas avaliadas.

De acordo com Castro Filho et al. (1998),0 valor
do DMP esta relacionado a presen9a de agregados
grandes retidos nas peneiras de malhas maiores,
podendo refletir a resistencia do solo a erosao.
Ainda, de acordo com os autores, tal fato se deve ao
maior espa90 poroso entre agregados que,
consequentemente, aumenta a aera9ao, infiltra9ao e
percola9ao de agua no solo. Portanto, a redu9ao do
tamanho medio dos agregados afeta os demais
atributos do solo, como a redu9ao da
macroporosidade e infiltra9ao de agua no solo, uma
vez que, a forma9ao de macroagregados estaveis e
responsavel pela forma9ao da estrutura do solo.

I. A pastagem com dois anos, seguida pela
pastagem com quatro anos de implanta9ao foram as
que apresentaram maior propor9ao de agregados
estaveis em agua para a classe AG I, enquanto que a
pastagem com tres anos foi a que apresentou menor
propor9ao de agregados estaveis para essa classe.

2. A camada 0-10 em de profundidade foi a que
apresentou maior percentual de agregados estaveis
em agua, enquanto que a camada 20-30 em foi a que
apresentou menor propor9ao de agregados estaveis
em areas sob pastagens.

A Embrapa Cerrados; Embrapa Arroz e Feijao,
Institut de Recherche pour Ie Developpement
(Fran9a), pelo apoio logistico, financeiro e
realiza9ao das analises, a UFPI e, a CAPES pela
concessao de bolsas de mestrado.
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Figura 1. Distribuiyao da porcentagem de agregados estaveis em agua, por c1asse de tamanho, sob diferentes
sistemas de manejo do solo. AG I: agregados > 4,00mm; AG2: agregados entre 4,00-2,00 mm;
AG3: agregados entre 2,00-1,00 mm; AG4: agregados entre 1,00-0,50 mm; AG5: agregados entre
0,50-0,25 mm; AG6: agregados <0,25 mm; PI: pastagem de Urochloa brizantha (Hochst.) Stapf,
(Syn. Brachiaria) com 4 anos de uso; P2: pastagem de U. brizantha, com 2 anos de uso; P3:
pastagem de U. brizantha, com 3 anos de uso e; PC: pastagem continua de U. decumbens Stapf
R.D. Webster, com 19 anos de uso.
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Figura 3. Distribuiyao da porcentagem de agregados estaveis em agua, por classe de tamanho, de acordo
com a camada do solo avaliada. AG I: agregados > 4,00mm; AG2: agregados entre 4,00-2,00 mm;
AG3: agregados entre 2,00-1,00 mm; AG4: agregados entre 1,00-0,50 mm; AG5: agregados entre
0,50-0,25 mm; AG6: agregados <0,25 mm; DMP: diiimetro medio ponderado.
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